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Statistics 

Price Year Ed Author Title 
* 2012 8th edi Neil A. Weiss Elementary Statistics 
* 2013 8th edi Paui Newbold & Statistics for Business and Economics 
* 2011 11th edi Anderson& Statistics for Business and Economics 
* 2010 3rd edi Michael Sullivan,III Statistics- Informed Decisions Using Data 
* 2010 12th edi George B. Thomas &………… Thomas’ Calculus 
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 انكلیزي  -االدارة 

 

Price Year Ed Author Title 
* 2004 3rd edi ============= A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
* 2009 

8th edi Belch / Belch 
Advertising and Promotion- An Integrated Marketing 
Communications Perspective 

* 2012 8th edi Don M. Chance & An Introduction to Derivatives and Risk Management 
* 2004 6th edi Don M. Chance & Robert Brooks An Introduction to Derivatives and Risk Management 
* 2008 

12th edi Anderson & 
An Introduction to Management Science – Quantitative 
Approaches to Decision Making 

- 2008  BALTZAN - PHILIPS Business Driven Information Systems 
* 2013 9th edi Zikmund & Business Research Methods 
* 2010 10th edi Leon G. Schiffman Consumer Behavior 
* 2011 9th edi Michael R. Solomon Consumer Behavior – Buying, Having , And Being 
* 2008 

16th edi Artur A. Thompson Jr. & 
Crafting & Executing Strategy- the Quest for Competitive 
Advantage..Concepts and Cases 

- 1999 5th edi GERRY JOHNSON Exploring Corporate Strategy 
 2011 5th edi Lea R. Dopson & David K. Hayes Food and Beverage Cost Control 
* 2011 4th edi Noe & Fundamentals of  Human Resource Management 
 2011 7th edi Stephen P. Robbins &…… Fundamentals of  Management 
* 2011 4th edi Kenneth M. Leet & Fundamentals of Structural Analysis 
- 2006  Kieran Walshe Healthcare Management -  مستنسخ 
 2013 12th John M. Lvancevich & Robert Konop. Human Resource Management 
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Price Year Ed Author Title 
* 2013 13th edi Gary Dessler Human Resource Management 
* 2011 8th edi Derek Torrington & Human Resource Management 
 2008 10th edi R. Wayne Mondy Human Resource Management 
* 2012 

8th edi Noe, Hollenbeck & 
Human Resource Management: Gaining a Competitive 
Advantage 

* 2013 14th edi John D. Daniels & International Business- Environments and Operation 
* 2012 8th edi Fred Luthans & International Management- Culture, Strategy, and Behavior 
* 2010 3rd edi   John R. Walker Introduction to Hospitality Management 
* 2013 11th edi Bernard W. Taylor III Introduction to Management Science 
* 2008 9th edi Marks S. Dorfman Introduction to Risk Management and Insurance 
* 2011 2nd edi Ashok Jashapara Knowledge Management An Integrated Approach 
* 2014 12th edi Stephen P. Robbins MANAGEMENT 
* 2012 3 th edi  Michael A. Hitt & Management 
 2010 9th edi Laurie J. Mullins Management & Organizational Behavior 
* 2012 12th edi Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon Management Information Systems 
* 2011 Global edi O,brien Marakas Management Information Systems 
* 2007 10th edi Raymond McLeode, Jr & Management Information Systems 
* 2013 9th edi Haag & Cummings Management Information Systems for the Information Age 
* 2013 8th edi Richard L. Daft 7 Management The New Workplace 
* 2012 9th edi Gerald Keller Managerial Strategic 
* 2012 7th edi Luis R. Gomez-Mejia &  Managing Human Resource 
* 2013 5th edi S. Thomas Foster Managing Quality 
* 2012 

Inter edi Robert C. Ford & 
Managing Quality Service in Hospitality How Organizations 
Achieve Excellence in the Guest Experience 

* 2013 9th edi John J. Coyle & Managing Supply Chains A Logistics Approach 
* 2003 7th edi Kerin / Berkowttz Marketing 
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Price Year Ed Author Title 
* 2010 5th edi Kotler Marketing for Hospitality and Tourism 
* 2012 14th edi Kotler Marketing Management 
* 2011 5th edi Ferrell & Marketing Management Strategies 
* 2010 6th edi Naresh K. Malhotra Marketing Research 
* 2013 Global edi David K. Eiteman & Multinational Business Finance 
 2014 11th edi Jay Heizer & Barry Render Operations Management 
* 2013 9th edi Kragewski Operations Management  
* 2011 9th edi Norman Gaither & Operations Management 
* 2010 6th edi Nigel Stack & Stuart Chambers Operations Management 
* 2010 9th edi Jay Heizer & Barry Render Operations Management 
* 2012 11th edi William J & Stevenson Operations Management: Theory and Practice 
* 2012 8th edi John C. Hull Options, Futures, and Other Derivatives 
* 2013 15th edi Stephen P. Robbins &  Organizational Behavior 
* 2011 11th edi Schermerhorn & Hunt ….. Organizational Behavior 
* 2008 8th edi Kreitner / Kinicki Organizational Behavior 
* 2013 7th edi Gareth Jones Organizational Theory, Design and Change 
- 2009 10th edi Jeffrey Slater Practical Business Math Procedures 
* 2011 8th edi Steven E. Landsburg Price Theory 
* 2012 14th edi Philip Kotler & Principles of Marketing 
 Kerin &  Principles of Marketing الهاشم�ة 2012 *
* 2009 ==== Sally M. Jones & Principles of Taxation – for Business And Invesment Plannhng 
* 2012 8th edi Jack R. Meredith & Samuel J. Mantel Project Management- A Managerial Approach 
* 2013 3rd edi Jeffrey K. Pinto Project Management- Achieving Competitive Advantage 
* 2011 5th edi Erik W. Larson & Project Management- the Managerial Process 
* 2008 4th edi Gray I. Larson Project Management- the Managerial Process 
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Price Year Ed Author Title 
* 2006 14th edi Jonson / Leenders / Flynn Purchasing and Supply Management 
* 2010 6th edi Dived L. Goetsch / Stanley B. Davis Quality Management for Organizational Excellence –  
- 2012 11th edi Barry Render & Ralph M. Stair, Jr Quantitative Analysis for Management 
* 2010 2nd edi John C. Hull Risk Management and Financial Institutions 
 2003 2nd edi Harrington & Niehaus Risk Management and Insurance 
* 2011 edi th7 Christopher Lovelock & Jochen Wirtz Services Marketing 
* 2012 13th edi Thomas L. Wheelen & J.  Strategic Management and Business Policy 
 2012 4th  edi Jay B. Barney & William S, Hesterly Strategic Management and Competitive Advantage 
* 2011 13th edi Fred R. David Strategic Management- Concepts and Cases 
- 2017 16th edi Fred R. David Strategic Management- Concepts and Cases 
* 2010 12th edi Roger A. Kerin / Robert A. Peterson Strategic Management Problems 
 2008 4th edi Dess & Lumpkin & Eisner Strategic Management- text and cases 
- 2000 

  
YORK DICTIONARY OF HOTELS, TOURISM AND CATERING 
MANAGEMENT 

- 2000   YORK DICTIONARYOF ECOLOGY AND ENVIRONMENT 
- 2000   YORK DICTIONARYOF MARKETING 
* 2010 12th edi Roger A. Kerin & Strategic Marketing problems- Cases and Comments 
* 2010 9th edi Jones / Hill Theory of Strategic Management With Cases 
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 انكلیزي  -االقتصاد

 

Price Year Ed Author Title 
- 2010  S.C PATRA BUSINESS ECONOMICS 
* 2012 7th edi William H. Greene Econometric Analysis 
- 2009  B.P PANDEY Economic Botany 
* 2010 19th edi Samulson / Nordhaus Economics 
* 2008 8th edi Slavin Economics 
- 2015 2nd edi R. Panneerselvam Engineering Economics 
- 2002 3rd edi CHAN S. PARK Engineering Economics 
- 2008  S.K.AGARWAL GENERAL ECONOMICS-  مستنسخ 
- 2015  ABDERAZAQ BANI HANI Institutional Economics 
* 2010 

2nd edi  
Introducing Advanced Macroeconomics- Growth and Business 
Cycles 

* 2008 2nd edi Keith Cuthbertson Investments 
- 2008  Mc Connell Macroeconomics- principles, problems and policies 
 2010 6th edi Samuelson Managerial Economics 
- 2007  Dr. H.L. AHUJA Managerial Economics 
- 2012  M. Kasi Reddy Managerial Economics and Financial Accounting 
* 2011 

10th edi Christopher R. Thomas 
Managerial Economics- Foundations of Business Analysis and 
strategy 

* 2012 19th edi McConnell Microeconomics 
* 2009 edi th10 Rose . Marquis Money and Capital Markets 
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Price Year Ed Author Title 
* 2011 3rd edi Cecchetti & Schoenholtz Money, Banking and Financial Markets 
 2008 6th edi R. Glenn Hubbard Money, the Financial System, and the  Economy 
 2000 2nd edi  YORK DICTIONARYOF BANKING AND FINANCE 
 2000 5TH edi PAUL R. KRUGMAN&… International Economics- THEORY AND POLICY 
 2009 2nd edi R. CAUVERY MONETARY ECONOMICS 
 1978  Richard B. Mckenzie MODERN POLITICAL ECONOMY 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
* 2010 9th edi Frederic S. Mishkin The Economics of Money, Banking and Financial Markets 
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 ة االصدارات الھندی
 

Price Year Ed Author Title 
- 2009  Tandon & ………………………….. A Hand Book of Practical Auditing 
- 2008 ------------ N.P.Srinivasan & Sakthivel Murugan Accounting for Management 
- 2009  Shukla &…………… Advanced Accounting 
 2011 17th  H. L. AHUJA Advanced Economic Theory- Microeconomic Analysis 

 2010  Patra Business Economics 
- 2008  Arora &………………… Business Mathematics 

 2008  Tulsian Corporate Accounting 
- 2013 3rd edi V.K. Goyal &.. Corporate Accounting 
- 2014  B.M LALL NIGAM Cost Accounting- Principles and Practice 
 2003  Madhurima Lall Decision Making Skills 
* 2001  Karnati Lingaiah Economic Growth and Development Models 
- 2009 === S. S. KHANKA Entrepreneurial Development 
 2008 

 M.C SHUKLA & … 
SOLUTIONS TO PROBLEMS IN ADVANCSD 
ACCOUNTING VOLUME 1-2 

- 2005  Das G upta Environmental Accounting 
- 2003  JAWAHAR LAL-SEEMA SRIVASAVA Financial Accounting- Principles and Practice 

- 2012 8th edi Bhabatosh  Banerjee Financial Policy and Management Accounting 
- 2014 5thedi R. Narayanaswamy Financial Accounting- A Managerial Perspective 
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Price Year Ed Author Title 
- 2013 

6th edi D.K. Sharma& … 
Hospital Administration and Human Resource 
Management 

 2009  Garg Industrial Management 
 2013 edi th6 Vyuptakesh Sharan INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT 

 2009  Bhalla Investment Management 
- 2008  Pillai Bagavathi Management  Accounting 
 2008  Gupta Management Information Systems 
- 2002  M. DUTTA Management control Systems 
 2009  Martha L. Olney Micro Economics 
 2009  P illai Bagavathi Modern Marketing- Principles and Practice  
 2009  Cauvery &…………………… Monetary Economics 
- 2013 3rd edi R.Panneerselvam Production and Operations Management 
 2003  Sooryanarayana Probability and Statistics 
- 2008 1st edi Dr. P.C. TULSIAN Practical Costing 

 2010 
 Prem Kumar Gupta 

Problems in Operations Research- Principles and 
Solutions  
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 المحاسبة وتفرعاتھا

 

Price Year Ed Author Title 
- 2017 1st edi Dr. Mahmoud Al- Tabari Accounting Applications 
- 2015 7th edi Louwers &… Auditing & Assurance Services 
- 2015 3e Weygandt & Kimmel & Kieso Financial Accounting 
- 2015 14th edi Lawrence J. Gitman & Principles of Managerial Finance 
- 2014 15th edi Arens & Auditing and Assurance Services 
- 2014  M.M Sulphey Behavioural Finance 
- 2013   Accounting 
- 2013   FINANCE 
- 2013 13th edi Chrles H. Gibson Financial Statement Analysis 
- 2012 12th edi Marshall B.Romney& Paul J. Stinbart Accounting Information Systems-  مستنسخ 
- 2012 3rd edi Horngren / Harrison / oliver Financial & Managerial Accounting 
- 2012 11th edi Powers & Needles Financial Accounting 
- 2012 3rd  edi Timothy Doupink. Hector Perea International Accounting 
- 2011 7th edi Jerold L. Zimmerman Accounting For Decision Making and Control 
- 2011 IFRS edi Kiso& Weygandt & Warfield Intermediate Accounting Volume 1- 2 
- 2011 9th edi Hilton & Platt Managerial Accounting 
- 2009 10th edi Floyd A. &…….. Advanced Accounting 
- 2009 2nd edi N.R,Parasuraman Fundamentals of Financial Derivatives 
- 2009 9th edi Kapoor & Personal Finance 
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Price Year Ed Author Title 
- 2008 ----- RITA NAIMEH &.. Accounting Techniques 
- 2008 --------------- Carol Yacht, MA & Computer Accounting with Macrosoft Office Accounting 2007 
- 2008 2nd edi Jane L. Reimers Financial Accounting- a business process approach 
- 2007 10th edi Bazley & Nikolai & Jones Intermediate Accounting  
- 2007 8th edi Kapoor & Personal Finance 
- 2006 12th edi Williams &… Financial Accounting 
- 2006 ------------ Maher & Fundamentals of Cost Accounting 
- 2006 10th edi E. John Larsen Modern Advanced Accounting  
- 2005 3rd edi John J. Wild Financial Accounting – Information for Decisions 
- 2004 3rd edi Steven M. Bragg Accounting Best Practices 
- 2004 ------- SMART& MEGGINSON& GITMAN CORPORATE FINANCE 
- 2004 3rd edi Spiceland & Intermediate Accounting 
- 2003 -------- Kiso& Weygandt & Warfield Fundamentals of Intermediate Accounting 
- 2003 6th edi Hansen & Mowen Management  Accounting 
- 2002 8th edi Warren Reeve fess Financial Accounting 
- 2002 8th edi ALBRECHT &…. Financial Accounting 
- 2000 3rd edi Edmonds &… Financial Accounting concepts 
- 2000 ------- John J. Wild Financial Accounting – Information for Decisions 
- 2000 ------- Edmonds …. Fundamental Mnagerial Accounting - concepts 
- 2000 5th edi Ross & Fundamentals of Corporate Finance 
- 1999 ---- Eddie McLaney & Accounting: An Introduction 
- 1999 2nd edi Rick Hayes& … Principles of Auditing 
- 1998 -------- Thomas R. Dyckman Intermediate Accounting volume 1 
- 1997 8th edi Garrison & Noreen Managerial Accounting- مستنسخ 
- 1997 5th edi STEPHEN A. ZEFF &… Readings & Notes on Financial Accounting 



 3 

Price Year Ed Author Title 
- 1995 ------------- Emma Jo Spiegelberg &….. Computerized  Accounting 
- 1990 --------------- Moscove Cost Accounting- مستنسخ 
- 1984 6th edi MOORE &.. Managerial Accounting 
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 صارف العربیةاتحاد الم  إصدارات 

 

 السعر سنة الطبع  المؤلف عنوان الكتاب  ت 

 30 2002 مجموعة باحثین   تحریر تجارة الخدمات في الوطن العربي   
 18 2002 مجموعة باحثین  الصیرفة الخاصة في العمل المالي الحدیث  
 40 2002 مجموعة باحثین   المصارف العربیة والعودة الى المستقبل   
 25 2002 مجموعة باحثین   ة والنجاح في عالم متغیر  المصارف العربی 
 20 2003 مجموعة باحثین   بحوث في مقررات لجنة بازل الجدیدة وأبعادھا بالنسبة للصناعات المصرفیة العربیة   
 20 2003 عبده ناجي   األسس والتطبیق العملي في البنوك   –تسویق الخدمات المصرفیة  
 17 2003 احمد سفر العالمي وعالقتھا بتبییض األموال  الحوالة في نظام المدفوعات  
 25 2003 احمد سفر  مكافحة غسل األموال في البلدان العربیة  
 A Guide to Rating Banks, Financial Institutions and Corporates Nicolas Photiades 2004 20 
 Governance & Globalization- An Economic & Financial Approach Ibrahim Akoum 2004 15 
 Modern Risk Management in Banking And Finance Taher Musa 2004 15 
 Redings In Financial Economics & Public Administration Taher Musa 2004 20 
 Redings In Modern Banking And Finance Taher Musa 2004 15 
 20 2004 عماد صالح سالم  االستثماریة البنوك العربیة والكفاءة  
 12 2004 صالح السعد  دلیل البنوك في كشف غسیل األموال  
 20 2004 احمد سفر  أصولھ وصیغھ وتحدیاتھ   –العمل المصرفي اإلسالمي  
 17 2004 جورج نھاد وخشان یوسف   دراسة قانونیة   –المدخل الى مصارف االنترنت  
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 السعر سنة الطبع  المؤلف عنوان الكتاب  ت 

 A Toolkit For Designing Staff Incentive Schemes Maroun A. Sarrouh 2005 17 
 The Role Of Banking in Resource Mobilization  2005 20 
 17 2005 صالح حسین   قضایا عامة –أسالیب ممارسة وإدارة السلطة في الشركات  
 25 2005 مجموعة باحثین   دور الصیرفة اإلسالمیة في تعبئة الموارد واألدوات المالیة اإلسالمیة الحدیثة   
 20 2005 احمد سفر  العملیات, إدارة المخاطر والعالقة مع المصارف المركزیة والتقلیدیة   –المصارف اإلسالمیة   
 Private Banking: A Legal and Practical Comparative Study Rabih Kays 2006 17 
 Succession Planning And Knowledge Transfer in Banks Maroun A. Sarrouh 2006 15 
 The Management of Correspondent Banking M.H Bouldoukian 2006 25 
 30 2006 صالح السعد  التحقیق في غسل األموال وتمویل اإلرھاب   
تاح رشدي صالح عبدالف B.O.Tالتمویل المصرفي لمشروعات البنیة التحتیة بنظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة    2006 30 
 25 2006 عادل رزق  دعائم االدارة اإلستراتیجیة لالستثمار   
 25 2006 زھیر بشنق  العملیات المالیة المصرفیة االلكترونیة   
 15 2007 عدنان بن حیدر بن درویش  حوكمة الشركات ودور مجلس االدارة 
 25 2007 عادل رزق مبادئ وأسس إدارة التحدیات في عصر العولمة   
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 المحاسبة

 

 السعر سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 15 ------  -دار الجامعة الجدیدة صالح الدین عبدالمنعم وزمیله س�ة االدار�ة ومحاس�ة التكال�فاستخدام البرامج الجاهزة في مجالي المحا 
 20 ------ جامعة االسكندر�ة عبدالمقصود دب�ان واخر�ن  المحاس�ة وتكنولوج�ا المعلومات  
 20 ------ جامعة االسكندر�ة السید عبدالمقصود وزمیله  في م�ادئ المحاس�ة المال�ة 
 15 ---- مصر   -الدار الجامع�ة احمد محمد نور واخر�ن  م�ادئ المحاس�ة االدار�ة  *
 8 1993 دار ابن حزم  غازي عنا�ة   أصول المال�ة العامة االسالم�ة  
 20 1995 جدة-------- عصام جمیل مرعي   النظر�ة والتطبیق -محاس�ة التكال�ف في البنوك *
 25 1998 جامعة الملك سعود  تشارلز ه�كس  شروعات الصغیرة والمتوسطةنظام التكلفة حسب االنشطة في الم *
 17 1999 مؤسسة الوراق  نضال فارس العر�ید  المحاس�ة في شر�ات التأمین *
 20  2000 عمان  –دار وائل  خالد الراوي  التحلیل المالي للقوائم المال�ة واالفصاح المحاسبي 
 50 2000 السعود�ة -معهد اإلدارة  احمد محمد زامل  2-1حاسب اآللي المحاس�ة اإلدار�ة مع تطب�قات �ال *
 15 2000 مصر   -الجامعة الجدیدة  محمد السید وسمیر �امل  المحاس�ة في الوحدات الحكوم�ة والمحاس�ة القوم�ة   
 17 2000 سور�ا -دار الرضا علي �نعان  النظام النقدي والمصرفي السوري ( مشكالته واتجاهات اصالحه ) 
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 السعر سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 15 2000 عمان -دار الثقافة فل�ح حسن خلف  حسا�ات الدخل القومي 
 15 2000 عمان   –دار صفاء  حسن راضي ابو رقی�ة   محاس�ة الذهب   *
 50 2000 عمان  –البنك العر�ي  مفلح محمد عقل    2 – 1وجهات نظر مصرف�ة  *
الجمیل سرمد �و�ب  االتجاهات الحدیثة في مال�ة األعمال الدول�ة *  17 2001 عمان -دار الحامد  
 20 2001  -مر�ز الكتاب االكاد�مي جمال یوسف عبدالنبي  االعتمادات المستند�ة  
 20 2001 المؤلف   كامل الوادي  االعتمادات المستند�ة وخطا�ات الضمان والقوانین المنظمة لها  
 15 2001 عمان  -�ةالرائد العلم علي ع�اس  الرقا�ة اإلدار�ة على المال واالعمال  
 20  2001 جامعة �غداد  اسماعیل خلیل رمضان   المحاس�ة الضر�ب�ة *
 20 2001 عمان  –دار الثقافة  حسین القاضي واخر�ن   ورقي -محاس�ة البترول  *
 15 2001 سور�ا   –دار الرضا   عبدالرح�م الكسم محاس�ة التكال�ف وتطب�قاتها في إدارة الشر�ات   *
 17 2001 عمان -دار الثقافة رضوان حلوة حنان  المؤسسات الفندق�ة محاس�ة  *
 15 2001 عمان   –دار صفاء  عبدالحل�م �راجة وآخر�ن   محاس�ة المنشآت الخاصة   *
 25 2001 صنعاء -دار الفكر  عبدالملك اسماعیل حجر  الم�ادئ, االجراءات  -محاس�ة النفط *
 50 2001 السعود�ة -مر�ز ال�حوث  جان�س م. روهیل وزمیله  2-1االداري دور المحاسب  -وظ�فة المراقب المالي *
 20 2002 عمان    -الرائد العلم�ة علي ع�اس   اإلدارة المال�ة في منظمات األعمال   
 20 2002 بیروت   –الحلبي القانون�ة    سمیر فرنان �الي السر�ة المصرف�ة  
 12 2002 سور�ا   –ار الرضا د  ترجمة: عبدالرح�م الكسم  المحاس�ة االدار�ة  *
 15  2002 مصر  –المكت�ة العصر�ة  مكرم عبد المس�ح �اسیلي   رؤ�ة إدار�ة  –في المنشآت الفندق�ة  المحاس�ة 
 15 2002 بیروت  -مجد للنشر ناجي جمال  المحاس�ة والعمل�ات المصرف�ة 
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 السعر سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 10 2002 جامعة الموصل درمان سل�مان واخر�ن  تسو�ق الخدمات المصرف�ة 
 25 2002 عمان   –دار المناهج   یوسف سعادة  محاس�ة شر�ات األموال   
 20 2003 مصر   –ایتراك   �حیى احمد مصطفى   أسالیب المحاس�ة االدار�ة للقادة االدار�ین وغیر التجار�ین  *
 22 2003 عمان -دار الوراق حسین جمیل البدیري  مدخل محاسبي واداري  -البنوك 
 15 2003 لیب�ا  -اكاد�م�ة الدراسات  �سرى مهدي وز�ر�ا الدوري  �ة والس�اسة النقد�ة  الصیرفة المر�ز  *
 20 2003 سور�ا  -دار الرضا حسین القاضي  القوائم المال�ة الموحدة   *
 17 2003 عمان   –دار المناهج   عصام فهد العر�ید  المحاس�ة اإلدار�ة   *
 22 2003 عمان  -دار وائل حازم نع�م الصمادي المسؤول�ة في العمل�ات المصرف�ة االلكترون�ة 
 25  2003 عمان  –دار وائل  رضوان حلوة حنان   بدائل الق�اس المحاسبي المعاصر  
 25 2003 عمان   -دار الثقافة  نواف فخر وخلیل الدل�مي    2ج  -محاس�ة التكال�ف الصناع�ة  *
 20  2003 ان عم –دار الحامد  أسامة الحارس وزمیله   محاس�ة الشر�ات  
 25 2003 عمان   –دار وائل   غسان فالح المطارنة مقدمه في محاس�ة التكال�ف  
 23 2004 عمان -دار الوراق محمد توفیق عبدالفتاح  آثار الحساب الجاري في العمل�ات المصرف�ة 
 20 2004 لبنان ناشرون  یورك برس  إدارة األمور المال�ة *
 20  2004 عمان  –دار المناهج  شر�ف مص�اح ابو �رش   ر�ط وتحصیل الضرائب  إدارة المنازعات الضر�ب�ة في 
 20 2004 عمان   -دار الحامد  رضوان حلوة واخر�ن  أسس المحاس�ة المال�ة   
 17 2004 عمان   –دار صفاء   توفیق عبدالرح�م یوسف ورقي  -اإلدارة المال�ة الدول�ة و التعامل �العمالت األجنب�ة  *
 25  2004 عمان  –دار الحامد  ت�سیر العجارمة    و�ق المصرفيالتس *
 20 2004 عمان   -دار الحامد  أسامة الحارس  المحاس�ة اإلدار�ة   *
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 30  2004 جامعة قار یونس  جمعة خل�فة الحاسي   الب�ع �التقس�ط )  –�ضاعة أمانة  –المحاس�ة التطب�ق�ة ( أقسام وفروع  
 17 2004  -دار الجامعة الجدیدة محمد ع�اس بدوي وزمیله  النشاط التجاري والصناعي, المحاس�ة الضر�ب�ة في  
 45 2004 مصر  -الدار الجامع�ة احمد نور   الق�اس والتقی�م واالفصاح المحاسبي  -المحاس�ة المال�ة 
 20  2004 عمان  –دار وائل  سل�مان حسن عط�ة   �ارتوني -شر�ات المقاوالت  في المحاس�ة *
 15  2004 عمان  –دار وائل  سل�مان حسن عط�ة   ورقي -شر�ات المقاوالت  في المحاس�ة *
 15 2004 عمان -دار صفاء ف�صل جمیل ونضال عبدهللا  الملخص الوجیز لإلدارة والتحلیل المالي 
 20 2004 جامعة القاهرة مجموعة �احثین  اتجاهات ورؤى جدیدة / م -الموازنة العامة 
 20 2004 عمان   -دار الحامد  ولید ناجي الح�الي   ي المشاكل المحاسب�ة المعاصرة  دراسات ف 
 20  2004 عمان  –دار وائل  خالد أمین عبد هللا     الناح�ة العمل�ة –علم تدقیق الحسا�ات  
 20 2004 عمان   –دار وائل  خالد أمین عبد هللا     الناح�ة النظر�ة   –علم تدقیق الحسا�ات  
 15 2004 جامعة االسكندر�ة  عط�ة عبدالحي مرعي  المحاس�ة االدار�ة ألغراض التخط�ط واتخاذ القرارات وتقی�م �فاءة االداءفي  *
 17 2004 عمان   –دار المناهج   در�د �امل آل شبیب  م�ادئ اإلدارة المال�ة   *
 30  2004 عمان  –دار وائل  كمال عبدالعز�ز النقیب   مقدمة في نظر�ة المحاس�ة 
 50 2005 مصر  -الدار الجامع�ة طارق عبدالعال حماد   التقار�ر المال�ة  *
 35 2005 عمان   –دار وائل  خلیل عواد ابو حش�ش   لترشید القرارات التخط�ط�ة   -المحاس�ة اإلدار�ة    *
السعود�ة -مر�ز ال�حوث  محمود الرشید وزمیله تطب�قات عمل�ة في المحاس�ة الحكوم�ة في المملكة العر��ة السعود�ة  *  2005 30 
 15  2005 حلب  –دار البراق  غسان العمري  تعلم المحاس�ة مع الكمبیوتر  
 15 2005 عمان  -دار صفاء رضوان محمد العناتي  مفاه�م , م�ادئ, تطب�قات  –محاس�ة التكال�ف  *
 20 2005 عمان   –دار وائل  خالد مقابلة   محاس�ة الفنادق والمطاعم   *
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 25 2005 عمان -دار وائل ف�صل محمود النع�مات  مسؤول�ة البنك في قبول المستندات في نظام االعتماد المستندي 
 30 2005 لیب�ا -المكتب الوطني  سالم اسماعیل الحصادي  مجاالت تطب�ق�ة, تحلیل القوائم المال�ة  -اسالیب وادوات  -مفاه�م 
 30 2006 مصر -المكتب العر�ي  منیر ابراه�م هندي لقرارات مدخل اتخاذ ا -إدارة البنوك التجار�ة *
 25 2006 مصر -المكتب الجامعي  عبدالحي مرعي وزمیله  أساس�ات محاس�ة التكال�ف 
 22  2006 عمان  –دار وائل  ز�اد رمضان ومحفوظ جودة   االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك  *
 17 2006 عمان   –دار صفاء  عبدالحل�م �راجة وآخر�ن   �م, تطب�قات ) اإلدارة والتحلیل المالي ( أسس, مفاه  *
 25 2006 الحلبي الحقوق�ة مازن عبدالعز�ز فاعور  االعتماد المستندي والتجارة االلكترون�ة  
 25 2006 مصر   –المكتب الجامعي   محمد ع�اس بدوي واخر�ن االنظمة المحاسب�ة المتخصصة  
مصر  -دار الفكر الجامعي یر الجنبیهي وزمیله من البنوك االلكترون�ة    2006 20 
 20 2006 عمان  -دار ال�ازوري  ز�ر�ا الدوري و�سرى السامرائي  البنوك المر�ز�ة والس�اسات النقد�ة  
 20 2006 عمان  -دار وائل مؤ�د الدوري وزمیله التحلیل المالي �استخدام الحاسوب  *
 30 2006 عمان -دار الوراق خلف عبدهللا الوردات  تطبیق وفقًا لمعاییر التدقیق التدقیق الداخلي بین النظر�ة وال 
 25  2006 مصر  –المكتب الجامعي  عبدالفتاح الصحن واخر�ن   الرقا�ة والمراجعة الداخل�ة  
 15 2006 سور�ة  –دار النهضة  سامر مظهر قنطقجي   المحاس�ة االجتماع�ة  *
ن وار�ك نور�ن  جار�سو  المحاس�ة اإلدار�ة *  60  2006 الر�اض   –دار المر�خ  
 20 2006 جامعة االسكندر�ة محمد ع�اس بدوي وزمیله  المحاس�ة الضر�ب�ة: في الضر��ة على دخل االشخاص الطب�عیین  
 20  2006 عمان  –دار تسن�م  رضوان محمد العناتي   المحاس�ة المال�ة المتوسطة 
 30  2006 مصر  –المكتب الجامعي  صادق الحسني   شر�ات األشخاص  في المحاس�ة 
 35 2006 عمان   –دار وائل  رضوان حلوة حنان   النموذج المحاسبي المعاصر من الم�ادئ إلى المعاییر   
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 18 2006 حلب   –دار الرضوان  ن�ال احمد طقش     12اإلصدار  –برنامج آفاق المحاسبي  
 30 2006 مصر   –الدار الجامع�ة  ء علي الق�اني   ثنا  تطب�قات محاسب�ة �استخدام الحاسب  
 10  2006 �غداد  –مط�عة العزة  صادق راشد الشمري  س�اسات اإلقراض وسبل تطو�رها في المصارف العراق�ة  
 15 2006 سور�ا   -دار شعاع   ترجمة : فراس ق�اسة فهم التقار�ر المال�ة في المحاس�ة واإلدارة / م  *
 25 2006 مصر   –المكتب الجامعي  محمد سمیر الص�ان وآخر�ن  المال�ة   م�ادئ المحاس�ة 
 25 2006 عمان   -دار الثقافة  هادي رضا الصفار   األسس العلم�ة والعمل�ة في الق�اس المحاسبي   -م�ادئ المحاس�ة المال�ة 
 25 2006 عمان   -دار الثقافة  خلیل الدل�مي وآخر�ن    2م�ادئ المحاس�ة المال�ة ج  
 23 2006 عمان  -دار الحامد  اسماعیل �حیى التكر�تي   محاس�ة التكال�ف بین النظر�ة والتطبیق  *
 15 2006 عمان   –دار وائل   خالد أمین عبدهللا محاس�ة النفط  *
 30  2006 عمان –دار الثقافة  ت�سیر المصري وزمیله   إطارها الفكري وتطب�قاتها العمل�ة  –محاس�ة شر�ات األشخاص  
 25 2006 عمان   –دار وائل    هادي التم�مي من الناح�ة النظر�ة والعمل�ة   –مدخل إلى التدقیق  
 25 2006 مصر   –المكتب الجامعي  محمد ع�اس بدوي واخر�ن   مقدمة في المحاس�ة المال�ة وفقا لمعاییر المحاس�ة المصر�ة والدول�ة  
 25 2006 مصر -المكتب الجامعي  كمال الدین الدهراوي  منهج�ة ال�حث العلمي في االدارة والمحاس�ة 
 45 2007 مصر  -دار الفكر الجامعي طارق طه  إدارة البنوك في بیئة العولمة واالنترنت  
 35 2007 مصر -دار الفكر الجامعي محمد الصیرفي إدارة المال وتحلیل ه�كله *
 27 2007 عمان   –ائل دار و   خالد الخطیب واحمد زهیر  أسس المال�ة العامة   *
 28  2007 عمان  –دار المناهج  محمد علي العامري  اإلدارة المال�ة  
 20  2007 مصر  –دار الفجر  محمود احمد التوني  االندماج المصرفي ( النشأة والتطور والدوافع والمبررات واآلثار )  
جابر الع�ساوي عبدالكر�م  المصارف أنموذجاً  -االندماج والتملك االقتصاد�ان *  30 2007 مر�ز االمارات للدراسات  
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 25 2007 عمان   –دار الحامد  اسماعیل التكر�تي واخر�ن   قضا�ا معاصرة   –المحاس�ة اإلدار�ة   *
 25  2007 مصر   –الدار الجامع�ة  رشید الجمال  المحاس�ة اإلدار�ة في بیئة األعمال الحدیثة  *
 17  2007 عمان  –دار المناهج  �اسر صالح الفر�حات   واألجور  المحاس�ة الضر�ب�ة على الرواتب  
 25 2007 عمان -جهینة للنشر طالل الججاوي ور�ان نعوم  مناهج الجامعات العالم�ة 1المحاس�ة المال�ة  
 10 2007 المنظمة العر��ة للتنم�ة ر�اض العبدهللا المحاس�ة سالح ایدیولوجي نفاذ  
 25  2007 مصر  –الدار الجامع�ة  حسین عبید وشحاته السید    بیئة األعمال المعاصرة المراجعة المتقدمة في   
 25 2007 مصر   –المكت�ة العصر�ة   محمود السید الناغي   التأصیل واطار التطبیق  -المنهج المحاسبي في البنوك التجار�ة  
 28 2007 مصر   –المكتب الجامعي  ع�اس بدوي واخر�ن  محمد  النظام المحاسبي للمنظمات الهادفة للر�ح وغیر الهادفة للر�ح   
 25 2007 عمان   –دار المناهج   عبدهللا نعمة جعفر  النظم المحاسب�ة في البنوك وشر�ات التأمین   
 22 2007 سور�ا  -دار شعاع علي محمد شلهوب  شؤون النقود واعمال البنوك  
 25  2007 سور�ا   –التواصل   دار رعد حسن الصرن   عولمة جودة الخدمة المصرف�ة  
 18  2007 عمان  –دار الحامد  حیدر محمد علي بني عطا   مفاه�م أساس�ة في ق�اس األصول الثابتة 
 23 2007 عمان   -دار البدا�ة  أ�من الشنطي وعامر شقر   مقدمة في اإلدارة والتحلیل المالي  *
بني عطا   حیدر محمد علي مقدمة في نظر�ة المحاس�ة و المراجعة   25  2007 عمان  –حامد دار ال 
 250 2007 مصر   –المكت�ة العصر�ة   مكرم عبد المس�ح �اسیلي     5  – 1موسوعة محاس�ة التكال�ف   *
 25 2007 لیب�ا -الدار االكاد�م�ة نور الدین حمودة نحو نظر�ة للمحاس�ة البیئ�ة واالجتماع�ة *
جزراوي وعامر الجنابي  ابراه�م ال نظام المعلومات المحاسب�ة    6  2007 �غداد  –مكتب ال�مامة  
 20 2008 عمان -دار الوراق حمزة محمود الز�یدي ادارة االئتمان المصرفي والتحلیل االئتماني 
 15 2008 عمان  -دار وائل فالح الحسیني وزمیله  مدخل �مي واسترات�جي معاصر -إدارة البنوك 
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 25 2008 عمان   –دار الرا�ة   زاهر عبدالرح�م عاطف ل�ة بین النظر�ة والتطبیق  إدارة العمل�ات النقد�ة والما 
 20 2008 مصر   –الدار الجامع�ة   عبدالغفار حنفي إدارة المصارف / م *
 30 2008 مصر   –الدار الجامع�ة   عاطف جابر طه أساس�ات التمو�ل واإلدارة المال�ة   *
محمد الججاوي واخر�ن طالل أساس�ات المعرفة المحاسب�ة  *  30 2008 عمان   –دار ال�ازوري   
 20 2008 مجموعة النیل العر��ة بیلیندا ست�فان  ��ف تعظم األر�اح وتعزز األداء المالي -أساس�ات في المحاس�ة اإلدار�ة *
 45 2008 ---------- االتحاد الدولي للمحاسبین     2 – 1إصدارات المعاییر الدول�ة لممارسة أعمال التدقیق والتأكید  *
 15 2008 عمان   -دار أسامة  �اسل عبدالغني سنقرط   أصول المحاس�ة   
 30  2008 مصر  –الدار الجامع�ة  احمد صالح عط�ة   أصول المراجعة الحكوم�ة وتطب�قاتها �المنطقة العر��ة  
 30  2008 مصر  –الدار الجامع�ة  احمد صالح عط�ة    آفاق جدیدة لمسؤول�ات مراجع الحسا�ات في بیئة العولمة  
 20 2008 بیروت    -المؤسسة الحدیثة  غادة احمد ع�سى   االتفاق�ات بین المساهمین في الشر�ات المساهمة  
 25 2008 لبنان ناشرون  عدنان حمدي عابدین  أس�ا�ه, طرق اكتشافه, وسبل منعه -االحت�ال المالي *
 25 2008 عمان    -نشر اثراء لل علي ع�اس   اإلدارة المال�ة   
 25 2008 عمان   -دار الحامد  محمد سعید عبد الهادي  االستثمار والتمو�ل, التحلیل المالي, األسواق المال�ة الدول�ة -اإلدارة المال�ة   *
 25 2008 مصر   –المكتب الجامعي  محمد الحناوي ونهال فر�د  التحلیل المالي لمشروعات األعمال   -اإلدارة المال�ة   *
 45 2008 عمان -دار الوراق حمزة محمود الز�یدي اإلدارة المال�ة المتقدمة *
�م�ك -خبراء مر�ز الخبرات  االسس المال�ة في منظمات المجتمع المدني   12 2008 مصر -�م�ك 
 28  2008 عمان  –دار الحامد  خالد الخطیب وناد�ة فر�د   األصول العلم�ة والعمل�ة في المحاس�ة الضر�ب�ة  *
 30 2008 عمان   –دار وائل   محمد مطر وزمیله التاصیل النظري للمارسات المهن�ة المحاسب�ة   
 23 2008 عمان   –دار وائل   منیر شاكر محمد واخر�ن  التحلیل المالي (مدخل صناعة القرار)  
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 30 2008 عمان -وري دار ال�از  عدنان تا�ه النع�مي وزمیله  اتجاهات معاصرة -التحلیل والتخط�ط المالي *
�م�ك -خبراء مر�ز الخبرات  التقار�ر المال�ة في منظمات المجتمع المدني *  12 2008 مصر -�م�ك 
 30  2008 مصر  –المكتب الجامعي  عط�ة عبدالحي مرعي   التكلفة االلكترون�ة ألغراض الق�اس والتخط�ط والرقا�ة  *
 7 2008 حلب   –نون للنشر    شاهین عكاب سالم �حوث وتطب�قات  –الصیرفة  *
 20  2008 عمان  –وائل دار    ناظم محمد نوري وزمیله  األدوات والتطب�قات ومع�قات التوسع  –الصیرفة االلكترون�ة  *
 25 2008 عمان   –دار المسیرة   عبدالناصر نور واخر�ن الضرائب و محاسبتها  *
 25 2008 مان ع -دار الوراق محمد صالح القر�شي  المال�ة الدول�ة 
 40 2008 عمان   -دار زهران  سعود جاید مشكور العامري  المال�ة الدول�ة نظر�ة وتطبیق 
 30  2008 عمان  –دار وائل  احمد حسن ظاهر     المحاس�ة اإلدار�ة  *
 35 2008 عمان    –دار وائل   محمد ابو نصار المحاس�ة اإلدار�ة   *
الدین عبد المنعم م�ارك  صالح مدخل معاصر -المحاس�ة الحكوم�ة   23 2008  -دار المطبوعات الجامع�ة 
 35  2008 عمان  –دار وائل  عادل محمد القطاونة وزمیله  المحاس�ة الضر�ب�ة 
 25 2008 مصر   –المكتب الجامعي  عبدهللا عبدالعظ�م هالل   المحاس�ة في شر�ات األشخاص واألموال   
 18 2008 دار الفاروق للنشر كر�سبین س�مون  ات�ج�ةالمحاس�ة ودوره في اإلدارة االستر  
 20 2008 عمان -دار دجلة اسامة رشید سلمان زنكنة  النظام المحاسبي في الوحدات الحكوم�ة ومجاالت تطو�ره 
�م�ك -خبراء مر�ز الخبرات  النظام المحاسبي في منظمات المجتمع المدني *  12 2008 مصر -�م�ك 
 25 2008 عمان  -دار الوراق هاشم فوزي الع�ادي  اتها �التر�یز على استرات�ج�ات الخ�ارات المال�ةالهندسة المال�ة وأدو  *
 25 2008 عمان    –اثراء للنشر  مؤ�د عبد الحسین الفضل   مدخل أسلو�ي وموضوعي    –�حوث عمل�ات محاسب�ة   
 25 2008 عمان -دار المناهج مجید الكرخي تقو�م االداء �استخدام النسب المال�ة 



 10 

 السعر سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

�م�ك -خبراء مر�ز الخبرات  تنم�ة المهارات االدار�ة والمال�ة في المنشآت الصح�ة   12 2008 مصر -�م�ك 
 40  2008 مصر  –المكتب الجامعي  محمد ع�اس واألمیرة ابراه�م  دراسات في قضا�ا ومشاكل محاسب�ة معاصره 
 25  2008 مصر  –الجامعي  المكتب  محمد الفیومي واخر�ن   دراسات متقدمة في المراجعة 
 12  2008 عمان  –صفاء   دار احمد حلمي و غالب عوض  دلیل  الطالب في التدقیق 
مصر  -الدار الجامع�ة طارق عبدالعل حماد  2-1دلیل تطبیق معاییر المحاس�ة الدول�ة والمعاییر العر��ة     2008 70 
نا�ف علوان وزمیله  اسم المفاه�م, الق�اس, التطبیق -ضر��ة الق�مة المضافة   20 2008 عمان  -دار الثقافة 
 25 2008 مصر   –الدار الجامع�ة  أمین السید احمد لطفي    عالقة المحتوى المعلوماتي للقوائم المال�ة �كفاءة سوق األوراق   *
 15  2008 مصر  –دار السالم  اشرف محمد دوا�ه  مبررات وتساؤالت  –فوائد البنوك  
 25 2008 مصر   –المكتب الجامعي  عط�ة عبد الحي مرعي    اساس�ات التخط�ط واتخاذ القرارات والرقا�ة  –اإلدار�ة  في المحاس�ة  *
 25 2008 مصر   –المكتب الجامعي  كمال الدین الدهراوي   م�ادئ المحاس�ة المال�ة   
رج كر�م حمود ف متطل�ات اقامة اقسام فعالة للرقا�ة الداخل�ة في المصارف التجار�ة   12 2008 را�طة المصارف العراق�ة 
 15 2008 ا�ة للنشر   فارس رشید الب�اتي   الطیران المدني نموذجا -محاس�ة االداء في المؤسسات الخدم�ة *
 22 2008 عمان    -اثراء للنشر  عماد یوسف الش�خ   محاس�ة التكال�ف   *
 25 2008 عمان    -لنشر اثراء ل كمال حسن وسعدون الساقي  محاس�ة التكال�ف الصناع�ة  *
 12 2008 �غداد  –المستقبل   نص�ف جاسم الجبوري  محاس�ة التكال�ف المتقدمة   *
 30  2008 عمان  –دار الحامد  اسماعیل �حیى التكر�تي   محاس�ة التكال�ف المتقدمة ( قضا�ا معاصرة )  *
 20 2008 عمان -دار زهران �س ع�اس الكحلي  محاس�ة الفنادق  *
 25 2008 مصر   –الدار الجامع�ة  ثناء علي الق�اني     ة شر�ات األشخاص  محاس� 
 25 2008 مصر   –المكتب الجامعي  محمد السید سرا�ا   محاس�ة شر�ات األموال   
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 30 2008 عمان -دار الوراق فداغ الفداغ مشكالت وحاالت محاسب�ة 
 10 2008 مصر   –الدار الجامع�ة  لطفي   أمین السید احمد  معاییر أخالق�ات المحاسبین المهنیین/ م  
 35  2008 عمان    –اثراء للنشر  خالد جمال الجعارات   2007معاییر التقار�ر المال�ة الدول�ة  
 45 2008 ---------- االتحاد الدولي للمحاسبین     2 –  1معاییر المحاس�ة الدول�ة في القطاع العام   
 30  2008 مصر  –الدار الجامع�ة  طارق عبد العال حماد     لهادفة للر�ح معاییر المحاس�ة في التنظ�مات غیر ا 
 25 2008 مصر   –الدار الجامع�ة  أمین السید احمد لطفي    معاییر المراجعة والتأكد الدول�ة   
 15  2008 مصر  –الدار الجامع�ة  ابراه�م عبد العز�ز النجار   نحو تفعیل المرحلة اإلدار�ة لتسو�ة المنازعات الضر�ب�ة  
 17 2008 المجتمع العر�ي حسام عبدهللا وحسن سمیر نظم المعلومات المحاسب�ة 
 25 2009 عمان  -دار صفاء نصر حمود مزنان  أثر الس�اسات االقتصاد�ة في أداء المصارف التجار�ة 
 22 2009 عمان   -دار صفاء عالء فرحان طالب وزمیله  إدارة التحد�ات اإلسترات�ج�ة في البنوك  
 25 2009 عمان  -دار صفاء صادق راشد الشمري  الواقع والتطب�قات العمل�ة   -إدارة المصارف *
 17 2009 عمان  -دار وائل محمود حسن صوان  اساس�ات العمل المصرفي االسالمي 
 20 2009 عمان  -دار صفاء عالء طالب فرحان وزمیله  أساس�ات المقارنة المرجع�ة 
 25 2009 عمان   -دار المسیرة  عدنان تا�ه و�اسین �اسب   دارة المال�ة  أساس�ات في اإل *
 20 2009 عمان   –دار ال�ازوري   الجزراوي وعامر الجنابي ابراه�م أساس�ات نظم المعلومات المحاسب�ة   
 20 2009 عمان    –اثراء للنشر  ولید ناجي الح�الي   االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي  *
 20 2009 عمان   –دار صفاء  احمد حلمي جمعة  تجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكید  اال *
 30 2009 عمان   –دار المسیرة    عدنان تا�ه النع�مي واخر�ن النظر�ة والتطبیق   –اإلدارة المال�ة  *
 30  2009 عمان  –دار ال�ازوري  عدنان تا�ه النع�مي وزمیله   اإلدارة المال�ة المتقدمة  *
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 20 2009 عمان   -دار أسامة  محمد عبدالخالق   اإلدارة المال�ة والمصرف�ة   *
 20 2009 عمان  -دار الرا�ة �سام هالل مسلم القالب  دراسة مقارنة -االعتماد المالي *
 15 2009 عمان  -دار النفائس خالد رمزي سالم  االعتمادات المستند�ة من منظور شرعي *
 17  2009 عمان  –دار المسیرة  محمد سمیر احمد  تحقیق الرقا�ة في البنوك التجار�ةالجودة الشاملة و  
 15 2009 عمان   –دار الرا�ة  عطا هللا احمد سو�لم   الرقا�ة الداخل�ة والتدقیق في بیئة تكنولوج�ا المعلومات   
 25  2009 عمان  – ئلدار وا خالد امین عبدهللا   الطرق المحاسب�ة الحدیثة  –العمل�ات المصرف�ة  *
 25 2009 عمان   –دار المسیرة  شقیري نوري موسى واخر�ن   المؤسسات المال�ة المحل�ة والدول�ة  *
 17 2009 عمان   –دار صفاء  نواف محمد الرماحي  المحاس�ة اإلدار�ة   *
 30 2009 عمان   -دار الثقافة  لوة جبرائیل �حالة ورضوان ح المحاس�ة اإلدار�ة مدخل محاس�ة المسؤول�ة وتقی�م األداء  *
 35 2009 مصر   –المكتب الجامعي  محمد ع�اس بدوي واخر�ن   المحاس�ة اإلدار�ة ودراسات الجدوى االقتصاد�ة   
 28 2009 عمان -دار صفاء نواف محمد ع�اس الرماحي  المحاس�ة الحكوم�ة *
عمان  -دار الوراق دهللا الوردات وزمیله خلف عب المحاس�ة الحكوم�ة واعداد موازنة البرامج واالداء   2009 27 
 30 2009 مصر -دار شتات  علي السعید سنون  النظر�ة والتطبیق -المحاس�ة الحكوم�ة والقوم�ة *
 17 2009 عمان  -دار صفاء نواف محمد الرماحي المحاس�ة القوم�ة *
 50 2009 لر�اض  ا –دار المر�خ    م�جس فالتر و رو�یرت م�جس المحاس�ة المال�ة   *
 25 2009 عمان   –دار الثقافة  رضوان حلوة واخر�ن   المحاس�ة المال�ة الخاصة   
 25 2009 عمان   –دار المسیرة  عبد الناصر نور وزمالئه  المحاس�ة المال�ة �اللغة االنكلیز�ة  
 40 2009 عمان   –دار وائل   خلیل عواد ابو حش�ش المحاس�ة المتقدمة 
 30 2009 عمان   –المجتمع العر�ي   طالل عبدالحسن الكسار    لمتقدمة لالستثمار في األسهم والسندات المحاس�ة ا 
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 65  2009 الر�اض  –دار المر�خ  دونالد ��سو وجیري و�جانت   2 – 1المحاس�ة المتوسطة  
 40 2009 مصر -امعي المكتب الج كمال الدین الدهراوي  المحاس�ة المتوسطة وفقًا لمعاییر المحاس�ة الدول�ة 
 20 2009 عمان   –دار صفاء   احمد حلمي جمعة المحاس�ة عن اإلضرا�ات العمال�ة  *
 30 2009 عمان   –دار المناهج    �اسر صالح الفر�جات  المحاس�ة في علم الضرائب   
 25 2009 مصر   –المكتب الجامعي  محمد ع�اس بدوي  المحاس�ة وتحلیل القوائم المال�ة   *
 25  2009 عمان  –دار صفاء  احمد حلمي جمعه   دخل السلو�ي في المحاس�ة المال�ة الم 
 35 2009 عمان   –دار صفاء  احمد حلمي جمعه    ادلة ونتائج التدقیق    -االطار الدولي -المدخل الى التدقیق والتأكید الحدیث  
ر�ن عبدالفتاح الصحن واخ المراجعة التشغیل�ة والرقا�ة الداخل�ة/ م   15 2009 مصر  -الدار الجامع�ة 
 70 2009 الر�اض  –دار المر�خ   لو�ك آلفین آر�نز وج�مس المراجعة مدخل متكامل   
 20  2009 �غداد  –الذاكرة  مكت�ة فائزة الغ�ان و ثائر الغ�ان   النظم المحاسب�ة المتخصصة 
 30 2009 لیب�ا -الدار الجماهیر�ة عبداللط�ف محمد حمزة  �ة للحسا�ات نظم المعلومات المال�ة والمعالجة االلكترون -النظم المحاسب�ة 
 10 2009 بیروت  -دار الكتاب العر�ي لیو غوف الوجیز في المال�ة *
 25  2009 الجامعة األردن�ة  علي عبدالقادر ذنی�ات   نظر�ة وتطبیق  –تدقیق الحسا�ات في ضوء المعاییر الدول�ة  
 25  2009 عمان  –دار صفاء  نواف محمد الرماحي  المحاسب�ة وتحلیلها تصم�م  نظم المعلومات  
 25 2009 �غداد  –دار الد�تور   سالم محمد عبود  تطب�قات حدیثة في المحاس�ة اإلدار�ة  *
 30 2009 عمان  -دار الثقافة رضوان حلوة حنان  مدخل نظر�ة المحاس�ة -تطور الفكر المحاسبي 
 15 2009 عمان   –دار وائل  احمد محمد نور واخر�ن    اجعة الحسا�ات  دراسات متقدمة في مر  
 23 2009 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعة  دراسات و�حوث في التدقیق والتأكید  
 25 2009 عمان    -كنوز المعرفة محمد فضل مسعد وزمیله  دراسة متعمقة في تدقیق الحسا�ات   
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 15 2009 عمان   –دار وائل   أسامة عمر جعارة ل وجواب سؤا 280دلیل  الطالب في المحاس�ة   
 40  2009 مصر  –الدار الجامع�ة  طارق عبد العال حماد   / م2 – 1دلیل استخدام معاییر المحاس�ة  
 25  2009 مصر  –الدار الجامع�ة  أمین السید احمد لطفي   رأي المراجع المهني تجاه مشاكل المحاس�ة عن تحدید الر�ح وتوز�عه  
 150 2009 عمان   –دار صفاء  احمد حلمي جمعة  ( في التدقیق ) 10-1سلسلة الكتب المهن�ة   
 150 2009 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعة  10-1سلسلة تطور معاییر التدقیق  
 35  2009 مصر  –الدار الجامع�ة  أمین السید احمد لطفي   فلسفة المراجعة  
 35 2009 الدار الجامع�ة  عبدالوهاب نصر وزمیله  �ات مهنة المحاس�ة والمراجعة في مواجهة االزمات قواعد واخالق�ات وسلو� 
 30 2009 مصر   –الدار الجامع�ة  ثناء علي الق�اني     م�ادئ المحاس�ة   
 40 2009 عمان   –دار وائل   نع�م دهمش واخر�ن  2-1 م�ادئ المحاس�ة 
 30 2009 عمان    -اثراء للنشر  محمود الشرقاوي  مسعد  م�ادئ المحاس�ة المال�ة   
 25 2009 عمان    -اثراء للنشر  رضوان حلوة ونزار البلداوي  الدورة المحاسب�ة   -م�ادئ المحاس�ة المال�ة  
 25  2009 عمان    –اثراء للنشر  خالد جمال جعارات واخر�ن   الدورة المحاسب�ة  –م�ادئ المحاس�ة المال�ة  
 25 2009 عمان    -اثراء للنشر  رضوان حلوة ونزار البلداوي  الق�اس واإلفصاح في القوائم المال�ة   -س�ة المال�ة م�ادئ المحا 
 20 2009 عمان   -دار وائل  محمد ت�سیر عبدالحك�م   م�ادئ محاس�ة التكال�ف   *
 25 2009 ن عما -دار الوراق عمر جوابرة واخر�ن   م�ادئ محاس�ة المنشآت الس�اح�ة والفندق�ة  *
 10 2009 �غداد  –الشؤون الثقاف�ة     علي حر�ي هادي دراسة مقارنة   –محاس�ة التضخم   *
 25 2009 عمان -دار زهران سعود جاید مشكور  محاس�ة التضخم بین النظر�ة والتطبیق *
 30 2009 عمان   –دار وائل  خلیل عواد ابو حش�ش   ق�اس وتحلیل   –محاس�ة التكال�ف   
 17 2009 المكت�ة العصر�ة  محمد محمود الس�اعي  مدخل نظم المعلومات  -�ة التكال�ف في المنظمات الصح�ةمحاس *
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 75  2009 الر�اض  – دار المر�خ تشارلز هورنجرن واخر�ن     2  – 1محاس�ة التكال�ف مدخل إداري  *
 20 2009 عمان  -دار الفكر خالد أمین عبدهللا   اشخاص واموال   –محاس�ة الشر�ات  
 25 2009 عمان   –دار المسیرة  وائل عودة واخر�ن    محاس�ة الشر�ات أشخاص وأموال  
 20  2009 عمان  –دار وائل   محمد ابو نصار واخر�ن  محاس�ة الضرائب بین النظر�ة والتطبیق  
 27 2017 مان ع -دار المناهج محمد الهاللي وزمیله محاس�ة المؤسسات المال�ة ( البنوك وشر�ات التأمین ) 
 25 2009 المجتمع العر�ي محمود جالل احمد وآخر�ن محاس�ة المنشآت الخاصة 
 30  2009 عمان  –المجتمع العر�ي  إیهاب نظمي وحسن توفیق   محاس�ة المنشات المال�ة ( البنوك وشر�ات التأمین )  
 30  2009  –دار الكتب القانون�ة  علي السعید سنون   محاس�ة المنشات المتخصصة  
 25  2009 عمان  –دار وائل  رضوان حلوة حنان   التطب�قات العمل�ة  –اإلطار الفكري  –مدخل النظر�ة المحاسب�ة  
 25  2009 مصر  –المكتب الجامعي  كمال الدین الدهراوي   المحاس�ة المال�ة المتقدمة  مدخل معاصر في 
 25 2009 مصر   –الدار الجامع�ة  الدین الدهراوي  كمال  مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسب�ة   
 50  2009 عمان  –دار الثقافة  حسین احمد دحدوح وزمیله  2-1مراجعة الحسا�ات المتقدمة اإلطار النظري واإلجراءات العمل�ة   
 45 2009 عمان  -دار الوراق یوسف محمود جر�وع  مراجعة الحسا�ات بین النظر�ة والتطبیق  
 15 2009 عمان   -دار صفاء نواف محمد الرماحي  المعامالت المال�ة   مراجعة *
 30 2009 عمان   –دار المسیرة   در�د �امل آل شبیب  مقدمة في اإلدارة المال�ة المعاصرة   *
 200  2009 مصر  –الدار الجامع�ة  عبدالوهاب نصر علي    5- 1موسوعة المراجعة الخارج�ة الحدیثة  
 18 2009 سور�ا -دار الرضا حسین القاضي وزمیله  ر المحاسب�ة الدول�ةموسوعة المعایی 
ر�اض العبدهللا   –البلقاوي   2-1نظر�ة محاسب�ة    60  2009 عمان  –دار ال�ازوري  
 90 2009 الر�اض  –دار المر�خ  مارشال رومني    2 – 1نظم المعلومات المحاسب�ة  
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 30 2009 مصر -المكتب الجامعي  كمال الدین الدهراوي  ج�ا المعلومات نظم المعلومات المحاسب�ة في ظل تكنولو  
 25 2009 مصر   –الدار الجامع�ة  ناصر نور الدین وشحاتة السید  اإلنتاج والخدمات في بیئة األعمال المعاصرة   –نظم ق�اس التكلفة  *
 25 2009 دار الفاروق  جیرالد برادلي  ادارة الموارد بنجاح لرفع معدل االر�اح  
 20 2010 عمان -دار المسیرة عدنان تا�ه النع�مي  منظور شمولي -إدارة االئتمان 
 28 2010 دار التعل�م الجامعي  بد�ع الدین ر�شو  إدارة التكال�ف  *
 25 2010 عمان   –دار صفاء  ثناء علي الق�اني    إدارة التكلفة وتحلیل الر�ح�ة   *
 22 2010 عمان   –دار ال�ازوري  در�د �امل آل شبیب  الشر�ات المتقدمة  -إدارة مال�ة  *
 25 2010 الشر�ة العر��ة المتحدة ز�اد رمضان وزمیله  ادارة مخاطر االئتمان  
 27 2010 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعه  أساس�ات ال�حث العلمي في المحاس�ة *
 25  2010 عمان  –المسیرة   دار عبد الناصر احمد حمیدان   أساس�ات المحاس�ة المال�ة الخاصة 
 23 2010 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعة  أساس�ات المحاس�ة في الشر�ات المساهمة   
 23 2010 مصر  -الدار الجامع�ة سهام محمد السو�دي استقالل�ة البنوك المر�ز�ة ودورها في فعال�ة الس�اسة النقد�ة  
 30 2010 سور�ا   -دار شعاع  : محمود فتوح وآخر�ن  ترجمة  مفاه�م أساس�ة   1اإلدارة المال�ة / *
 30 2010 سور�ا   -دار شعاع  ترجمة : محمود فتوح وآخر�ن   أسس تقی�م المشار�ع   2اإلدارة المال�ة / *
 20 2010 عمان   –دار صفاء   توفیق عبدالرح�م یوسف �ارتوني  -اإلدارة المال�ة الدول�ة و التعامل �العمالت األجنب�ة  *
 60 2010 عمان    -اثراء للنشر  محمد علي العامري  اإلدارة المال�ة المتقدمة   *
 25 2010 المجتمع العر�ي حسن سمیر وزمیله  التحلیل االئتماني ودوره في ترشید عمل�ات االقراض والتوسع النقدي  *
 25 2010 مصر   -العر��ة المتحدة  حمید  عبدالمطلب عبد ال الدیون المصرف�ة المتعثرة واالزمة المال�ة المصرف�ة العالم�ة  *
 17 2010 عمان -دار الثقافة حمدي سل�مان القبیالت  الرقا�ة اإلدار�ة والمال�ة على االجهزة الحكوم�ة 
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 30 2010 عمان  -دار صفاء ع�اس �اظم الدعمي  الس�اسات النقد�ة والمال�ة   
 35  2010 عمان  –وائل دار   عبدالستار الكب�سي   2+1الشامل في م�ادئ المحاس�ة *
 25 2010 عمان  -دار المناهج خالد وهیب الراوي  العمل�ات المصرف�ة الخارج�ة 
 40 2010 عمان   -دار ال�ازوري  اسماعیل التكر�تي وزمیله  المحاس�ة الحكوم�ة  *
 25 2010 عمان  -دار وائل  خالد شحاته وزمیله  المحاس�ة الحكوم�ة  
فضل مسعد وآخر�نمحمد  المحاس�ة الحكوم�ة  *  25 2010 عمان  -المجتمع العر�ي  
 35 2010 عمان  -دار التقدم العلمي مفتاح علي السائح  المحاس�ة الدول�ة  
 35 2010 عمان -دار المناهج سعود جاید العامري  منهج علمي للمشاكل المحاسب�ة وحلولها –المحاس�ة الدول�ة  *
 22 2010 مان  ع -دار صفاء ا�من حداد  المحاس�ة الضر�ب�ة  
 45 2010 عمان  -دار ال�ازوري  غالب عوض الرفاعي  2-1المحاس�ة المال�ة األصول العلم�ة والعمل�ة  
 20 2010 عمان -دار ال�ازوري  غالب عوض الرفاعي  تطب�قات عمل�ة -المحاس�ة المال�ة 
 27 2010 عمان  -دار وائل  محمد مطر المحاس�ة المتقدمة 
 35 2010 عمان  -المجتمع العر�ي  طالل عبدالحسن الكسار  �اتجاهات حدیثة    -المحاس�ة المتقدمة 
 20 2010 دار التعل�م الجامعي  اسامة عبدالمنعم الخولي  المحاس�ة في صنادیق االستثمار *
 70 2010 المكت�ة العصر�ة  محمود محمود السجاعي  3-1المحاس�ة في قطاع الس�احة والفنادق  *
 20 2010 دار التعل�م الجامعي طارق ابراه�م سعاده  مدخل تطب�قي -لالمحاس�ة والتمو� *
 5 2010 دار المورد شاهین عكاب السالم  المخاطر المال�ة  *
 25 2010 دار التعل�م الجامعي  وجدي حامد حجازي  شرح وتحلیل   -المعاییر الدول�ة للمراجعة  
ر�شو بد�ع الدین  الموازنات التشغیل�ة والمال�ة والرأسمال�ة *  20 2010 دار التعل�م الجامعي  



 18 

 السعر سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 65 2010 مصر -الدار الجامع�ة طارق عبدالعال حماد  نظرة متكاملة -الموازنات التقدیر�ة 
 25 2010 عمان -دار ال�ازوري  سعید سامي وزمیله  النقود والبنوك والمصارف المر�ز�ة 
 22 2010 �ة العر��ة المتحدةالشر  ثائر القدومي وزمیله  انظمة المعلومات المال�ة والمصرف�ة 
 25 2010 مكت�ة الجامعة الشارقة  رضوان حلوة وحنان ابو الشعر    -أنظمة محاسب�ة مال�ة متخصصة 
 18 2010 عمان   -المجتمع العر�ي  سامي محمد الوقاد وزمیله تدقیق الحسا�ات  
ات محمود عمر وخالد جعار  تطب�قات محاسب�ة �استخدام الجداول االلكترون�ة    25  2010 عمان    –اثراء للنشر  
 23 2010 عمان  -دار صفاء محمود حسین الوادي تنظ�م اإلدارة المال�ة  
 35 2010 مصر  -دار الفكر الجامعي أمیرة فتحي عوض  دراسة فقه�ة مقارنة -عقود االستثمار المصرف�ة 
 25 2010 عمان  –دار وائل      خالد أمین عبد هللا الناح�ة النظر�ة والعمل�ة  –علم تدقیق الحسا�ات  
عمان   -اثراء للنشر ف�صل محمود الشواورة  2-1م�ادئ المحاس�ة المال�ة من األلف إلى ال�اء    2010 35 
 25 2010 عمان   -اثراء للنشر جبرائیل �حاله وآخر�ن  1م�ادئ المحاس�ة ج  
 50 2010 مصر   –لدار الجامع�ة ا احمد صالح عط�ة   محاس�ة االستثمار والتمو�ل في المنشآت المال�ة   *
 17 2010 عمان  -المجتمع العر�ي  محمود جالل وزمیله محاس�ة التكال�ف الزراع�ة  *
عمان  -دار الحامد  اسماعیل �حیى التكر�تي  محاس�ة التكال�ف في المنشآت الصناع�ة بین النظر�ة والتطبیق  *  2010 20 
عبدالحسن الكسار طالل  تخط�ط ورقا�ة   –ق�اس   -محاس�ة التكال�ف  *  30 2010 عمان  -المجتمع العر�ي  
 30 2010 الموصل  –دار العابد  صالح ابراه�م الشع�اني  أسس نظر�ة و�جراءات تطب�ق�ة  -محاس�ة التكلفة المعاصرة *
 30 2010 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعة وزمیله  محاس�ة الشر�ات وفقًا ألحدث التعدیالت في المعاییر الدول�ة 
 18 2010 عمان -زمزم ناشرون  خالد امین عبدهللا  محاس�ة المنشآت غیر الهادفة للر�ح *
 18 2010 عمان  -دار زهران حسین القاضي  محاس�ة النفط في ظل العقود السائدة *
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 25 2010 عمان   –دار صفاء  احمد حلمي جمعة  اإلفصاح )  -الق�اس  -محاس�ة عقود التأمین ( االعتراف  *
 20 2010  -دار التعل�م الجامعي ا�من محمد صبري  اجعة الحسا�ات في بیئة التجارة االلكترون�ةمر  
 17 2010 المجتمع العر�ي احمد محمد ابو شمالة  معاییر المحاس�ة الدول�ة واالبالغ المالي  
 25 2010 عمان   –دار صفاء  احمد حلمي جمعة  نظر�ة المحاس�ة المال�ة ( النموذج الدولي الجدید )  
 35 2010 دار الفكر الجامعي عزة اسماعیل  تحدید الر�ح واثره على عقد الشر�ة 
* Intermediate Accounting  30 2011 عمان   –دار وائل  امجد سعید الدلوي 
 30 2011 مصر  -دار الفاروق  ل�انابیل اول�فر  دلیل المدیر�ن لمراق�ة التكال�ف وز�ادة االر�اح  -إدارة التكال�ف *
 35  2011 عمان  –دار وائل  خالد أمین و�سماعیل ابراه�م   العمل�ات المصرف�ة المحل�ة والدول�ة  إدارة *
 25 2011 عمان -دار المسیرة خالد وهیب الراوي  إدارة المخاطر المال�ة *
 18 2011 عمان  -اق دار الور  حمزة محمود الز�یدي إسترات�ج�ة تعبئة الودائع وتقو�م االئتمان  -إدارة المصارف *
 20 2011 عمان  -دار زهران مؤ�د الدوري وطاهر الجنابي  إدارة الموازنات العامة *
 30 2011 عمان -زمزم ناشرون  حامد طل�ة محمد ابو هی�ة  اصول المراجعة 
 60 2011 مصر  -الدار الجامع�ة طارق عبدالعال حماد  االتجاهات الحدیثة في التقار�ر المال�ة  
 30 2011 عمان    -اثراء للنشر  فایز ت�م   دارة المال�ة  اإل *
 27 2011 عمان  –دار ال�ازوري  �شیر عبدالعظ�م البنا  األسس العلم�ة والعمل�ة في المحاس�ة الحكوم�ة  *
 25 2011 عمان   –دار وائل  احمد �لبونة  األصول المحاسب�ة واألسس العلم�ة في محاس�ة التكال�ف  *
 25 2011 عمان   –دار أسامة  سامر جلدة ة والتسو�ق المصرفيالبنوك التجار� 
 25 2011 دار الكتاب الحدیث  صالح حسن   معاییر حو�مة المؤسسات المال�ة  -البنوك والمصارف ومنظمات األعمال *
 20 2011 المجتمع العر�ي احمد محمد العداسي  التحلیل المالي للقوائم المال�ة وفقا لمعاییر المحاس�ة الدول�ة *
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 35 2011 دار المغرب ا�اد رشید القر�شي  التدقیق الخارجي  *
 25 2011 عمان   –دار صفاء  احمد حلمي جمعة  التدقیق الداخلي والحكومي *
 35 2011 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعة  التدقیق والتأكید المتقدم *
 25 2011   عمان –دار صفاء  احمد حلمي جمعة  التدقیق ورقا�ة الجودة  
 50 2011 عمان   –دار وائل  ال�اس بن ساسي وزمیله  2-1التسییر المالي (اإلدارة المال�ة)  *
 20 2011 عمان   -دار ال�ازوري  اسعد محمد علي وهاب  التقن�ات المحوس�ة في تدقیق الب�انات المال�ة   
لقره داغي علي محي الدین ا التورق المصرفي بین التورق المنض�ط والتورق المنظم   20 2011 بیروت  -ال�شائر االسالم�ة 
 20 2011 عمان  -دار صفاء عالء طالب وزمیلته  الحو�مة المؤسس�ة واالداء المالي االسترات�جي للمصارف *
 20 2011 عمان -دار المسیرة وس�م محمد الحداد  الخدمات المصرف�ة االلكترون�ة *
مي جمعة احمد حل الر�اد�ة في المحاس�ة والتدقیق  *  28 2011 عمان -دار صفاء 
 30 2011 �غداد  -دار الد�تور للعلوم سالم محمد عبود  القاموس األمین في تنم�ة المحاسبین  *
 25 2011 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعة  عر�ي   -القاموس الدولي للمحاس�ة والتدقیق انكلیزي  *
 20 2011 عمان -دار النفائس نذیر عدنان عبدالرحمن  اصرة مفهومها وحكمها وتطب�قاتها المع -القروض المت�ادلة 
 20 2011 عمان -دار ال�ازوري  در�د �امل آل شبیب  المال�ة الدول�ة *
 20 2011 �غداد  -دار الد�تور للعلوم سالم محمد عبود  األسس الفكر�ة والعمل�ة  -المحاس�ة اإلدار�ة  *
 35 2011 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعة  لقرارالتخط�ط والرقا�ة وصنع ا -المحاس�ة االدار�ة *
 17 2011 عمان -دار المسیرة رأفت سالمه محمود  المحاس�ة الحكوم�ة *
 20 2011 عمان  -دار الثقافة حسین القاضي وزمیله  المحاس�ة الدول�ة ومعاییرها  *
 30  2011 عمان  –دار الثقافة  حسین القاضي واخر�ن   المحاس�ة المال�ة المتقدمة 
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 15 2011  -دار الد�تور للعلوم سالم محمد عبود وزمیله  المحاس�ة المال�ة المتقدمة  
 28 2011 عمان   -دار المسیرة عبدالناصر ابراه�م نور وزمیله المحاس�ة المتوسطة 
 15 2011  -لومدار الد�تور للع سالم محمد عبود وزمیلته  أسس وتطب�قات وفقًا للمعاییر المحاسب�ة  -المحاس�ة المتوسطة  
 30 2011 عمان  -دار ال�ازوري  غالب عوض الرفاعي واخر�ن  1االصول العلم�ة والعمل�ة ج -المحاس�ة المتوسطة 
 25 2011 �غداد  -دار الد�تور للعلوم سالم محمد عبود  المحاس�ة والرقا�ة على عناصر التكال�ف  *
 25 2011 الر�اض  -مر�خدار ال دان م. جي واخر�ن   المدخل الى معاینة المراجعة 
 35 2011 مصر  -الدار الجامع�ة عبدالوهاب نصر علي  المدخل لمراجعة الموازنات ودورات العمل�ات  -المراجعة اإلدار�ة والتشغیل�ة 
 30 2011 مصر  -الدار الجامع�ة عبدالوهاب نصر علي   المراجعة الداخل�ة و�دارة المخاطر 
 35 2011 عمان  -دار ال�ازوري  حاكم الر��عي واخر�ن  بل�ات, الخ�ارات, الم�ادالت عقود المستق -المشتقات المال�ة 
 40 2011 مصر  -الدار الجامع�ة طارق عبدالعال حماد  استخدامها في إدارة المخاطر  -انواعها -مفاه�مها -المشتقات المال�ة *
 80 2011 مجموعة النیل العر��ة  ي صالح الدین حسن الس�س 2ج  -1العلم�ة والعمل�ة ج -الموسوعة المصرف�ة 
 25 2011 عمان -دار المسیرة مؤ�د راضي وزمیله  مدخل نظري وتطب�قي -تحلیل القوائم المال�ة 
 25 2011 عمان -دار المسیرة نضال الرمحي وزمیله  تحلیل وتصم�م نظم المعلومات المحاسب�ة 
رمحينضال محمود ال تطب�قات محاسب�ة ومال�ة �استخدام الحاسوب    25 2011 عمان -دار المسیرة 
 30 2011 عمان  -دار ال�ازوري  حاكم محسن وزمیله  حو�مة البنوك 
 27 2011 دار جر�ر  عبدالمجید قدي دراسات في علم الضرائب  
 20 2011 عمان  -دار المسیرة رأفت سالمة واخر�ن  العملي  -علم تدقیق الحسا�ات  
سالمة واخر�ن رأفت  النظري  -علم تدقیق الحسا�ات    20 2011 عمان  -دار المسیرة 
 25 2011 عمان   -دار الثقافة  خلیل الدل�مي وآخر�ن    1م�ادئ المحاس�ة المال�ة ج  
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 35 2011 عمان  -دار وائل  رضوان العناني وآخر�ن    2-1م�ادئ المحاس�ة وتطب�قاتها   
وزمیله  صالح الرزق  االطار النظري والعملي  -م�ادئ محاس�ة التكال�ف *  17 2011 عمان  –دار زهران  
 40 2011 دار التعل�م الجامعي  محمد سامي راضي  محاس�ة االصول *
 40 2011 عمان  -دار ال�ازوري  محمد العشماوي  محاس�ة التكال�ف   *
 25 2011 عمان   -دار زهران  حسن ز�ي  محاس�ة التكال�ف الزراع�ة  
 25 2011 عمان –دار المسیرة  وزمیله    عبدالناصر نور محاس�ة التكال�ف الصناع�ة *
 25 2011 عمان  –دار صفاء  احمد حلمي جمعة  محاس�ة التكال�ف المتقدمة *
 25 2011 عمان   –دار صفاء  احمد حلمي جمعة  محاس�ة المسؤول�ة    -الرقا�ة  -التصم�م   –محاس�ة التكال�ف المع�ار�ة   *
 20 2011 �غداد  -دار الد�تور للعلوم سالم محمد عبود  محاس�ة التكال�ف بین النظر�ة والتطبیق  *
 20 2011 -دار الد�تور للعلوم سالم محمد عبود  محاس�ة التكال�ف في النشاط المصرفي *
عمان   -اثراء للنشر رضوان حلوة وآخر�ن أشخاص  -أموال –محاس�ة الشر�ات    2011 25 
 25 2011 عمان   –دار وائل  نصار  محمد ابو  ضر��ة الدخل والمب�عات   -محاس�ة الضرائب  
 18 2011 عمان   –دار الرا�ة  زاهرة سواد  محاس�ة المنشآت العامة والخاصة  
 30 2011 عمان  -دار ال�ازوري  عبدالخالق مطلك الراوي  محاس�ة النفط والغاز 
 30 2011 �غداد  -دار الد�تور للعلوم سالم محمد عبود  مدخل إلى محاس�ة التكال�ف البیئ�ة  *
 35 2011 عمان  –دار ال�ازوري  محمد عبدالفتاح عشماوي  نظام التكال�ف الصناع�ة  
 17 2011 عمان -دار المسیرة سامي محمد الوقاد  نظر�ة المحاس�ة 
 25 2011 عمان   -الوراق للنشر  ص�اح رح�مة وآخر�ن  نظم المعلومات المال�ة  
 25 2011 عمان  -لمسیرةدار ا نضال محمود وزمیلها  نظم المعلومات المحاسب�ة 
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 25 2011 الر�اض  -دار المر�خ احمد ز�ر�ا ز�ي  مدخل معاصر  -نظم المعلومات المحاسب�ة 
 20 2011 عمان   -دار المسیرة ز�اد عبدالحل�م واخر�ن  نظم المعلومات في الرقا�ة والتدقیق 
 25 2011 �غداد  -ومدار الد�تور للعل سالم محمد عبود  مدخل معاصر   -نظم ونظر�ات التكال�ف *
 20 2011 جل�س الزمان  عبدالمجید الطیب  ادارة االر�اح  
 25 2012 عمان   -دار الفكر سوزان سمیر واخر�ن   إدارة االئتمان  
 23 2012 عمان -دار المسیرة در�د �امل آل شبیب  إدارة البنوك المعاصرة *
 25 2012 مانع -دار المسیرة شقیري نوري موسى واخر�ن   إدارة المخاطر *
 20 2012 عمان  -دار صفاء جلیل �اظم وارشد عبد االمیر استرات�ج�ات اإلدارة المال�ة *
 28 2012 عمان   –دار المسیرة   محمد شاكر عصفور أصول الموازنة العامة  *
 35 2012 عمان –دار وائل  اسعد حمید العلي  اإلدارة المال�ة  *
 25 2012 المجتمع العر�ي  سامي محمد الوقاد  �ة في محاس�ة التكال�فاالصول المحاسب�ة واالسس العلم *
 20 2012 عمان   -دار زهران   شعیب شنوف  التحلیل المالي الحدیث ط�قا للمعاییر الدول�ة لالبالغ المالي 
 35 2012 عمان -دار صفاء احمد حلمي جمعة  التدقیق والتأكید وفقًا للمعاییر الدول�ة للتدقیق  *
 32 2012 مصر  –مكت�ة الوفاء  �حیى احمد مصطفى  المحاسبي للضر��ة على الدخلالفكر  
 20 2012 �غداد   –مكتب الجز�رة  نص�ف جاسم واخر�ن   المحاس�ة االدار�ة   *
 20 2012 عمان   -دار الثقافة یونس عل�ان وزمیله  المحاس�ة الحكوم�ة   *
عمان   -دار ال�ازوري  كسارطالل ال المحاس�ة المتقدمة بین النظر�ة والتطبیق    2012 35 
 35 2012 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعه  وفقًا للمعاییر الدول�ة للتدقیق -المدخل الى التدقیق والتأكید  
 17 2012 عمان    –دار جل�س الزمان  فارس جمیل الصوفي المعاییر المحاسب�ة الدول�ة واألداء المالي للشر�ات الصناع�ة المساهمة  
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 20 2012 عمان   –دار وائل  محمد مطر وزمیله  نظم المحاسب�ة المتخصصة وتطب�قاتها العمل�ة ال 
 25 2012 دار المنهل اللبناني  علي �نعان  النقود و الصیرفة والس�اسة النقد�ة  
 25 2012 عمان  -دار الوراق هاشم فوزي وزمیله  الهندسة المال�ة وأدواتها �التر�یز على استرات�ج�ات الخ�ارات المال�ة *
 25 2012 عمان   -دار الثقافة س�ف ابراه�م المصاروة دراسة مقارنة  –الحما�ة الجزائ�ة   -تداول األوراق المال�ة  
 17 2012 عمان   –دار وائل  إیهاب نظمي وزمیله  االجراءات  -تدقیق الحسا�ات  
 17 2012 عمان   –دار وائل  إیهاب نظمي وزمیله  اإلطار النظري  -تدقیق الحسا�ات  
 30 2012 عمان  -دار وائل علي عبدالقادر الذنی�ات  نظر�ة وتطبیق  -تدقیق الحسا�ات في ضوء المعاییر الدول�ة  
 17 2012 المجتمع العر�ي مجمد جمال النزلي ر�ائز منع التحر�ف والتالعب في القوائم المال�ة المنشورة 
 25 2012 سور�ا   –دار النفائس  فتحي زناكي  شر�ة المساهمة في القانون الوضعي والفقه اإلسالمي  
 20 2012 عمان  -دار الثقافة حسین یوسف القاضي  1عرض الب�انات المال�ة ج  
 30 2012 المكتب الجامعي الحدیث  محمد ع�اس بدوي وزمیله  قراءات في تطور الفكر المحاسبي بین النظر�ة والتطبیق  
ابو حش�ش  خلیل عواد  تخط�ط ورقا�ة -محاس�ة التكال�ف *  40 2012 عمان  -دار وائل 
 25 2012 المجتمع العر�ي  معتز أمین السعید  محاس�ة الشر�ات   
 30 2012 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعة  محاس�ة عقود االنشاء 
 30 2012 عمان  -دار الثقافة حسین القاضي وزمیله  نظر�ة المحاس�ة  
 15 2012 عمان   -دار الثقافة عبدالاله ابراه�م فخري  ارنظم المعلومات المحوس�ة و دعم اتخاذ القر  
 40 2013 الدار الجامع�ة طارق عبدالعال حماد  ق�اس وظ�ط السیولة -ادارة السیولة في الشر�ات والمصارف 
 28 2013 عمان  -دار اال�ام  عالء فرحان وآخر�ن  مدخل فكري معاصر -ادارة المؤسسات المال�ة 
 30 2013 عمان  -دار اال�ام  رائد عبدالخالق وزمیله  �ة والمصرف�ة ادارة المؤسسات المال 
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 30 2013 عمان   -الوراق للنشر  بن علي بلعزوز وآخر�ن  الهندسة المال�ة)  –المشتقات المال�ة  –ادارة المخاطر ( ادارة المخاطر  
د الشمري صادق راش استرات�ج�ة إدارة المخاطر المصرف�ة واثرها في األداء المالي للمصارف *  25 2013 عمان  -دار ال�ازوري  
 25 2013 مكت�ة حسن العصر�ة  ولید العایب وزمیله  اقتصاد�ات البنوك والتقن�ات البنك�ة  
 28 2013 الدار الجامع�ة عبدالمطلب عبدالحمید  3االصالح المصرفي ومقررات �ازل  
 30 2013 عمان  -دار الحامد  ت�سیر العجارمة  التسو�ق المصرفي 
 20 2013 مصر   -مكت�ة الوفاء رشا الغول  التقی�م الذاتي للرقا�ة  
 30 2013 مصر   -مكت�ة الوفاء رشا الغول  التقی�م الذاتي للرقا�ة  
 27 2013 دار التعل�م الجامعي  سمیر �امل وزمیله  الرقا�ة والمراجعة في نظم المحاس�ة اآلل�ة  
آخر�ن محمد سمیر الص�ان و  الق�اس والتحلیل المحاسبي *  25 2013 دار التعل�م الجامعي  
 30 2013 عمان  -دار الفكر ترجمة: نضال محمود الرمحي  المحاس�ة االدار�ة *
 30 2013 الدار الجامع�ة احمد حسین علي  المحاس�ة االدار�ة المتقدمة للفكر االسترات�جي  
 45 2013 عمان   –دار وائل   خلیل عواد ابو حش�ش المحاس�ة المتقدمة 
 30 2013 الدار الجامع�ة ناصر نور الدین  االنظمة المحاسب�ة المتخصصة  -المحاس�ة في المنشآت المال�ة 
 32 2013 الدار الجامع�ة شحاته السید شحاته  المحاس�ة لغیر المالیین  
 34 2013 عمان  -دار وائل  نواصل صالح بن عمارة  المراجعة والرقا�ة في المصارف االسالم�ة  
 45 2013 الدار الجامع�ة مبروك محمد نصیر  عة المحاسب�ة إلعداد المحاسب المتكاملالموسو  
 25 2013 دار التعل�م الجامعي محمد عبدالغني  انظمة ق�اس التكال�ف *
 28 2013 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعة  تدقیق البنوك واالدوات المال�ة المشتقة  
 30 2013 الدار الجامع�ة احمد لطفي  امین السید  تطلعات حدیثة في المراجعة  
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 30 2013 عمان  -دار صفاء ز�نب �ر�م الداودي دور االدارة في اعداد وتنفیذ الموازنة العامة 
 38 2013 الدار الجامع�ة عبدالوهاب نصر وزمیله  ضوا�ط اخالق�ات مراقب الحسا�ات  
 35 2013 مصر  -مكت�ة الوفاء رشا الغول  المعلومات واثرها على امن  soxمتطل�ات الرقا�ة الداخل�ة في ضوء قانون  
 17 2013 عمان -دار اسامة اسماعیل حجازي وزمیله  محاس�ة التكال�ف الحدیثة من خالل االنشطة *
 30 2013 عمان  -دار صفاء عمر عبدهللا بني ارشید  الضر��ة العامة على المب�عات وضر��ة الدخل  -موسوعة الضرائب  
 15 2013 �غداد  -دار الد�تور للعلوم علي عصام محمد علي ال�اور االطار النظري واالجراءات العمل�ة -اخل�ةنظام الرقا�ة الد  
 30 2013 عمان   -الوراق للنشر یوسف محمود جر�وع  المعاییر) -الم�ادئ -المفاه�م  -نظر�ة المحاس�ة (الفروض  
 18 2013 المر�ز القومي اهام وحید  صادي فاعل�ة اداء السوق المالي والقطاع المصرفي في النمو االقت *
 SWOT  20 2014 عمان  -دار ال�ازوري  طالل الججاوي وزمیلته  لتقی�م المصارف التجار�ة 
 30 2014 عمان  -دار ال�ازوري  صادق راشد الشمري  ادارة العمل�ات المصرف�ة 
 25 2014 عمان  -دار اال�ام  س الخفاجي وزمیله نعمة ع�ا استخدام �طاقة االداء المتوازن في ق�اس اداء المصارف التجار�ة  
 30 2014 عمان   –دار المسیرة   محمد شاكر عصفور أصول الموازنة العامة  
 40 2014 الدار الجامع�ة عبدالمطلب عبدالحمید  اقتصاد�ات االستثمار والتمو�ل االسالمي في الصیرفة االسالم�ة  
 30 2014 عمان   -الوراق للنشر  عبدهللا ابراه�م نزال  االدارة المال�ة العامة والمال�ة الدول�ة 
 38 2014 الدار الجامع�ة محمد مصطفى سل�مان  االسس العلم�ة والعمل�ة لمراجعة الحسا�ات  
 30 2014 الشر�ة العر��ة المتحدة اسامة عبدالمنعم �سیوني  فن االستیراد والتصدیر في البنوك -االعتمادات المستند�ة  
 35 2014 مصر   -مكت�ة الوفاء اسماعیل محمود عبدالرحمن  الي واهمیته واثره في االعمال التجار�ة العر��ة االفصاح الم 
 35 2014 دار التعل�م الجامعي  وجدي حامد حجازي  التحلیل المالي للمخاطر والقروض المصرف�ة 
 25 2014 -دار الكتاب الجامعي ایهاب نظمي وزمیله  التسو�ق المصرفي 
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 35 2014 دار التعل�م الجامعي  وجدي حامد حجازي  ات المستقبل�ة واثرها على قرارات االئتمان التقدیر  
 30 2014 عمان  -دار ال�ازوري  صادق راشد الشمري  مداخل وتطب�قات  -الصناعة المصرف�ة االسالم�ة 
 35 2014 الدار الجامع�ة مصطفى �مال السید طایل  الصناعة المصرف�ة والعولمة االقتصاد�ة  
 30 2014 دار التعل�م الجامعي  وجدي حامد حجازي  القروض المصرف�ة 
 15 2014 عمان  -دار ال�ازوري  طالل الججاوي وسالم الزو�عي الق�اس المحاسبي ومحدداته وانعكاساته على رأي مراقب الحسا�ات  
 30 2014 عمان   -الوراق للنشر  سل�مان مصطفى الدالهمة  المحاس�ة االدار�ة   
 20 2014 العراق  -دار نیبور  سعود جاید مشكور وآخر�ن  تطب�قاتها المر�ز�ة والالمر�ز�ة في العراق  -اس�ة الحكوم�ة المح 
 25 2014 العراق -دار الكتاب  طالل محمد علي وزمیله  المحاس�ة المال�ة (المتوسطة)  
 27 2014 مصر   -مكت�ة الوفاء رشا الغول  التنظیر العلمي والتطبیق العملي  -المحاس�ة عن رأس المال الفكري  
 30 2014 عمان   -االعصار  حسن سل�مان وزمیله  المحاس�ة في المستشف�ات والفنادق  
 25 2014 العراق -دار الكتب  طالل محمدالججاوي وزمیله  المحاس�ة والتحاسب الضر�بي 
 30 2014 مصر   -مكت�ة الوفاء رشا الغول  التأصیل النظري والممارسات المهن�ة  -المراجعة البیئ�ة  
 35 2014 الدار الجامع�ة عارف عبدهللا عبدالحك�م  المراجعة المتقدمة  
 30 2014 دار التعل�م الجامعي  شحاته السید شحاته  المراجعة المتكاملة  
 35 2014 دار الكتاب الجامعي جیهان عبد المعز الجمال المراجعة في البیئة االلكترون�ة 
 35 2014 دار الكتاب الجامعي جیهان عبدالمعز الجمال المراجعة وحو�مة الشر�ات  
 25 2014 عمان   -الوراق للنشر عبدالكر�م احمد قندوز  المشتقات المال�ة  
 30 2014 مكت�ة حسن العصر�ة  قادري محمد الطاهر وآخر�ن  المصارف االسالم�ة بین الواقع والمأمول 
 25 2014 عمان  -دار وائل جید الرقی�ات غازي عبدالم المصارف والمؤسسات المال�ة المتخصصة  
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 23 2014 عمان  -دار الحامد  عبد ال�اسط علي جاسم  دراسة مقارنة -الموازنة العامة للدولة والرقا�ة على تنفیذها  
 35 2014 الشر�ة العر��ة المتحدة خالد امین عبدهللا  تدقیق الحسا�ات  
 25 2014 عمان  -المجتمع العر�ي  مصطفى یوسف �افي  د المعرفةتدقیق الحسا�ات في ظل البیئة االلكترون�ة واقتصا 
 30 2014 عمان   -الوراق للنشر انعام عرفات حمدان تطب�قات تحول العقود في المصارف االسالم�ة  
 40 2014 الدار الجامع�ة امین السید احمد لطفي  تفعیل آل�ات المراجعة في محار�ة االحت�ال والفساد  
 45 2014 عمان   -الوراق للنشر خلف عبد هللا الوردات  IIAخلي وفق المعاییر الدول�ة الصادرة عن  دلیل التدقیق الدا 
 45 2014 الدار الجامع�ة مبروك محمد نصیر  دلیل محاس�ة الز�اة لالفراد والشر�ات 
 25 2014 مصر  -�ة الوفاءمكت هشام حر�ز وآخر�ن  دور البنوك االجنب�ة في تمو�ل االقتصاد وتقی�م ادائها من حیث العائد و   
 25 2014 عمان   -اثراء للنشر رضوان حلوة وزمیله مشكالت الق�اس المحاسبي لبنود القوائم المال�ة  -قضا�ا محاسب�ة معاصرة 
 35 2014 الدمام  -مكت�ة المتنبي  محمد البوعبیدي  مال�ة المنشأة  
 60 2014 عمان   -االعصار  �شیر الحلبي وزمیله نبیل  م�ادئ المحاس�ة المال�ة �اللغتین العر��ة واالنجلیز�ة  
 27 2014 مصر   -مكت�ة الوفاء اسماعیل محمود عبدالرحمن  محاس�ة التلوث البیئي  
 25 2014 عمان  -دار غیداء ابراه�م جابر السید  محاس�ة التلوث البیئي  
 32 2014 الدار الجامع�ة  حاته شحاته السید ش مراجعة انظمة المحاس�ة االلكترون�ة في بیئة االعمال المعاصرة  
 45 2014 عمان   –دار وائل  محمد ابو نصار  الجوانب النظر�ة والعمل�ة –معاییر المحاس�ة واإلبالغ المالي الدول�ة  
 60 2014 دار التعل�م الجامعي  محمد عبدالحمید محمد عط�ة 2ج  -1موسوعة معاییر المحاس�ة الدول�ة ج 
 30 2014 عمان  -دار المسیرة نضال محمود وزمیلها  نظم المعلومات المحاسب�ة 
 38 2014 الدار الجامع�ة احمد حسین علي حسین  اإلطار الفكري والنظم التطب�ق�ة   -نظم المعلومات المحاسب�ة  
 17 2014 عمان  -دار ال�ازوري  طالل الججاوي وزمیله  لمنظمات  لنظم المعلومات المحاسب�ة وفاعلیتها في ظل الدور االسترات�جي  
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 12 2014 الجز�رة  ع�اس حمید وحك�م حمود  عوامل نشؤها واسالیبها وسبل الحد منها -ادارة االر�اح  
 28 2015 عمان  -دار صفاء  نصر حمود مزنان  اثر الس�اسات االقتصاد�ة في اداء المصارف التجار�ة 
 30 2015 عمان   -دار المسیرة ناجي ذیب معال  االصول العلم�ة للتسو�ق المصرفي 
 25 2015 عمان  -دار وائل  خالد امین عبدهللا وزمیله  المب�عات)  –الجمر��ة  –النظم الضر�ب�ة (الدخل  
 30 2015 عمان  -دار وائل  رزق ابو ز�د الشحنة  مدخل معاصر وفقا لمعاییر التدقیق الدول�ة –تدقیق الحسا�ات   
 23 2015 المكتب الجامعي مزة براق محمد و غر�ي ح مدخل الى الس�اسة المال�ة للمؤسسة 
 12 2015 دار الكتاب الجامعي ف�صل ش�اد  تحلیل الكفاءة واالنتاج�ة مع تطب�قات على القطاع المصرفي 
 30 2016 دار وائل  محمد مطر االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني  *
 23 2016 دار التعل�م الجامعي  حمد سامي راضي م التخط�ط وادارة االر�اح والمؤشرات المال�ة لتقو�م االداء *
 30 2016 دار المسیرة حسین محمد سمحان  اسس العمل�ات المصرف�ة االسالم�ة  *
 25 2017 دار اال�ام  طالل الججاوي و هدى امین  ق�اس درجة الشفاف�ة في االفصاح المحاسبي للشر�ات الصناع�ة  *
 23 2017 دار اال�ام  طالل الججاوي و فرات المالكي ى مستخدمي القوائم المال�ة االفصاح المحاسبي االست�اقي وانعكاسه عل *
 23 2017 دار اال�ام  طالل الججاوي و عظ�م نع�م  النظام المحاسبي االلكتروني للمؤسسات الدین�ة  *
 23 2017 دار اال�ام  طالل الججاوي ومصطفى سالم  التقی�م المحاسبي للمصارف االسالم�ة  *
 10 2017 زاكي   محمد یوسف محمد  المصرف�ة في المصارف االسالم�ة  الود�عة *
 30 2017 دار المسیرة حسین محمد سمحان  محاس�ة المصارف االسالم�ة *
 38 2018 دار الفكر والقانون  محمد محمود المكاوي  تمو�ل المشروعات الصغیرة والمتوسطة في البنوك االسالم�ة  *
 35 2019 دار المعتز سل�مان ناصر  وك)رة البناالتسییر البنكي (اد  *
 22 2019 دار اال�ام  لوسي عقیالن  التنظ�م القانوني للنقود االلكترون�ة �أحد وسائل الدفع *
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 20 2019 �غداد  -دار الد�تور للعلوم  مروج طاهر هذال  تقو�م االداء المصرفي �استخدام ادوات التحلیل الحدیثة  
 15 2018 �غداد  -مكت�ة الس�س�ان   وع مخلد حمزة جد  التسو�ق المصرفي 
 20 2016 مر�ز العراق للدراسات نع�م ص�اح وزمیله  البنك المر�زي العراقي ودوره فیتحقیق االستقرار االقتصادي 
 20 2016 دار غیداء اسماعیل ابراه�م   ادارة البنوك التجار�ة  
 15 2019 المكت�ة القانون�ة  عبدالرحمن الش�خ علي  و�صردور البنوك في تمو�ل المشار�ع الصغیرة والمتوسطة في العراق  
 17 2019 منشوات ز�ن الحقوق�ة  شورش حسن �ر�م  نظر�ة االفالس الممتد في المصارف القا�ضة  
 20 2019 العلم واال�مان للنشر  المل�جي عبدالرؤوف وزمیله  ادارة االر�اح  
 15 2019 �غداد  -دار الد�تور للعلوم  احمدمحمد فهمي و وفاء جثیر التسهیالت المصرف�ةمن منظور التحلیل البیئي الخارجي 
 20 2017 حمیثرا للنشر  احمد غن�م  معاییر الممارسات المصرف�ة الدول�ة لفحص المستندات  
 25 2019 دار اال�ام  حسین سمحان و آخر�ن  ادارة العمل�ات المصرف�ة االسالم�ة المحل�ة  
 12 2017 �غداد  -مكت�ة الس�س�ان   لمان و مخلد حمزة فضیلة س تقی�م االداء المصرفي 
 15 2018 �غداد  -مكت�ة الس�س�ان   حسام علي الالمي  نظم المعلومات المصرف�ة مدخل معاصر ودراسات حالة  
 20 2018 دار المنهج�ة  سالم صالل راهي  ا�حاث تطب�ق�ة في االدارة المال�ة لمنشآت االعمال 
 23 2017 دار اال�ام  طالل محمد الججاوي وزمیله التحقق من الخصائص النوع�ة للمعلومات مراقب الحسا�ات ودوره في  
 25 2016 عمان  -دار وائل  خالد امین عبدهللا  االطار. الق�اس. التحلیل  -ادارة المخاطر االئتمان�ة  
 10 2018 لبنان -دار الكتب العلم�ة  نبیل ذنون الصائغ  االئتمان المصرفي  
 15 2016 امجد للنشر فرج خیر الدین  طر المال�ة ادارة المخا 
 20 2019 دار اال�ام  �س�ع عبدالقادر ادارة المخاطر المال�ة  
 15 2016 مر�ز �ر�الء عالء فرحان واخر�ن  مدخل في ادارة المؤسسات المال�ة  
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 25 2016 دار المناهج  محمد الصیرفي ادارة المؤسسات المال�ة 
 20 2018 دار االكاد�میون  سرمد �و�ب الجمیل  المال�ة  مقدمة في ادارة المؤسسات  
 28 2019 دار اال�ام  علي عصام ال�اور  اسعار صرف العمالت (معالجة ازماتها من خالل التجارب العالم�ة) 
المحاسبي    النظام  لمتطل�ات  وفقا  المصرف�ة  العلمل�ات  في  محاسب�ة  تطب�قات 

 الموحد والمعاییر المحاسب�ة الدول�ة
محمد عبود و احمد محمد  سالم

 �غداد  -دار الد�تور للعلوم  فهمي سعید 
2018 25 

 25 2019 دار اال�ام  عالء فرحان و ص�اح حسن  اخت�ارات الضغط المصرفي 
 125 2018 دار صفاء خالد جمال الجعارات  2-1معاییر المحاس�ة الدول�ة في القطاع العام  
 60 2019 دار صفاء مي جمعة احمد حل خدمات التاكید المعقول والمحدود 
 40 2019 دار صفاء احمد حلمي جمعة  خدمات الفحص والتاكید وفق المعاییر لرقا�ة الجودة  
 75 2018 دار وائل  محمد ابو نصار وجمعة حمیدات  معاییر المحاس�ة واالبالغ المالي الدول�ة  
 18 2016 �غداد  -دار الد�تورللعلوم سالم محمد وآخر�ن  االستمرار�ة اجراءات التدقیق للمدققالخارجي في قدرة الوحدة االقتصاد�ة على  
 35 2015 دار صفاء احمد حلمي جمعة  المعاییر الدول�ة للمحاس�ة والتدقیق  
 30 2015 دار صفاء احمد حلمي جمعة  اخالق�ات مهنة المحاس�ة والتحكم المؤسسي  
 25 2017 مكت�ة الذاكرة  �شرى نجم واخر�ن  1ج –مفاه�م نظر�ة وتطب�قات عمل�ة  –المحاس�ة الحكوم�ة   
 20 2017 �غداد   -مكتب الجز�رة كر�مة علي و شاكر عبدالكر�م  االتجاهات الحدیثة في التدقیق والرقا�ة وفقا للمعاییر الدول�ة والتشر�عات المحل�ة  
 40 2017 مأمون للنشردار ال زاهر الرمحي  االتجاهات الحدیثة في التدقیق الداخلي وفقا للمعاییر الدول�ة 
 15 2015 الجنان للنشر احمد فاید  التدقیق المحاسبي وفقا للمعاییر الدول�ة 
 20 2019 منشورات ز�ن الحقوق�ة  كامل ع�سى  ب�ان االسس النظر�ة والتطب�قات العمل�ة   -الوجیز في الضرائب  
 20 2019 �ام دار اال رافي نزار جمیل  المحاس�ة القضائ�ة وصلتها �الجرائم المال�ة  
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 السعر سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 15 20-19 �غداد  -دار الد�تور للعلوم  سالممحمدعبود  دراسة تحلیل�ة وتطب�ق�ة  –اساس�ات المحاس�ة القضائ�ة  
 20 2018 �غداد  -دار الد�تور للعلوم هیثم علي محمد و سالم محمد  اساس�ات الفحص الضر�بي بین النظر�ة والتطبیق  
 20 17-16 جامعة القاهرة  رؤوف عبدالمنعم  المحاس�ة الضر�ب�ة في منشآت االعمال  
 25 2017 منشورات ز�ن الحقوق�ة  حسین �امل وداعة  العدالة الضر�ب�ة في ظل الضرائب الم�اشرة  
 40 208 جامعة دمشق  محمد جلیالتي واخر�ن  محا�ة التكال�ف   
 120 2017 دار صفاء خالد جمال  2-1المعاییر الدول�ة العداد التقار�ر المال�ة   
 10 2019 �غداد  -دار الد�تور للعلوم  جلیلة عیدان وسعاد عبدالرزاق دور التكلفة المستهدفة والمقارنة المرجع�ة في ترشید القرارات التشغیل�ة  
 23 2019 منشورات ز�ن الحقوق�ة  ئومید مسعود  الرقا�ة المستقلة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة  
      
      
 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   – بغداد
07901978525 - 07706479159 

 االرھاب 
 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 10 2003 مركز عمان   اشرف وتقدیم نظام عساف   العولمة واالسالم واالرھاب والھویة  * 
 10 2014 دار المعتز   سامي احمد  االعالم االرھابي االمریكي   * 
 35 2012 منشورات الحلبي   خلیل الحسین   ذرائع االرھاب الدولي   * 
 40 2017 دار المودة   مھدي علي الموسوي   2-1السلفیة والوھابیة  * 
 20 2017 دار االیام   عبد الستار علي جبر   مفھوم جرائم االرھاب الدولي  * 
 25 2009 دار الثقافة  سھیل حسین الفتالوي   االرھاب الدولي   * 
 15 2014 دار االكادیمیون   احمد فالح   مستقبل االرھاب   * 
 10 2003 من منشورات اتحاد العرب  عبد الرحمن عمار   یة االرھاب بین الحق والباطل  قض * 
 20 2014 المؤسسة الحدیثة للكتاب  مازن شندب   استراتیجیة مواجھة االرھاب  * 
 12 2015 المكتب العربي المعارف  جھاد عودة   الطائفیة والسنة المسلحة  وداعش في العراق  * 
 12 2015 المكتب العربي المعارف  جھاد عودة   یشیات الشعیة السیاسیة والمسلحة في العراقالطائفیة والمیل  * 
 10 2004 دار الشؤون الثقافیة   حسب هللا یحیي  ثقافة االرھاب والعولمة  * 
 25 2015 منشورات  الحلبي   عبد الجبار رشید  جرائم االرھاب الدولي   * 
 20 2018 تبة العالمة ابن فھد مك وصفي وائل   المسؤولیة الجنائیة   * 
 15 2017 المركز العربي لالبحاث  ایالن ھالیفي  رھاب االسالم   * 
 30 2013 منشورات زین   توفیق الحاج   1373القرار  * 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 35 2015 دار سماء  خالد عكاشة   امراء الدم   * 
 65 2016 ر لجامعي داتر الفك عوض شفیق عوض   المعاییر القانونیة والدولیة لمكافحة  االرھاب   * 
 65 2015 منشورات زین   ھناء االسدي  االرھاب وغسیل االموال   * 
 25 2015 دار التعلیم الجامعي   نجالء عبد الفتاح طة   دور االعالم في حل القضایا المعاصرة  * 
 30 2007 دار الفكر الجامعي   سامي علي حامد  تمویل االرھاب   * 
 65 2017 دار االیام   دیق ولد الص 2-1مكافحة االرھاب  * 
 30 2018 مركز الكتاب االكایمي  بوبكر بو خریسھ   علم الرادیكالیة واالرھاب  * 
 75 1997 الھیئة المصریة  حسین شریف   2-1االرھاب الدولیة  * 
 20 2016 دار امجد   سفیان عباس   جرائم االرھاب   * 
 35 2004 الثقافي  دار الحوار رتشارد كالرك  في مواجھة جمیع االعداء  * 
 15 2006 دار الرصد   محمد  حسین   اسرا ارھاب  * 
 20 2017 دار امجد   عبد المنعم كاظم   المرتكزات السیاسیة النظام االعالمي االرھاب السیاسي  * 
 15 2011 المكتب الجامعي الحدیث  عبد اللطیف  عبد الھادي  الحشاشون   * 
 15 2019 ثائر العصامي  ولید زامل  علمیات االرھابیة  المسؤولیة المدنیة للدولیة  عن ال * 
 20 2017 مطبعة الكتاب   جلیل طالب  التعاون المدني العسكري في مواجھة االرھاب  * 
 12 2016 دار الحكمة   ھشام الھاشمي  تنظیم داعش في داخل   * 
 15 2015 مركز االمارت  محمد العبیدي  الجماعة التي  تسمي   * 
 20 2016 دار امجد   عزیز ھواري   من منظور االسالم االرھاب  * 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 12 2007 الدار العربیة للعلوم  ایریك ھو بزباوم   العولمة والدیمقراطیة واالرھاب  * 
 20 2016 مركز العراق   مسلم عباس   المعالجة االخباریة لموضوعات االرھاب  * 
 35 2012 دار الرایة   محمد نصر محمد  مكافحة االرھاب الدولي   * 
 40 2017 شركة المطبوعات   كورت ایكنوالد  یوم اسرار واكاذیب الحرب على االرھاب   500 * 
 8 ......  جامعة نایف   احمد محمد توفیق   التعاون بین المؤسسات االمنیة   * 
 20 2006 جامعة نایف   ........  االرھاب والقرصنة البحریة   * 
 25 2009 دار الثقافة  د عودة محم الجرائم الواقعة على امن الدولة   * 
 25 2013 دار االمیر  طالب شغاتي   دور المنظمات الدولیة   * 
 75 2013 جامعة الملك سعود  تشارلز ستیوارت   2-1دلیل االستجابة االصابات اسلحة  * 
 20 2018 شركة المطبوعات   صادق علي حسین   الھیاكل المالیة  للتنظیمات االرھابیة   * 
 20 2019 دار امجد   عبد  هللا سعد  العبیدي   ة الجزائیة  عن التمویل االلكتروني  المسؤولی  * 
 20 2008 مركز االمارات  عبد هللا عبد الكریم   االطار القانوني لمكافحة غسیل االموال   * 
 20 2014 دار االكادیمیون   احمد بن سلیمان   جرائم االرھاب   * 
 30 2011 مارات مركز اال رونالد   مكافحة االرھاب   * 
 16 2018 دار الفرات   السید عودة   الدواعش عبر التاریخ   * 
 18 2007 دار الفرقد   المحامي  فایز  علي سلھب   التكفیر والتفكیر   المضاد  * 
 35 2011 منشورات  زین  محمود  داوود  المفھوم القانوني االرھاب   * 
 25 2017 المركز العربي  جبار فالح عبد ال دولة الخالفة التقدم الى الماضي  * 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 2015 دار االعصار   مصطفى یوسف الكافي   االعالم واالرھاب االلكتروني  * 
 35 2012 منشورات الحلبي   خلیل حسین   مكافحة االرھاب الدولیة   * 
 15 2014 مركز الجزیرة  بشیر موسى   الظاھرة السلفیة   * 
 30 2016 دار الوالء  فنسنت الغریب  امبراطوریة التوحش  * 
 15 2008 دار وائل  احسان محمد حسن   علم االجتماع العنف واالرھاب  * 
 20 2014 دار الحامد   احمد محمد المزعنن   الخوف من الجریمة  االرھابیة   * 
 23 2010 دار جریر  عبد الرزاق الدلیمي  الدعایة واالرھاب   * 
 30 2015 ول  دار جدا سكوت اتران   الحدیث الى العدو   * 
 25 2014 دار الحامد   علي بن فایز   االرھاب   * 
 12 2018 دار الحداثة   عبد الرزاق مطلك  داعش  * 
 35 2018 دار الفكر الجامعي   منتصر سعید حموده   االرھاب الدولي   * 
 20 2017 دار روافد صالح جواد شبر   ادارة العدو   * 
 25 2018 منشورات  زین  ثامر عبد العزیز  االرھاب في العراق  * 
 25 2016 المكتب العربي  المعارف  جاسم محمد   مكافحة االرھاب   * 
 25 2015 دار الساقي   ابراھیم الحیدري   سوسیولوجیا العنف واالرھاب  * 
 20 2014 دار الحامد   محمد مؤنس   تحدیث اجھزة مكافحة االرھاب  * 
 15 2015 الھیئة المصریة  ھشام  الحدیدي   االرھاب   * 
 45 2017 دار الفكر الجامعي   بامن محمد   مكافحة االرھاب   * 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 12 2006 دار عالم الثقافة   علي عبد القادر  المقاومة واالرھاب  * 
 17 2015 دار االیام   اكرم حسام فرحان   مكافحة االرھاب   * 
 25 2014 دار الوفاء   محمد یوسف محمد  االرھاب السیاسي  * 
 12 2014 مكتبة الصباح   طاعر سلیمان   اب  مكافحة االرھ * 
 25 2007 دار المریخ  كریس ستوات  االرھاب من المنظور النفسي  * 
 15 2016 مركز الدراسات العربیة  فواز جرجس  داعش الى این   * 
 14 2010 مركز الدراسات العربیة  محمودممداني   دارفور  * 
 20 2018 الفكر الجامعي  دار  محمد ندا ندا محمد   التطرف الفكري   * 
 35 2009 المكتب العربي الحدیث  اسامة حسین  جرائم االرھاب على المستوى الدولي  * 
 75 2015 دار المصباح  مجموعة من الباحیثین   2-1الجماعات التكفیریة  * 
 35 2019 دار االیام   بودرمین عبد الفتاح   سوسیولوجیة االستقطاب  * 
 15 2011 دار الرافدین    قاسم خضیر االرھاب   * 
 30 2009 المكتب الجامعي  احمد محمود  الجریمة المنظمة   * 
 45 2014 دار مجدالوي   محمد صالح  ربیع   3-1مثلث الرعب العالمي  * 
 25 2008 مكتبة مدبولي   سعید علي   تنظیم القاعدة   * 
 18 2016 مكتبة ودار عدنان   علي عبود المحمداوي   الفلسفة واالرھاب   * 
 15 2005 عالم الكتب   حسن طوالبة   العنف واالرھاب  * 
 15 2017 دار الرافدین  قاسم خضیر   ایدیولوجیا التوحش   * 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25 2020 منشورات زین   احمد فاضل  التزام السلطات االتحادیة   * 
 25 2018 دار الساقي   محمد شحرور تجفیف منایع االرھاب   * 
 25 2011 منشورات زین   ي  عادل مشموش مكافحة االرھاب   * 
 45 2015 شركة المطبوعات   علي صوفان   الرایات السود  * 
 20 2010 المكتبة العصریة  ابراھیم سید  احمد  نظرة في مكافحة االرھاب  * 
 18 2014 دار الحامد   ذیاب موسى   التنمیة البشریة واالرھاب  * 
 25 2014 دار المحجة  البیضاء  حسن بن فرحان  جذور داعش  * 
 15 2012 شركة المطبوعات   ایان شابیرو  نظریة االحتواء  * 
 10 2016 مركز البالدي  محمد عباس   المالحقة القضائیة ضد تنظیم داعش   * 
 15 2006 دار الفكر الجامعي   صالح الدین جمال   ارھاب ركاب الطائرات  * 
 15 2007 دار باحث الدراسات   احسان ادیب  االرھاب الصھیوني  * 
 30 2008 دار العبیكان  دیفید كین  حرب بال نھایة  * 
 35 2010 دار االنتشار العربي   دوغالس ج . فایت   الحرب والقرار  * 
 20 2018 مركز التمدن  نادر عز الدین   حصاد الدم  * 
 15 2004 دار الكتاب العربي  ویسلي كالرك   االنتصار والحروب الحدیثة   * 
 12 2014 دار الحامد   مصطفى محمد موسى   تھمین  اعادة تاھیل الم * 
 25 2017 دار نینوى   جیني رافلیك  االرھاب والعولمة  * 
 20 2016 ثائر العصامي  بشیر حمید  مكافحة االرھاب   * 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30 2017 ابن الندیم   نسیم بلھول   الدین الدم البارود  * 
 15 2016 دارالرافدین  كواكب باقر  عصمة الدم   * 
 20 2017 دار الفكر الجامعي   وسام خالد  رھاب الدولي  اال * 
 20 2017 دار الفكر الجامعي   معراج احمد  الحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجریمة االرھابیة  * 
 40 2016 المكتب العربي المعارف  جھاد عودة   الحركات الجھادیة  * 
 15 2009   دار الجامعیة  الجدیدة رفعت رشوان  االرھاب البیئي  * 
 25 2015 دار العبیكان   نعوم تشومسكي  ثقافة االرھاب   * 
 30 2005 دار الفكر الجامعي   محمود صالح   موسوعة القانون الجنائي االرھاب  * 
 25 2010 مكتب الجامعي الحدیث  تركي حسن  الخدمة االجتماعیة   * 
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 السیاسیة 
 

 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 35  2013 المركز القومي للترجمة  نانسي سودربرج  خرافة القوة العظمى  
 15  2006 مجاالت  توماس سوویل  تناقض الرؤى الجذور االیدیولوجیة للصراعات السیاسیة  
 20  2015 المركز القومي للترجمة  جوزیف اس ناي  مستقبل القوة  
 15  1993 مكتبة مدبولي  كونت دي مارنشیز  دبلوماسیة وتجسس  –الحرب العالمیة الرابعة  
 15  1981 دار دمشق  ف. كورنونوف  صراع االفكار في العالم الحدیث  
 23  2001 دار الساقي  ایلیاحریق  الدیمقراطیة وتحدیات الحداثة بین الشرق والغرب  
 45  --- المكتبة االھلیة  جوزف بریسكو  یومیات كولین باول  
 30  2016 شركة المطبوعات  روبرت غیروارث  1923  -1911حروب االمبراطوریات  
 15  2006 مجاالت  فرید زكریا الدیمقراطیة الضیقة االفاق في الداخل و.. –مستقبل الحریة  
 15  1992 مكتبة مدبولي  عمر الفاروق سید رجب  دراسات جیوستراتیجیة  –قوة الدولة  
 25  2014 الدار العربیة نجم الدین بیرقدار  حضارة وقانون  –العثمانیون  
 20  2011 الدار العربیة الشیخ جالل الحنفي  مجلد واحد  2-1االمثال البغدادیة  
 20  2000 دار االفاق الجدیدة  عایدة العلي  المسألة الكردیة في ملف السیاسة الدولیة  
 25  1993 الدار الجماھیریة  ید وآخرین مالك عب االیدیولوجیا والسیاسة  
 20  ---- دار الجیل سعید الجزائري  حرب المخابرات في العالم 
 35  1995 مكتبة مدبولي  تمام البرازي  یوما  43حرب ال 
 18  2011 الدار العربیة ماجد محمد یونس  1923  -1891الدولة العثمانیة  
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 22  2016 المركز القومي للترجمة  انطوان برونیھ  ریالیة االقتصادیة التوجھ الصیني نحو الھیمنة العالمیة االمب 
 15  1996 مكتبة مدبولي  جون ستیوارت مل اسس اللیبرالیة السیاسیة  
 30  ---- المكتبة الدولیة  نزار عبدالقادر  الطموحات االمبراطوریة  –ایران والقنبلة النوویة   
  1976 دار المسیرة فردیناندو  مارتیني  ارتیریا  
  2008 االنتشار العربي  عبد االمیر الركابي  ارضوتوبیا العراق وانقالب التاریخ  
  2009 دار البحار قصي الحسین  اركیولوجیة الفساد والسلطة  
  2011 مؤسسة حورس  زكریا حسین  ازمة البرنامج النووي االیراني  
  2013 دار الفكر  ین الدین بالل امین ز  ازمة الدیمقراطیة المعاصرة للدولة المؤسساتیة  
  2008 مكتبة االسرة  وحید عبد المجید  ازمة الدیمقراطیة في االحزاب المصریة 
  2001 مركز االمارات  خضیر حسین خضیر  ازمة الدیون الخارجیة في الدول العربیة واالفریقیة  
  2008 دار الجامعة الجدیدة  فضل هللا محمد  ازمة القرار السیاسي  
  2013 المكتب الجامعي الحدیث  عبد الحكیم ععبد الجلیل معارضة في النظم السیاسیة المعاصرة ازمة ال 
  2009 جامعة الملك سعود  ادیث ستوكي وزمیلھ  اساسیات تحلیل السیاسات  
  2011 المكتب الجامعي الحدیث  محمد زكي ابو النصرر  االستبعاد االجتماعي  
  2012 مركز االمارات  ریناتو اورساتو  توجھ االخضر مجزیااستراتیجیات االستدامة متى یكون ال 
  2013 دار الحامد سعد شاكر شلي االستراتیجیة االمریكیة اتجاه الشرق االوسط  
  2012 مركز حمورابي  بھاء عدنان  االستراتیجیة االمریكیة تجاه ایران  
  2008 الشبكة العربیة لالبحاث  سوسن العساف  استراتیجیة الردع  
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  2010 الدار العربیة للعلوم توماس شیلینج  ستراتیجیة الصراع ا 
  2009 مركز االمارات  مجموعة مؤلفین  استرالیا والعالم العربي  
   الشروق رائد السوداني االستشراق والتبشیر  تأمالت في دورھما السیاسي  
  2009 دار الكتاب العربي مجموعة مؤلفین  استعادة التوازن  
  2008 دار الرائد اولیفي لوكورغرانمیزون  البادة  االستعمار ا 
   دار الكاتب العربي امین حسین  اسرار الثورة العربیة الكبرى  
  2008 ایتراك  ابراھیم االخرس  اسرار تقدم الصین  
  2011 مؤسسة االیام  عاطف ابو سیف    اسرائي واالتحاد االوربي الشراكة الناعمة  
  1997 مدبولي الصغیر  محمد الغیطي ري اسرائیل تسرق الفن المص 
  2004 الكتاب الجدید  الكسندر دوغین  اسس الجیوبولتیكا  
  2013 المركز القومي للدراسات   ایناس محمد البھجي  االسس الدولیة  
  2001 دار مجدالوي  ناظم عبد الواحد  الجاسور  اسس وقواعدالعالقات الدیبلوماسیة والقنصلیة  
   االھلیة  دیفید كیھ. نیكولز االمریكیة الحدیثة اسطورة الرئاسة  
  2009 النایا  رسول محمد رسول  االسالم السیاسي في العراق العثماني  
  2008 النایا  رسول محمد رسول  االسالم السیاسي في العراق الملكي 
  2012 عدنان  فارس كمال نظمي  رؤیة نفسیة  -االسلمة السیاسیة في العراق 
  2012 العبیكان  كاثي بالك  (دلیلك الكامل للنجاح والتقدم في العمل والحیاة)  االسود اساسي 
  2007 دار رام عبد الغفار نصر  اشكالیات النھضة ومعوقاتھا  
  2010 دار دجلة  كابان عبد الكریم علي  االصالح الدیني في المسحیة مقارنة  باالصالح الفكري في االسالم  
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  2010 دار ورد جمیل النمري  ات االصالح السیاسي واالنتخاب  
  2012 دار الحامد امین عواد وزمیلھ  االصالح السیاسي والحكم الرشید (اطار نظري)  
  2005 مركز الدراسات العربي  صالح بكر الطیار   االصالحات العربیة والتحدیات الدولیة 
  2011 مصر-قافةوزارة الث محمود متولي  االصول التاریخیة للرأسمالیة المصریة وتطورھا  
  2004 جندالوي  عطا محمد صالح زھرة  اصول العمل الدبلوماسي والقنصلي  
  2011 العبیكان  بانكاج غیماوات  اعادة تعریف االستراتیحیة العالمیة  
  2008 مكتبة الدار العربي  حاكد عمار  اعاصیر الشرق االوسط وتداعیاتھا السیاسیة والتربویة  
  2010 مكتبة االسرة  انجلو مایكل  اعداء الحوار  
  2012 المكتبة العصریة  عبد الھادي احمد النجار  االعالم االسرائیلي في افریقیابین الطموح والمواجھة  
  2008 دار الكتاب العربي عبدالكریم العلوجي  االعمدة السبعة للمستقبل العربي  
  2011 كنوز  جیم بیل  االغتیاالت السیاسیة  
  1997 العربي  احمد عبد القادر یاسیة في ایران االغتیاالت الس 
  2013 المكتب الجامعي الحدیث  محمد زكي ابو النصرر  االغلبیة الصامتة  
  2001 دار بالل مھدي شحادة االوربیة -آفاق وضمان االستثمارات العربیة 
  2010 مكتبة االسرة  دیفید ج. فرانسیس  افریقیا السلم والنزاع  
   دار النھضة العربیة  محمد ریاض  مقومات القارةافریقیا دراسة ل 
  2008 جلو  النمكتبة ا  محمد عبد الغني  افریقیة في شخصیة القارة وشخصیة االقالیم  
  1967 مكتبة االنجلو  احمد سویلم   االفریقیون والعرب  
  2013 زھران  رواء زكي یونس  االقتصاد التركي  
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  2010 دراسات فلسفة الدین العبادي ابراھیم  االقلیات المسلمة في الغرب 
  2008 دار ئاراس ابراھیم الداقوقي اكراد تركیا 
  2003 دار الكتاب العربي ادوارد سعید  اآللھة التي تفشل دائما  
  2002 مركز الحضارة العربیة   سمیر فراج االمبراطورة فوزیة   
  2008 مركز االمارات  ھیرفرید مونكلر  االمبراطوریات   
  2010 مكتبة االسرة  روس تیریل  مبراطوریة الصینیة الجدیدة وما تعنیھ للوالیات المتحدة االمریكیة اال 
  2012 دار اسامة طالل محمد نور  امبراطوریة العولمة "البعد االستراتیجي"  
  2005 مركز الخلیج  جورج واخرون  االمتثال العالمي استراتیجیة لالمن النووي  
  2003 دار الفارس حسني عایش  غفال للرأي العام امتحان عام ام است 
  1996 مركز االمارات  فیبي مار وزمیلھ  امتطاء النمر  
  2008 االھلیة  دیانا ل. ایك  امریكا المتدینة الجدیدة 
  2008 اثراء محمد رفعت امریكا بین الحقیقة والوھم  
  2009 شركة المطبوعات  عصام نعمان  امریكا واالسالم والسالح النووي  
  2008 دار الكتاب العربي نعوم تشومسكي  یمشي نحنامریكا..... مانقولھ   
  2013 المكتبة العصریة  علي عباس یوسف  امكانیات تفعیل السوق العربیة المشتركة وآفاقھا المستقبلیة  
  2011 العربي  معمر فیصل خولي  االمم المتحدة والتدخل الدولي االنساني  
  2010 مركز االمارات  مجموعة مؤلفین  خلیج التحدیات واالفاق  امن الطاقة في ال 
  2011 بیروت -زین زھیر بو عمامة  امن القارة االوربیة في السیاسة الخارجیة االمریكیة  
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  2013 وائل  فایز محمد  االمن الوطني  
  2013 بغداد  سالم محمد عبود وزمیلھ  االمن الوطني بین البطالة والتنمیة  
  2012 دار الحامد ھایل عبد المولى   وطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجدیداالمن ال 
  2012 الحریة  بوحنیة قوي  االنتخابات وعملیة التحول الدیمقراطي في الخبرة العربیة المعاصرة 
  2010 دار الساقي  ھاشم صالح  االنسداد التاریخي  
  2012 الحدیثة   المؤسسة نزیھ رعد  االنظمة السیاسیة  
  2012 المركز العربي مجموعة مؤلفین  االنفجار العربي الكبیر في االبعاد الثقافیة والسیاسیة  
  2006 شركة المطبوعات  مایك دایفس  انفلونزا الطیور  
  2001 مكتبة خالد  محمد حمدي الجعفري  1952انقالب الوصي في العراق عام  
  2010 محاكاة  نيمحمد المد  انھم یعبدون الشیطان   
  2010 دار المنھل  محمد مراد اوربا من الثورة الفرنسیة إلى العولمة  
  2008 بغداد  ا م خازانوف   اوغستو نیتو   
  2009 سوریا -وزارة الثقافة مجموعة مؤلفین  االیدولوجات السیاسیة  
   الدار الجماھیریة  مالك عبید واخرون  االیدیولوجیا والسیاسة (جزءین)  
  1999 مركز الدراسات العربي  مھدي شحادة وزمیلھ  یران تحدیات العقیدة والثورةا 
   دار النھضة العربیة  ارثر كریتنسن  ایران في عھد الساسانیین  
   المكتبة الدولیة  نزار عبد القادر  ایران والقنبلة النوویة  
  2009 مدبولي الصغیر   حسین عبد الواحد   باراك اوباما جرأة االمل  
  2009 دار ومؤسسة رسالن  عالء الحلبي  راداري-البحث البایو 
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  2010 مؤسسة مصر مرتضى   علي مردي السوداني  البحث عن المعنى العالقة بین الدین والدولة من خالل التاریخ العام والعراقي  
  1990 دار الشؤون الثقافیة  دونالد ر. كیلي  بدء االیدولوجیة في الغرب  
  2007 مركز االمارات  مجموعة مؤلفین  وي االیراني (الوقائع والتداعیات) البرنامج النو  
  2012 منشورات زین  عامر عباس  البرنامج النووي االیراني في ضوء  القانون الدولي 
  2004 االھلیة  فكتور ماسدن  بروتوكالت حكماء صھیون   
  2010 الشروقق ر عالء ابو عام تطبیقاتھ) -قواعده-البروتوكول الدبلوماسي (أصولھ 
  2002 مكتب االسرة  محمد نعمان  البروتوكول والدبلوماسیة بین التقالید االسالمیة والمجتمع الحدیث  
  2006 مكتبة مدبولي  حسین بن سعدون  البصرة ذات الوشاحین  
  2010 الرافدین السید عبد الشھید  البطولة في ثورة العشرین  
  1968 مركز االبحاث  غ انیس صای بلدانیة فلسطین المحتلة  
  2006 دار الفكر العربي  داوود الباز  بناء الدولة   
  2011 كلمة جین ھیك وزمیلھ  بناء الرخاء  
  2009 دار النفاس اسعد السحمراني البھائیة والقادیانیة  
  1990 المعرفة شركة میخائیل غورباتشوف  البیریستوریكا اعادة البناء والفكر االشتراكي (إلى این نحن سائرون  
  2005 رؤیة  ابراھیم القادري  بین اخالقیات العرب وذھنیات الغرب 
  2007 دار جریر منتدى الفكر العربي  بین االقلمة والعولمة  
  2005 المجلس االعلى للثقافة  اد جرجیس بیولوجیا الجحیم   
  2010 مكتبة االسرة  احمد مستجیر  بیولوجیا الخوف (مقاالت علمیة)  
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  2012 دار الحامد عصام نایل المجالي  أثیر التسلح االیراني على االمن الخلیجي ت 
  2012 دار ورد   قاسم حسن االعبودي   تاثیر النظم االنتخابیة في النظام السیاسي   
  1976  عثمان صالح  تاریخ ارتیریا  
  2007 افیة دار الشؤون الثق عامر جابر  تاریخ االحزاب والجمعیات السیاسیة في الحلة   
  2008 المركز القومي للترجمة  دیوننسیوس التلمحري  تاریخ االزمان  
  2011 دار ورد نضال محمد العضایلة  تأریخ االغتیال السیاسي في الشرق االوسط  
  2010 التكوین  جان توشار   ج 3السلفیة) -القومیة-اللیبرالیة-تاریخ االفكار السیاسیة (االشتراكیة 
  2012 دار الثقافة عبد ربھ سكران  البابانیة الكردیة تاریخ االمارة 
  2012 دار الجواھري  احمد غازي السامرائي  تاریخ االوسمة واالنواط العراقیة 
  1990 دار واسط  علي حیدر سلمان  تاریخ الحضارة االوربیة الحدیثة  
  2009 للترجمة المركز القومي  ھوارد زن  ) 2(ج -)1التاریخ الشعبي للوالیات المتحدة (ج 
  2010 دار دجلة  سمیر لیلو الطائي  تاریخ العنف السیاسي  
  2010 مكتبة االسرة  ت.ج.دي بور  تاریخ الفلسفة في االسالم  
  2013 المدار االسالمي عبداللطیف الحارس  تاریخ تركیا الحدیث  
  2010 المركز الثقافي العربي  حمید بوزرسالن  تاریخ تركیا المعاصر  
  2002 العبیكان  اولیفیا ریمي  رة والتجار في االندلس التجا 
  2008 ایتراك  ابراھیم االخرس   التجربة الصینیة الحدیثة في النمو   
  2012 مركز نماء سلمان بو نعمان  التجربة الیابانیة  
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  2010 ث المكتب الجامعي الحدی اشرف السید حنفي  تجربة كوریا الجنوبیة م دولة التخلف إلى دولة التقدم  
  2006 دار السالم محمد راكان التجسس واحكامھ في الشریعة االسالمیة  
  2009 كبمة  مبشر جاوید االكبر  تحت ظالل السیوف  
  2007 دراسات الوحدة العربیة عوني فرسخ  التحدي واالستجابة   
  1997 االوربي –لعربي الدراسات ا مجموعة مؤلفین  تحدیات العالم العربي في ظل النظام العالمي الجحدید  
  2009 العارف ماجد الغرباوي  تحدیات العنف  
  2001 دار الجیل محمد السید سلیم تحلیل السیاسة الخارجیة  
  2012 الیقظة  محمد صدیق الزین علي  التحوالت االجتماعیة المقبلة  
  2011 لمنھل دار ا محمد المجذوب  الروسیة -التحوالت االستراتیجیة في العالقات االمریكیة 
  2012 عدنان  مارینا سبرونفا  التحوالت الدستوریة في العراق 
  2007 مركز االمارات  مجموعة مؤلفین  التحوالت الراھنة ودورھا المحتمل في احداث التغییر في العالم العربي  
  2011 شركة المطبوعات  منتظر الزیدي  التحیة االخیرة للرئیس بوش  
   مكتبة غریب  لي السلمي ع التخطیط  والمتابعة  
   عالم الكتب  محمود البسیوني  التربیة الفنیة والتحلیل النفسي 
  2005 المركز العربي للدراسات   علي ناصر محمد  ترجمات استراتیجیة نافذة على الفكر العالمي 
  2010 الدار العربیة  محمد عبد العاطي  تركیا (بین تحدیات الداخل ورھانات الخارج)  
  1997 ریاض الریس  محمد نور الدین  كیا في الزمن المتحول تر 
  2012 المكتب الجامعي الحدیث  احمد عبدالعزیز محمود  تركیا في القرن والعشرین  
  1993 دار قرطبة فیلیب روبنس  تركیا والشرق االوسط  
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2006 مكتبة مدبولي  صالح یحیى الشاعري  تسویة النزاعات الدولیة سلمیا  
  2010 الدار الجامعیة محمد محمد ابراھیم  السیاسي التسویق  
  2008 المعارف محمد سعد ابو عامود  التسویق السیاسي وادارة الحمالت االنتخابیة  
  2010 دراسات الوحدة العربیة نزیھ ن. االیوبي  تضخیم الدولة العربیة  
  2010 الھیئة المصریة العامة  جورج سباین  تطور الفكر العربي  
  2007 دار الشؤون الثقافیة  ضرغام عبد هللا  انظمة الحكم والسیاسة في العصور العربیة القدیمة (جزءین)  تطور 
  2011 مركز االمارات  مجموعة مؤلفین  التطورات االستراتیجیة العالمیة   
  2013 الدار العربیة للعلوم كریم مصلوح  التعاون والتنافس في المتوسط 
  2005 الكتاب الجدید  ھارالد موللر مضاد لھنتنغتون تعایش الثقافات مشروع  
   شركة المطبوعات  امي جودمان وزمیلھ  تعتیم  
  2006 االوائل  جاسم ابراھیم الحیاني  التغلغل االسرائیلي في ایران واثره في االمن الوطني العراقي 
  2012 مكتب السنھوري  وائل محمد  التغییر في النظام الدولي  
   المركز القومي للترجمة  ستیفن دیلو وزمیلھ  سیاسي والنظریة السیاسیة والمجتمع المدني التفكیر ال 
  2008 مركز االمارات  ادي فاینر وزمیلھ  التفكیر المستقبلي  
  2008 االھلیة  بروس ان. والر التفكیر الناقد ادرس الحكم  
  2010 كز االمارات مر عبد الكریم محمود برم  التقنیة في الحرب (البعد االلكتروني)  
  1999 الدار العربیة براھام یوست  تكنولوجیا التجسس  
  2013 دار الفكر  مراد محمود حیدر تكوین الجماعات واالحزاب السیاسیة من منظور الفقھ االسالمي 
  1967 الدار القومیة محمد عبد الرحیم عنبر  التمییز العنصري في افریقیا  
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  2010 مركز االمارات  دیاري صالح مجید  ات انابیب نقل النفط من بحر قزوین التنافس الدولي على مسار 
  2001 المدى نور الضحى الشطي   تنظیم النساء 
  2010 المركز القومي للترجمة  امارتیا صن  التنمیة حریة   
  1997 االھلیة  نعوم تشومسكي  تواریخ االنشقاق  
  2009 دار الكتاب العربي لیتل ریتشارد  توازن القوى  في العالقات الدولیة  
  2002 االھلیة  ناجح المعموري  التوراة السیاسي (السلطة الیھودیة :انساقھا ووظائفھا)  
  2007 دار دجلة  نبیل عبد الحمید عبد الجبار  توماس ھوبز ومذھبھ في االخالق والسیاسة  
  2007 مكتبة الدار العربیة  حامد عمار  ثقافة الحریة والدیمقراطیة  
  2007 دراسات الوحدة العربیة سمیر العبدلي ثقافة الدیمقراطیة في الحیاة السیاسیة لقبائل الیمن  
  2007 بیروت  سمیر شمس  ثقافة المقاومة   
  2010 منتدى الفكر العربي  محمد عبد العزیز  الثقافة وازمة الھویسة العربیة 
  2009 ب العربيدار الكتا جوزیف ستیغلتز  الثالثة تریلیونات دوالر  
  1970 وزارة الثقافة  بول بوریل   ثورات النمو الثالث  
  2012 المركز العربي عزمي بشارة  الثورة التونسیة المجیدة  
  2012 الدار العربیة للعلوم جیریمي رفكین  الثورة الصناعیة الثالثة  
  2012 الھیئة العامة  فرانسوا فوریھ وزمیلھ  الثورة الفرنسیة (جزئین)  
  2012 المركز العربي مجموعة مؤلفین  الثورة المصریة   
  2012 المركز العربي مجموعة مؤلفین  ثورة تونس (االسباب والسیاسات والتحدیات )  
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2008 مركز االمارات  عقیل سعید محفوض  جدلیات المجتمع والدولة في تركیا (المؤسسة العسكریة والسیاسة العامة)  
  2011 النایا  جاد الكریم الجباعي  اسة جدلیة المعرفة والسی 
  2011 المكتب الجامعي الحدیث  نسرین عبد الحمید  الجرائم الدولیة واالنتربول  
  2010 دار وائل قیس محمد الرعود  جریمة االبادة الجماعیة في القانون الدولي  
  2009 دار الفكر  منتصر سعید  الجریمة السیاسیة   
  2002 شركة المطبوعات  میتشو كوشي واخرون  كي والغذائي الجریمة واالنحراف السلو 
  2012 الدار العربیة للعلوم دارولد تریفیرت  جزر العبقریة  
  2009 مركز االمارات  جراھام فولر  الجمھوریة التركیة الجدیدة  
  2008 االھلیة  غلوب باشا  جندي بین العرب  
  2007 مدار  یورام بیري  جنراالت في مجلس النواب  
  2002 دار الفارس  الیزابیث بیرغوین   جیرترود بیل   
   الھیئة المصریة  عبد العظیم رمضان  الجیش المصري في السیاسة  
  1988 بغداد  نزار الحدیثي  ) 5الجیش والسالح (ج 
  2010 دار دجلة  بتول رضا عباس  حاضر العالم المعاصر ومستقبلنا   
  2006 دراسات الوحدة العربیة ین مجموعة مؤلف  2005حال االمة العربیة  
  2006 دار المعرفة  احمد طحان  حتمیة التغیر في الشرق االوسط الكبیر  
  2011 الوراق عماد عبد العزیز الحجاز في العھد العثماني  
  2013 دار الفكر  منتصر سعید حمودة  منازعتھا) -ترسیمھا-تقسیمھا-انواعھا-الحدود الدولیة (تعریفھا 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2013 مؤسسة شباب الجامعة  ھشام محمود االقداحي  لسیاسيالحراك ا 
  2009 دار الشؤون الثقافیة   احمد علي الخفاجي   الحركات االسالمیة المعاصرة والعنف   
  2010 مركز االمارات  احمد منیسي  حركات التغیر الجدیدة في الوطن العربي (دراسة للحالة المصریة)  
  2013 االكادیمي  نصیر الكعبي  القرون االسالمیة  الحركات الدینیة في ایران في 
  2008 دار الشؤون الثقافیة  محمد یونس  الحركة الوطنیة في المشرق العربي (جزئین)  
  1999 االھلیة   ابراھیم ابو خزام   الحروب وتوازن القوى   
  1993 المؤسسة العربیة  مجموعة مؤلفین  حریة الثقافة العربیة   
  2009 دار الفكر  خالد مصطفى فھمي  تعبیر حریة الرأي وال 
   المركز القومي للترجمة  یوھانیس جیلھوف  حریة زادھا العرق  
  2000 المؤسسة العربیة   امجد میقاتي  الحزب الرادیكالي الصربي 
  2008 مكتبة االسرة  محمد حمدي زقزوق الحضارة فریضة اسالمیة   
  1980 شیددار الر احمد سوسة حضارة وادي الرافدین  
   دار الثقافة مصطفى عبد القادر الحضارة والفكر العالمي  
  2010 وائل  سھیل حسن  الحضانة الدبلوماسیة  
  2008 مكتبة مدبولي  ایمن احمد  حق الشعب في استرداد السیدة 
  2008 مكتبة االسرة  جون بیجلر  حكام العالم الجدد  
  2013 دار الفكر  یاسر بسیوني محمد  الحكومة العالمیة وحكومة الدولة المعاصرة 
  2012 دار الحامد عبد الفتاح الیاغي  الحكومة واالدارة في الوالیات المتحدة االمریكیة  
  1988 شركة المطبوعات  محمد حسنین ھیكل  الحل  والحرب  
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2011 دار الزمان محمد عبدهللا حمدان  الجماعات الیھودیة في تركیا  
  1983 مدیریة المطابع   فاروق الحریري  ة الثانیة مع الدروس المستنبطة من كل حملةحمالت الحرب العالمی 
  2012 دار الفجر  فیلیب ماریك  الحملة االعالمیة والتسویق السیاسي  
  2012 دار الحامد جمیل مصعب محمود  الحوار العربي االمریكي  
  1992 وزارة الثقافة  عبدالمنعم زنابیلي  االوربي -الحوار العربي 
  1981 وزارة الثقافة  عبد المنعم زنابیلي  الحوار بین الشمال والجنوب  
  2012 المجلس االعلى للثقافة  احمد زاید حول النخب السیاسیة  
  2010 اثراء للنشر محمد مفید آل یاسین  الحیاة الفكریة في العراق  
  2009 محمد بن راشد  راجیف شادراسیكاران  حیاة امبراطوریة في مدینة الزمرد (داخل منطقة العراق الخضراء) 
  2007 دار رام ایوب ایوب  العلم) -الفلسفة-التصوف-الخبرة البشریة (االسطورة  
  2005 دار الشروق جالل امین  خرافة التقدم والتأخر  
  2008 مكتب االسرة  السید یسین  الخریطة المعرفیة للمجتمع العالمي 
  1976 المؤسسة العربیة   ھیثم احمد الناصري  نون الدولي والعالقات الدولیة) خطف الطائرات (دراسة في القا 
  2010 مكتبة االسرة  كارل بوبر  خالصة القرن  
  2000 مركز االمارات  مجموعة مؤلفین  الخلیج العربي (مستقبل االمن والسیاسات البریطانیة  
  2005 دار الساقي  یة محمد مك خواطر السنین (سیرة معماري ویومیات محلة بغدادیة)  
  1986 دار الشؤون الثقافیة  نایجل ویست  خیط الخداع  
  2007 العارف عبد الحسین مھدي عواد  داء الخلیج  
  2011 دار الحامد امین المشاقبة وزمیلھ  دارفور (الواقع الجیوسیاسي الصراع والمستقبل)  
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  1966 دار البیضاء حنا ابي راشد   2-1دائرة المعارف الماسونیة المصورة  
  2011 دار الحكمة  شفیق عبد الرزاق الدبلوماسیة   
  2010 زھران  محمود حلف الدبلوماسیة (النظریة والممارسة) 
  2007 رشاد برس علي حسین  الدبلوماسیة (نشأتھا، وتطورھا ، وقواعدھا ، ونظام الحصانات واالمتیازات  
  2003 مركز الدراسات   الل محمد نعمان ج دبلوماسیة الحوار الدولي  
  2005 المجلس االعلى للثقافة  بیتر مارشال  الدبلوماسیة الفاعلة  
  2011 دار الثقافة غازي حسن صابریني  الدبلوماسیة المعاصرة (دراسة قانونیة)  
  2009 دار الثقافة  سھیل حسین الفتالوي   الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق   
  2004 ایتراك  علي یوسف الشكري   م متغیر  الدبلوماسیة في عال 
  1995 االھلیة  ھنري كیسنجر  الدبلوماسیة من الحرب الباردة إلى یومنا ھذا 
  2005 دار الساقي  عصمت  الحجار الملحوق  الدبلوماسیة واجھة ومواجھة  
  1998 مركز االمارات  عماد قدورة دراسات استراتیجیة  
  2010 المركز القومي للترجمة  محمود ممداني  الجتماعیة والدیمقراطیة (جزئین) دراسات افریقیة الحركات ا 
  2011 زھران  انور محمود زناتي  دراسات تحلیلیة في مصادر التراث العربي 
  2006 دار رام حنا حنا  دراسات توراتیة  
  2004 دار النھضة العربیة  محمد علي البدوي  دراسات سوسیولوجیة  
  2010 مركز االمارات  سولمون دیرسو وزمیلھ  ة دراسات عالمی  
  2003 مركز االمارات  ماریان رادتسكي  دراسات علمیة (االسطورة الخضراء النمو االقتصادي وجودة البیئة)  
   دار النھضة العربیة  لطفي عبد الوھاب  دراسات في العصر الھلنستي 
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2011 مكتبة مدبولي  نصر الدین ابراھیم احمد  دراسات في العالقات الدولیة االفریقیة  
  1977 جامعة بغداد  خاشع العضیدي واخرون  دراسات في المجتمع العربي  
  2005 الدار العربیة للعلوم سعد ناجي جواد  دراسات في المسألة القومیة الكردیة 
  2009 مصر مرتضى   موسة محمد آل طویش  دراسات في تاریخ العالقات الدولیة  
  2009 مكتبة الجامعة  سویم العزي  السیاسیة  دراسات في علم 
  1989 ذات السالسل  خیري عبد القوي  دراسة السیاسة العامة 
  2006 االھلیة  مورت غیربیرغ  الدستور االمریكي لكل شخص  
  2011 االھلیة  احمد ررفیق دعامة عرش الرب عن الدین والسیاسة في اسرائیل  
  2011 المؤسسة الحدیثة  نزیھ نعیم شالل ة والغیر سیاسیة دعاوي االحزاب والجمعیات السیاسی 
  2002 دار الشؤون الثقافیة  سعد سلمان الدعایة الصھیونیة الموجھة إلى العراق خالل الحرب العراقیة االیرانیة  
  2012 العارف للمطبوعات  خضیر البدیري  دكتور مصدق والعراق   
  2012 مكتبة عدنان  عبد الرزاق احمد النصیري  یاسیة في لعراقدور المجددین في الحركة الفكریة  والس  
  2008 جامعة قار یونس  ایمان علي بالنور  دور الموالي في سقوط الدولة االمویة  
  2003 مركز االمارات  نزار اسماعیل الحیالي  دور حلف شمال االطلسي بعد انتھاء الحرب الباردة 
  2013 الدار العربیة للعلوم ناصر زیدان  فریقیا دور روسیا في الشرق االوسط وشمال ا 
  2006 مركز الخلیج  مصطفى العاني واخرون  دول الخلیج قوانین ومعاھدات مكافحة االرھاب  
  1993 دار الزوراء  حسن العلوي   دولة االستعارة القومیة  
  2006 دراسات الوحدة العربیة احمد السید واخرون  دولة الرفاھیة االجتماعیة  
  2012 الدار العربیة للعلوم سلیمان عبد المنعم  الدولة المأزومة والمجتمع الحائر  
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  2011 بیت الحكمة  وصال نجیب وزمیلھ  الدولة نظریاتھا وخصائصھا  
  1988 وزارة الثقافة  رولف ھانیش وزمیلھ  الدولة والتطور  
  2004 شركة المطبوعات  منذر الحدادین الدیبلوماسیة على نھر االردن  
   الیازوري  وجدان كاظم التمیمي  الدیمقراطیة  رؤیة فلسفیة  
  2010 المكتب الجامعي الحدیث  محمد احمد اسماعیل الدیمقراطیة  ودور القوى  
  2008 االھلیھ  موریس بي فیوریتا واخرون  الدیمقراطیة االمریكیة الجدیدة 
  2011 دار الساقي  توماس جیفرسن  الدیمقراطیة الثوریة  
  2009 مكتبة االسرة  جمال محمد غیطاس  الدیمقراطیة الرقمیة  
  2001 دراسات الوحدة العربیة برھان غلیون واخرون  الدیمقراطیة واالحزاب في البلدان العربیة  
  2007 مكتبة االسرة  السید یسین  الدیمقراطیة وحوار الثقافات تحلیل لالزمة وتفكیك للخطاب  
  2012 مكتبة االسرة  حسن حنفي   في الوطن العربي  الدین والثقافة والسیاسة 
  2008 دار الكلمة  سلیم مطر  الذات الجریحة  
  2011 الدار الدولیة  روبرت.ب.رایش  الرأسمالیة الطاغیة  
  2010 دار الفكر  محمد سعد ابو عامود  الرأي العام والتحول الدیمقراطي 
  2010 بیت الحكمة   ابراھیم ناجیة عبدهللا رائد الثقافة الموسوعیة ببغداد  
  2009 الشروق خورشید باشا  رحلة الحدود بین الدولة العثمانیة وایران  
  2006 دار الحوراء  قیس جواد علي  رشید علي الكیالني ودوره في السیاسة العراقیة   
  2012 یة الھیئة العامة السور  ل.آلن ونترز الرقص مع العماقلة (الصین والھند واالقتصاد العالمي)  
  2011 دار الرواد وائل محمد اسماعیل  رقعة الشطرنج الشرق اوسطیة  
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  2010 دار الكتاب الجامعي میثم الجنابي  رھان المستقبل (جزئین)  
   دار النھضة العربیة  فتحي سالم  ریاح الشرق  
  1995 االھلیة  ریتشارد دینكسون  ریتشارد دینكسون ماوراء السالم  
  2009 ایتراك  علي یوسف الشكري  االتحاد االوربي  رئیس الدولة في 
  1998 االھلیة  مالك فاضل زبغنیوبریجنسكي الفوضى  
  2010 شركة المطبوعات  روبرت فیسك  زمن المحارب  
  2010 دار الكتاب الجامعي میثم الجنابي   )3-1زمن المخطط وتاریخ البدائل ( 
  2011 العارف  ھاشم جعفر  الزندقة في االدب العربي 
  1998 االھلیة  جابرییل ایھ . آلموند وزمیلھ  الساسات المقارنة في وقتنا الحاضر  
  2002 مدبولي الصغیر  محمد عیسى داود  سر المؤامرة 
  2003  –الدراسات العربي  صالح بن بكر الطیار  21السعودیة وتحدیات القرن  
  2005 دار الكنوز شوكت خزندار سفر ومحطات  
  2011 دار الكتاب العربي جوزیف ستیغلیتز  الحر  السقوط 
  2008 المركز الثقافي جون لي اندرسن  سقوط بغداد  
  2005 دار الكتاب العربي دنیس روس  السالم المفقود  
  1993 دمشق خیر الدین عبد الصمد  السالم في الشرق االوسط  
  2008 المركز القومي للترجمة  سلیمان جوقة باش  السلطان عبد الحمید الثاني شخصیتھ وسیاستھ  
  2012 الدار العربیة للعلوم  مصطفى ارمغان   السلطان عبد الحمید والرقص مع الذئاب  
  2013 المكتب الجامعي الحدیث  جتو اسماعیل  السلطة التنفیذیة في الدولة لفیدرالیة واشكالھا  
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  2013 ریاض الریس  جوزیف كشیشان  ) 2-1السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربیة ( 
  2010 جزیرة الورد  حمدي الكنیسي  السلطة وطول العمر  
  1995 دار النسر ادوارد.سي .بانفیلد  السلوك الحضاري والمواطنة 
  1999 االھلیة  ارنولد ج. ھایدنھایمر  السیاسات العامة المقارنة  
  2007 دار المنھل     خلیل حسین السیاسات العامة في الدول النامیة  
  2012 دار الرضوان كریم مطر  سیاسات الوالیات المتحدة تجاه تركیا  
  2012 وزارة الثقافة  عبیر الشیخ حیدر  السیاسة االلمانیة تجاه القضیة الفلسطینیة وتطورھا  
  2009 دار اسامة یاسین العیثاوي  السیاسة االمریكیة بین الدستور والقوى السیاسیة  
  2012 الوراق عباسة دربال  االسرائیلي -اسة االمریكیة تجاه الصراع العربيالسی 
  2009 دار المنھل  محمد مراد السیاسة االمریكیة تجاه الوطن العربي   
  2007 دار دجلة  بیار مصطفى سیف الدین  السیاسة البیرطانیة تجاه تركیا واثرھا في كردستان  
  2013 دار المرتضى مصطفى نعمان وزمیلھ  ان العراقالسیاسة التركیة حیال اقلیم كوردست 
  2013 الرضوان  معن بدیع  السیاسة الخارجیة المعاصرة  للدول االسالمیة المتحدة 
  2001 دا ر المسیرة  فھمي خلیفة الفھداوي  السیاسة العامة  
  2010 دار اسامة ولید الزیدي  السیاسة الفرانكوفونیة والوطن العربي  
  2011 دار دجلة  عبدالمجید عبدالحمید  الیات المتحدة االمریكیة تجاه ایران سیاسة الو  
  2013 دار الكتب العلمیة   حیدر علي حسین   سیاسة الوالیات المتحدة االمریكیة ومستقبل النظام الدولي  
  2011 الدارالعربیة للعلوم  حسن الترابي  السیاسة والحكم  
  2012 مركز االمارات  ھ وورین كید وزمیل السیاسة والسلطة  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2013 مؤسسة شباب الجامعة  فتحي السید عبده السیاسة والمجتمع رؤیة مستقلة للثورة  
  2002 جامعة الملك سعود  سوزان وبیتر كالفرت  السیاسة والمجتمع في العالم الثالث  
  2009 الكتي الحدیث عالم  سعاد جبر سعید  سیكولوجیل السیاسة "قراءات في احداث ساخنة وشخصیات بارزة"  
  2009 مؤسسة طیبة  عبدهللا نجیب  الشائعات والحرب النفسیة  
  2009 مكتبة االسرة  السید یسین  شبكة الحضارة المعرفیة من المجتمع الثقافي إلى العالم االفتراضي  
   دار النھضة العربیة  زاھیة قدورة  شبھ الجزیرة العربیة كیاناتھا السیاسیة  
  2002 شركة المطبوعات  معین حداد  دراسة جیولوجیة  الشرق االوسط 
  1986 دار  النھضة العربیة  یحیى احمد الكعكي الشرق االوسط والصراع الدولي  
  2012 دار اسامة طاھر ابراھیم  الشرق االوسط والفوضى الخالفة 
  2004 دار الساقي  جابیر االشقر  الشرق الملتھب   
  1988 مكتبة دار االندلس  ستاني یوسف تومال الب الشرق والغرب  
  2004 دار الھادي  مصطفى النیفر  الشرق والغرب حین یلتقیان (نصوص في الفكر والتاریخ والسیاسة)  
  2008 ایتراك  السید ابو الخیر  الشركات العسكریة واالمنیة الدولیة الخاصة  
  2012 اثراء فؤاد المعمر  الشھید ناجي العلي  
  2003 دار الكتاب العربي  رید الفالوجي  ف الصحاف والعلوج   
  2010 المركز القومي للترجمة  انطوان سفیر وزمیلھ  الصدام بین الشرق والغرب (الممرات المسدودة القاتلة) 
  2007 مركز الشرق  ھاني الیاس خضر   صراع االرادات في اسیا  
  2004 ضةدار الرو محمد مورو  صراع الحضارات والحرب العالمیة الرابعة  
  2009 المكتبة العصریة  مجدي الداغر الصراع الحضاري بین الشرق والغرب  
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  2012 دار المنھل  علي صبح  الصراع الدولي  في نصف القرن  
  1983  عماد عبدالسالم الصراع العراقي الفارسي 
  2009 دار الفكر  مالك بن نبي  الصراع الفكري في البالد المستعمرة  
  2009 كلمة آ.ج.ب. تایلور  سیادة اوربا  الصراع على  
  2008 دار المنھل  خلیل حسین  الصراعات االقلیمیة والدولیة في لبنان  
   المركز القومي للترجمة  مایكل اي. براون واخرون  صعود الصین  
  2011 وزارة الثقافة  محمد خالد شاكر صناعة القرار الدولي 
  2013 دار المسیرة     جیمس اندرسون صنع السیاسات العامة   
  2009 الدار المصریة نھى حامد عبد الكریم  صنع القرار في السیاسة التعلیمیة   
  1990 مطبعة عصام  سھیل حسین  الصھیونیة (حركة استعماریة استیطانیة توسعیة)  
  1977 المؤسسة العربیة  مجموعة مؤلفین  الصھیونیة والعنصریة   
  2006 الدار العربیة للعلوم  شیفا باالغاي وزمیلھا   والثورة   صور من ایران الفن والمجتمع 
  1982 دار الرشید   مجیب ناھي   الصومال الججنوبي  
  2011 مؤسسة االنتشار العربي  سلیمان عبالعزیز العتیق  الصین (الحضارة والثقافة)  
  2009 مركز االمارات  مجموعة مؤلفین  الطاقة النوویة في الخلیج  
  2011 دار میزوبوتامیا  عبدالخالق حسین  یة والسیاسیة ومشكلة الحكم في العراقالطائف 
  2010 دار المعرفة  جواس حسن  طبیعة االتحاد االوربي  
  2012 مركز االمارات  كو -كیم بیونغ طریق الحریر النووي  
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  2003 بیسان  لیو تولستوي  طریق النور وثالث وعشرون حكایة  
  2008 مكتبة االسرة  رامز نام  الطریق إلى السوبرمان  
  2006 بغداد  سالم محمد عبود  طمس المعالم في بنیة الفكر الصھیوني  
  2006 دار الكتاب نعوم تشومسكي  طموحات امبریالیة  
  2012 دار الحامد عبد علي كاظم المعموري  الطوفان القادم  
  2004 الععربیة للعلوم  الدار یاسر الزعاترة  ایلول وبعده  11الظاھرة االسالمیة قبل  
  2010 المعارف صالح عبد الرزاق  العالم االسالمي والغرب   
  2009 كلمة ادوارد بي جونز  العالم المعروف 
  2012 الدار العربیة للعلوم كیرتس جي بونك  العالم المفتوح  
  2009 المركز القومي للترجمة  فرانك ولبانك  العالم الھیللینستى  
  2012 الدار العربیة للعلوم لورنس سمیث  2050لعام العالم في ا 
  2003 االھلیة  باتر محمد علي  العالم لیس للبیع  
  2007 العبیكان  فیلیب كورتن  العالم والغرب  
  2005 نصایح  حسن العلوي   العراق االمریكي   
  2009 مركز االمارات  جاریث ستانسفیلد  العراق الشعب والتاریخ والسیاسة  
  1949 دار البیضاء فیلیب ویالرد ایرالند  اق في تطوره السیاسي العر 
  2013 دار  دجلة  داخل حسن العراق في سنواتھ الصعبة  
  2003 بغداد   ھمفري تریفلیان واخرون  العراق في مذكرات دبلوماسیین بریطانین  
  2010 دار السالم مازن الیاسري  العراق والمجتمع الدولي والعھد  
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  1990 وزارة التعلیم العالي  غانم محمد صالح  الوحدة العربیة (الفكر والممارسة) العراق و 
  1986 مركز بحوث   جفري ورنر  1941العراق وسوریا  
  2006  المكز العراقي  العراق وقائع واحداث  
  2011 بیت الحكمة  عالء عكاب خلف  العراق ومجلس التعاون الخلیجي  
  2006 منتدى الفكر العربي  لعربي منتدى الفكر ا العرب والصین  
  2009 سوریا -وزارة الثقافة كریم ابو حالوة  العرب والمستقبل  
  1966 دار الطلیعة جون رید  عشرة ایام ھزت العالم  
  1974 دار النھضة العربیة  السید رحب حراز  عصر النھضة ( دراسة في الحضارة االوربیة الحدیثة)  
  2010 مكتبة االسرة  شوقي جالل  حریة الفردیة إلى مسخ الكائنات العقل االمریكي یفكر من ال 
  1987 جامعة بغداد  حازم طالب  العقیدة االستراتیجیة االمریكیة ودبلوماسیة الوالیات المتحدة 
  2012 المكتب الجامعي الحدیث  عبدالكریم فاضل صبري  2003االیرانیة بعد  –العالقات االماراتیة  
  2013 زھران  علي حمزة عباس  یة بین العراق وتركیا العالقات التجار 
  2013 زھران  احمد نوري النعیمي  العالقات التركیة الروسیة   
   دار النھضة العربیة  حسان حالق  العالقات الحضاریة بین الشرق والغرب في العصور الوسطى  
  2010 دار المنھل  لرضا ھاني ا وأصولھا)-قوانینھا -العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة (تاریخھا 
  2011 الحلبي الحقوقیة  خلیل حسین  العالقات الدولیة 
  2009 الھالل فیلیب برایار وزمیلھ  العالقات الدولیة 
  2008 دار الوفاء  صالح ھریدي  العالقات الدولیة (مفھومھا وتطورھا)  
  2006 عي الحدیث المكتب الجام محمد مصر مھنا  العالقات الدولیة بین العولمة واالمركة  
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  1974 مكتبة االنجلو المصریة  بطرس بطرس غالي  العالقات الدولیة في اطار منظمة الوحدة االفریقیة  
  2007 جامعة الشارقة  عثمان جمعة  العالقات الدولیة في االسالم 
  2012 زھران  عبدالسالم جمعة  العالقات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید  
  1990 دار الشؤون الثقافیة  موفق سالم نوري  لعباسیة البیزنطیة العالقات ا 
  2007 دار دجلة  سعید خدیدة العالقات العراقیة االیرانیة واثرھا على القضیة الكردیة  
  2001 العربي  عالء الدین عرفات  العالقات المصریة االمریكیة 
  2001 العربي  الدین عرفات عالء  العالقات المصریة الفرنسیة من التعاون إلى التواطؤ  
  2008 دار وائل احسان محمد الحسن  علم اجتماع العنف واالرھاب  
  2010 المكتب الجامعي الحدیث  السید حنفي عوض  علم االجتماع السیاسي  
  2006 دار الحامد محمد عوض وزمیلھ  علم االرھاب  
  2012 وزارة الثقافة  مارسیل بریلو  علم السیاسة   
  2013 زھران  احمد نوري النعیمي  ع القرار في السیاسة الخارجیة عملیة صن 
  2007 دار ورد شوكت سعدون  عناصر قوة الدولة  
  2013 شركة المطبوعات  ستیفن كینزر  العودة إلى الصفر 
  2010 مؤسسة محمد بن راشد  بول كروغمان  العودة إلى الكسادالعالمي (ازمة االقتصاد العالمي)  
  2003 دار الساقي  اولیفیة روا  الم  عولمة االس 
  2003 العبیكان  بول كیركبراید وزمیلھ  العولمة الدینامیكیة الداخلیة  
  2009 مركز االمارات  مجموعة مؤلفین  العولمة في القرن الحادي والعشرین  
  2009 الشیكة العربیة  محمد عابد الجابري  العولمة وازمة اللیبرالیة الجدیدة (الكتاب الثاني)  
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  2003 العبیكان  انطوني سمرز  غطرسة القوة  
  2004 الدار العربیة للعلوم كاثي اوبراین وزمیلھ  غیبوبة  
  2002 العربي  اسماعیل صبري  الفاظ ومعان الدیمقراطیة (جزئین)  
  2010 مكتبة االسرة  موسوعة ویبكیدیا  باء اللیبرالیة -الف 
  1965 دار مكتبة الحیاة  انكفورت ھنري فر فجر الحضارة في الشرق االدنمى  
  1998 مركز الدراسات حسین عبد القادر  فرنسا واالدیان السماویة  
  2008 مكتبة االسرة  كیمبر لي آن الیوت  الفساد واالقتصاد العالمي 
  1977 الھیئة المصریة  فؤاد محمد شبل الفكر السیاسي  
  2008 الدار العربیة للعلوم مھند مبیضین  الفكر السیاسي االسالمي واالصالح    
  2010 مركز االمارات  سلطان محمد النعیمي  الفكر السیاسي االیراني (جذوره، روافده، أثره) 
  2011 دار المنھل  موسى ابراھیم  الفكر السیاسي الحدیث المعاصر 
  1976 دار الحریة فاضل زكي محمد  الفكر السیاسي العربي االسالمي بین ماضیھ وحاضره  
  2012 الرایة غسان مدحت الخیري  الفكر السیاسي المفاھیم والنظریات  
  2001 دار الشؤون الثقافیة  عبد الزھرةة مكطوف  الفكر السیاسي في  المشرق العربي  
  2010 المركز القومي للترجمة  تیرنس یول وزمیلھ  الفكر السیاسي في القرن العشرین  
  2009 الشروق در محمد فھميعبد القا الفكر السیاسي واالستراتیجي 
  2009 المركز القومي الترجمة  آرثر ھیرمان واخرون  فكرة االضمحالل في التاریخ الغربي  
  2012 الذاكرة  منذر الشاوي   فلسفة الدولة  
  2004 مركز الخلیج  كریس براون  فھم االعالقات الدولیة  
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  2012 المجلس االعلى للثقافة  انور مغیث  في الدولة المدنیة 
   مركز الحضارة العربیة  شفیق احمد  في جنازة المقاطعة العربیة السرائیل  
  1994 الدار العربیة  منیر شفیق  في نظریات التغییر   
   دار الكتب العلمیة  سعدي ابراھیم حسن  الفیدرالیة  
  2009 المؤسسة الجامعیة   محمد عمر مولود  الفیدرالیة وامكانیة تطبیقھا كنظام سیاسي  
  2011 مركز االمارات  ماییكل رید  القارة المنسیة (المعركة من اجل روح امریكا الالتینیة)  
  2010 ایتراك  مصطفى احمد ابو الخیر  القانون الدولي لمنازعات الحدود  
  2010 االھلیة  قصي محبوبة  القائد بین السیاسة والسلطة والنفوذ  
  2007 ر مدا مجاي رام  قراءة ایران في اسرائیل  
   شركة المطبوعات  طارق علي  قراصنة امریكا الجنوبیة  
  1986 شركة المطبوعات   محمد حسنین ھیكل   قصة السویس   
   دار الشؤون الثقافیة   محمد االحاسیني  قصة المغتربون  
  2011 المركز القومي للترجمة  فرانسیس داروین  قصة حیاة تشارلیس داروین  
  2009 مكتبة مصر  ھاشم محمود  القصد واالمم  
  2012 شركة المطبوعات  اندریھ جیرولیماتوس  قصور من الرمل  
  2005 المركز العربي  قضایا استراتیجیة   
  2010 مركز االمارات  مصطفى عبد العزیز   قضایا المھاجرین العرب في اوربا  
  2007 دار الحامد محمد عوض الھزامیة  قضایا دولیة  
  2006 دار الحامد محمد عوض الھزایمة  كة قرن مضى وحمولة قرن اتى) قضایا دولیة (تر 
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  2007 دار المنھل  خلیل حسین  قضایا دولیة معاصرة  
  2009 المكتب الجامعي الحدیث  محمد نصر مھنا  قضایا سیاسیة معاصرة  
  2010 دار المنھل  موسى ابراھیم  قضایا عربیة ودولیة معاصرة 
  2004 مركز الخلیج  برایان وایت واخرون  میة قضایا في السیاسة العال 
  2011 مكتبة السنھوري  ھادي نعیم المالكي  قطع العالقات الدبلوماسیة   
  2010 المركز القومي للترجمة  نیري وودز قالع العولمة 
  2008 مؤسسة الحورس  محمد اسماعیل   قناة السویس وتحدیات المستقبل  
  2011 دار الفاروق كاثرین لو  دوليالقواعد الجدیدة في التفاوض ال 
  2013 دار الفجر  عبد القادر رزیق المخادمي  القواعد العسكریة االمریكیة الروسیة  
  2013 تمكین  جاسم السلطان  قوانین النھضة   
  2012 الیازوري وحمادة  ستیفین بلیتیري واخرون  قوة العراق  وامن الوالیات المتحدة في الشرق االوسط  
  2010 مصر مرتضى  بیتر فین  العراق وشبھة المیول الفاشیة  قومیو 
  2010 دار اسامة خضر عطوان  القوى العالمیة والتوازنات االقلیمیة  
  2011 العارف منتصر العیداني  قیادات االنتقال والتنمیة االساسیة  
  2013 شركة المطبوعات  نایجل ھاملتون  القیاصرة االمیریكیون   
  1999 االھلیة  ایفانسیفش \ماتیسوم دارة والسلوك التنظیمي كالسیكیات اال 
  2010 دار ورد   قحطان لطفي علي  كنت موظفا في وزارة الخارجیة   
  2007 شركة المطبوعات   ستانلي میسلر   كوفي انان   
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  2010 العبیكان  میرا كامدار كوكب الھند  
  2012 المركز القومي للترجمة   ارسطوطالیس  الكون والفساد  
  2011  باسم شمس  كیف تضع استراتیجیة ناجحة 
  2001 المؤسسة العربیة  مولود زاید الطبیب  التنشئة السیاسیة دورھا في تنمیة المجتمع  
  2011 مؤسسة مصر  مرتضى  یوسف فواز الھیتي  الالمركزیة في المحافظات و الالمركزیة في االقالیم  
  2008 مكتبة االسرة  ولیم سیدھم  ة مسیحیة) الھوت التحریر (رؤیة عربیة اسالمی 
  2001 دراسات الوحدة العربیة عارف عبد  لبنان والطائف   
  2006 رؤیة  علي مبروك  لعبة الحداثة بین الجنرال والباش  
  2010 شركة المطبوعات  ستیفن ھیات  لعبة قدیمة بعمر االمبراطور  
  2004 مركز الخلیج  تید روبرت غیر  لماذا یتمرد البشر 
  2007 شركة العاتك نبیل عبدالرحمن  اللمركزیة والفیدرالیة  
  2007 شركة المطبوعات  ستیفن والت وزمیلھ  اللوبي االسرائیلي  
  2011 مؤسسة مصر مرتضى  جون میرشمیر وزمیلھ  اللوبي االسرائیلي والسیاسة االمریكیة حیال الشرق االوسط 
  2005 على للثقافة المكتب اال ایف میشو  2ما االنساني ج 
  2006 المجلس االعلى الثقافي  ایف میشو  ) 6-1ما الثقافة ( 
  2007 مكتبة مدبولي  محمد العرب ما لم یذكره بریمر في كتابھ  
  2011 مؤسسة الفكر العربي  ان دون  ماذا جرى في الصین  
  2003 الجامعیة المؤسسة  عثمان العثمان  مأزق التسویة السیاسیة للصراع العربي االسرائیلي  
  2011 االھلیة  فریدریك باستیا  مایرى وما الیرى  
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  2012 زمزم  رعد حافظ سالم  مبادئ الثقافة السیاسیة  
  2010 العاتك سعد حقي مبادئ العالقات العامة 
  2011 دار الثقافة سھیل حسین الفتالوي  مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة واالقلیمیة  
  2008 العبیكان  نظام بركات  سة مبادئ علم السیا 
  2003 دار الفارس  محسن ابو طبیخ   المبادئ والرجال   
  2012 دار الشروق محمد حسنین ھیكل  مبارك وزمانھ من المنصة إلى المیدان  
  2010 دار المعارف الحكمیة حسین سالمة  -العربي انموذجا –مباني انتاج االخر في العقل االسرائیلي   
  2006 مركز دراسات السیاسة حمد عبد السالم م المتاھة  
  2003 االوائل  عبدالمجید ھمو  المجازر الیھودیة واالرھاب الصھیوني  
  2012 مركز القومي للترجمة  ارماندو سالفاتوري  المجال العام  
  2008 دار الكتاب القانوني  محي محمد سعدد المجتمع العربي وظاھرة العولمة  
  2002 مركز الخلیج  ھیدلي بول  (دراسة النظام في السیاسة العالمیة)  المجتمع الفوضوي 
  2006 المركز القومي للترجمة  اولریش بیك  مجتمع المخاطر العالمي  
  2012 الدار العربیة للعلوم عزمي بشارة  المجتمع المدني  
  2010 مركز االمارات  ثامر كامل محمد  المجتمع المدني والتنمیة السیاسة  
  2011 مكتبة االسرة  توماس مایر وزمیلھ  مجتمع المدني والعدالة ال 
  2010 مركز االھرام  احمد سید احمد مجلس االمن  
  2007 دار الكتاب العربي  مجدي كامل  وثائق العار االمریكي   –مجوھرات العائلة   
   زھران  بشرى محمود الزوبعي  محاكم التفتیش االسبانیة  
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  2010 مكتبة مدبولي   ھشام الحدیدي   د. محمد البرادعي  
  2002 بیت الحكمة  نضر علي امین  محمد فھمي سعید  
  2000 دار الثقافة  رمزي زكي  المحنة االسیویة   
  2011 شركة الطبوعات  مایكل اوترمان واخرون  محو العراق 
  2013 زھران  رواء زكي یونس  مخاطر االمن المائي العربي  
  1985 بغداد  فاضل البراك واالیرانیة في العراق المدارس الیھودیة  
  2012 الثقافة   قحطان احمد الحمداني  المدخل إلى العلوم السیاسیة   
  2013 زھران  عامر حسن وزمیلھ  مدخل إلى الفكر السیاسي القدیم والوسیط  
  2010 المركز القومي للترجمة  برتیل مالبرج  مدخل إلى اللسانیات  
  2011 مجدالوي  عبد القادر محمد فھمي سة االستراتیجیة  المدخل إلى درا 
  2010 وائل  صایل زكي  مدخل إلى علم السیاسة  
  2013 شركة المطبوعات  ستیفن غراھام  مدن تحت العصار  
  2009 دار دجلة  علي سلطان عباس  مدینة  عكا (بین االحتالل والتحریر)  
  2011 ت شركة المطبوعا طوني بلیر  مذكرات طوني بلیر  
  2011 الذاكرة   توفیق السویدي   مذكراتي  
  1969 منظمة التحریر  ھیثم الكیالني  المذھب العسكري االسرائیلي 
  2009 المكتبة العصریة  فیلیب اسكاروس  مذھي جدید في السیاسة والتربیة  
  2010 مكتبة االسرة  محمد عبدالمجید الفقي  المرأة من السیاسة إلى الرئاسة 
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  2008 المؤسسة العربیة  مجموعة مؤلفین  لمرأة والدور (نظرة اردنیة)ا 
  2004 االھلیة  سوزان كولن ماركس  مراقبة الریح (حل النزاعات خالل انتقال جنوب افرقیا إلى الدیمقراطیة)  
  2006 دار النھضة العربیة  ناظم عبد الواحد الجاسور  المرجعیة الفكریة   
   جروس برس  جمیل فیاض  رشاد  مرضى حكموا العالم  
  1977 وزارة الثقافة  سیدني النز  المركب العسكري الصناعي  
  2004 العربیة للموسوعات  فھد مسلم  مزاحم الباجھ جي  
  2009 مكتبة االسرة  عبد العظیم رمضان  مساعي السالم العربیة االسرائیلیة (االصول التاریخیة)  
  2007 مكتبة مدبولي  فرید اسسرد الدولة العراقیةالمسألة الكردیة بعد قانون إدارة  
  2011 دار ومكتبة البصائر  اثیر ادریس  مستقبل التجربة الدستوریة في العراق 
  2000 بیت الحكمة  لیستر ثرو  مستقبل الرأسمالیة  
  2009 المركز العراقي للبحوث  عاطف الفي مرزوك  مستقبل العالقات العراقیة وبلدان الطوق 
  2011 المركز القومي للترجمة  توماس فولجي واخرون  قبل النظام العالمي الجدید مست 
  2013 زھران  راجح ابراھیم  المسیحیة البروتستانتیة وعالقتھا بالصھیونیة  
  2007 مركز االمارات  دیفید ھورنر  المشاركة االستراتیجیة االسترالیة في الشرق االوسط  
  2011  نور الدین الحیالي  اق ومحافظاتھ) المشاریع الكبرى (لتقسیم العر 
  2012 مؤسسة حورس  مراد الشاذلي  مصر تتصالح مع نفسھا  
  2013 مؤسسة حورس   عالء الدین سعد  ینایر    25مصر حرة ثورة  
   العربي  اشرف مصطفى توفیق   المعارضة  
  2008 یت الحكمة ب عالء حسین  المعارضة البرلمانیة في العراق في عھد الملك فیصل األول  
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  2010 دار الكتاب الجامعي میثم الجنابي  معاصرة المستقبل (جزئین)  
  2003 بیت الحكمة  صبحي ناظم توفیق  الفرنسیة التركیة. الحلف البلقاني  –المعاھدة البریطانیة   
  2003 بیت الحكمة  قاسم محمد عبد الدلیمي  معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة  
  2010 دار الكتاب الحدیث عامر مصباح   علوم السیاسیة والعالقات الدولیةمعجم ال 
  2010 مكتبة االسرة  عبد المجید الصغیر  المعرفة والسلطة في التجربة االسالمیة  
  2009 مكتبة االسرة  یورجن ھابر ماس  المعرفة والمصلحة 
  2008 المركز القومي للترجمة  ولیم جیمس  معنى الحقیقة   
  2010 مركز دراسات الوحدة   طوفي بینیت وزمیلھ  تیح اصطالحیة جدیدة مفا 
   مركز الخلیج  مارتن غریفیش وزمیلھ  المفاھیم االساسیة في العالقات الدولیة 
  2009 دار البحار شبر الفقیھ  مفاھیم الفكر السیاسي في االسالم  
  2007 الھلیة ا سنثیا سامبسون واخرون  المقاربات االیجابیة لبناء السالم  
  2009 دار المنھل  سالم الربضي  المقاربات والمتغیرات العالمیة  
   االنظمة الفیدرالیة  جورج اندرسون  مقدمة عن الفیدرالیة  
  2008 جامعة قار یونس  كولن فارلي  مقدمة في النظریة السیاسیة المعاصرة 
  2004 مكتبة النافذة ساندرا مكي  الملفات السریة للحكام العرب  
  2009 مكتبة مصر   محمد حمدي الجعفري   ملكات ھاشمیات   
  2012 بیروت  محمد عبد الحفیظ   مملكة قیرص الالتینیة بین الشرق االسالمي والغرب االوربي  
  2010 المركز القومي للترجمة  والدن بیلو  من اجل عولمة بدیلة  
  1996 ة االھلی رالف م.غولدمان  من الحرب إلى سیاسة االحزاب   
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  2009 دار الساقي  جورج طرابیشي  من النھضة إلى الردة 
   2010 مكتب االسرة  ولید محمود عبد الناصر   من بوش إلى اوباما   
  2003 مركز االمارات  ویلفرید بوختا  من یحكم ایران  
  2010 المكتب العربي محمد طھ بدوي  المناھج المعرفیة في عالم السیاسة  
  2013 دار المنھل  ابراھیم مشورب  ولیة واالقلیمیة  المنظمات الد  
  2011 الیازوري  ناجي عبد النور منھجیة البحث السیاسي  
  2010 زھران  محمد سلیمان وزمیلھ  منھجیة البحث العلمي في علم السیاسة   
  2007 جزیرة الورد  محمد عبدالواحد حجازي  المواجھة مع االستشراق  
  2011 وائل  ني غازي جرار اما المواطنة العالمیة  
  2009  عماد عواد  المواطنة واالمن  
  2008 العارف علي وتوت واخرون  المواطنة والھویة الوطنیة  
  2006 الفنون التطبیقیة  طاھر  البكاء  مواقف في وثائق  
  2008 جامعة قار یونس  میالد المقرحي  موجز تاریخ اسیا الحدیث والمعاصر 
  2011 دار المنھل  ابراھیم مشورب  واالجتماعیة في الدولة المعاصرة  المؤسسات السیاسیة 
  2011 كنوز  مصطفى عبید  موسم سقوط الطغاة العرب  
  2009 االھلیة  عیسى الحسن  موسوعة الحضارات   
  2010 المركز القومي للترجمة  دیفید ال. سیلز الموسوعة الدولیة للعلوم االجتماعیة   
  2009 المركز القومي للترجمة  اندرو ادجار وزمیلھ  افیة المفاھیم والمصطلحات االساسیةموسوعة النظریة الثق  
   مدبولي الصغیر  عبدالحكیم العفیفي  موسوعة تاریخ االعدام السیاسي في مصر 
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2003 مركز البحوث  ایف ل. دوز وزمیلھ  میزة التحالف فن تكوین القیمة 
  2011 المكتب الجامعي الحدیث  خالد السعدون دارة ناصر باشا السعدون بین االمارة واال 
  2012 الھیئة المصریة  محمد غریب ابراھیم  النانوبیولوجي  
  2012 الدار العربیة للعلوم منال الصالح  نجم الدین اربكان ودوره في السیاسة التركیة  
  2009 دار الكتاب العربي باتیس غیل  النجم الصاعد  
  2010 مكتبة االسرة  منیر علي الجنزوري  ة (جزئین) نحن والعلوم البیولوجی 
  2008 مكتبة االسرة  جابر عصفور  نحو ثقافة مغایرة  
  1999 االھلیة  ناجي ابي عاد  النزاع وعدم االسترار  في الشرق االوسط  
  1998 دار المنھل  علي صبحي  النزاعات االقلیمیة في نصف القرن 
  2007 االھلیة  ندي بول كی  نشوء وسقوط القوى العظمى  
  2005 مركز الخلیج   الري دایموند  النصر المھدور  
  2005 العربیة للموسوعات  محمد سالمة النحال نضال شعب السودان خالل قرن من العشرین  
  2012 الدار العربیة للعلوم محمد مصطفى جمعة  نظام االبداع الوطني  
  2001 فارسدار ال مورتمر سیلزر النظام العالمي الجدید  
  2009 دار الفكر  محمد احمد حلمي النظام العالمي الجدید  
  2009 دار المناھل خلیل حسین   النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة  
  2012 دار الفكر  خالد مصطفى فھمي  النظام القانوني لحمایة الطفل  
   ز القومي للترجمة المرك الیكس دو توكفیل  النظام القدیم والثورة الفرنسیة 
  2011 المركز القومي للترجمة  آن ماري سلوتر  نظام عالمي جدید  
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2010 مكتبة الجامعة  حسن البزاز  نظرات في العقل السیاسي العربي  
  2012 دار الثقافة  احمد علي  النظرسة السیاسیة في االسالم  
  2010 دار الشروق ادر محمد عبد الق النظریات الجزیئة والكلیة في العالقات الدولیة 
  2011 ایتراك  عالء محمد  نظریات الشخصیة  
  2013 مكتبة السنھوري  وائل محمد  نظریة إدارة االزمة المالیة  
  2006 جامعة الملك سعود  الكسندر ونت  النظریة االجتماعیة للسیاسة الدولیة  
  2012 دار الحامد عبد الصمد سعدون  النظریة السیاسة الحدیثة   
  2012 وزارة الثقافة  ا.م.جود  النظریة السیاسیة الحدیثة   
  2003 دار الحامد قحطان احمد سلیمان  النظریة السیاسیة المعاصرة  
  2012 دار الثقافة احمد علي جرادات النظریة السیاسیة في االسالم  
  2012 دار الفكر  یطة السید ابو ع  نظریة العالقات الدولیة بین سیاسات االسالم والفكر الوضعي  
  2013 المركز القومي لالصدارات ایناس نحند وزمیلھا  النظم الدولیة بین الشریعة والقانون الدولي الخاص  
  1987 الجامعة المستنصریة  صباح محمود  النظم السیاسي في العالم الثالث  
  2001 دار وائل وان  حافظ عل النظم السیاسي في اوربا الغربیة والوالیات المتحدة االمریكیة  
  1985 الدار الجامعیة عبد الغني بسیوني  النظم السیاسیة (اسس التنظیم السیاسیة)  
  1999 دار النھضة العربیة  محمود سعید وزمیلھ  النظم السیاسیة عبر العصور  
  2008 دار الفكر  محمد سعد ابو عامود  النظم السیاسیة في ظل العولمة 
  2009 مكتبة الملك فھد  یب ابو العزةالط نقد اللیبرالیة   
  2009 دار الشروق جابر عصفور  نقد ثقافة التخلف  
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2010 المركز القومي للترجمة  جي.ام,بالوت  1-2نموذج المستعمر للعالم  
  2011 االھلیة  دون ایبرلي  نھوض المجتمع المدني العالمي 
  2008 القاھرة  عبد المنعم طلعت  الھجوم الھادئ  
  2001 مركز االمارات  مجموعة مؤلفین  ا یصنع المستقبلھكذ  
  2007 مركز االمارات  دونالد ابلسون  ھل ھناك اھمیة للمؤسسات البحثیة؟  
   2012 بغداد   ماجد محمد خورشید  ھموم الشعب العراقي   
  2003 المؤسسة العربیة   فؤاد مطر ومحكومین) جزئین   –ھموم العرب (حكاما  
  2012 الھیئة المصریة  نعمة حسن بكر  یكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة الھیمنة االمر  
  2007 العارف عبد الحسین مھدي  الوثائق الخفیة عن مجریات حرب الخلیج الثانیة  
  1972 مكتبة المنار  حسن حسني عبد الوھاب  ورقات الحضارة العربیة بافریقیة (التوننسیة)  
  2013 زھران  احمد نوري النعیمي  لشرق االوسط الوظیفة االقلیمیة لتركیا في ا 
  2006 دار الفرقد ابو یعرب المرزوقي  الوعي العربي في قضایا االمة 
  2010 جامعة بغداد  عبد الرزاق مطلك الفھد الوالیات المتحد االمریكیة وامریكا الوسطى مصالح وارھاب  
  2011 دار الجواھري  بدالرزاق مطلك الفھد ع استغالل) -ھیمنة-الوالیات المتحدة االمریكیة (عنصریة 
  2010 مركز االمارات  اشرف عبد العزیز  الوالیات المتحدة االمریكیة وازمات االنتشار النووي  
  2003 سلسلة االرض  جوزیف صفایة  الیابان االرض وشعبھا  
  2013 ایتراك  محمود عبدالرشید  الیابان والصین   
  2011 الھیئة السوریة  اكرم حسن العلبي  اني یھود الشام في العصر العثم 
  2012 بدایات  ھنري لیفي –برنار   یومیات كاتب في قلب الربیع اللیبي  
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 التربیة وعلم النفس

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 40  1996 دار الجیل میخائیل اسعد  مجلد واحد  2-1السیكولوجیا المعاصرة  
 35  2015 دار روافد  منصور القطري  التدریب على التفكیر االبداعي 
 20  --- دار االیام  فاھم حسین وزمیلھ  االدارة واالشراف التربوي  
 30  2016 مكتبة دجلة  سعد علي و آخرین  تطبیقات تربویة   –التنمیة المستدامة  
 35  2015 مكتبة دجلة  حسین جدوع  مھارات التدریس و التفضیل المعرفي 
 23  2016 دار االیام  فھد مانع فھد  دور تمكین العاملین في تحسین االداء في مؤسسات التعلیم  
 30  2016 دار صفاء  راتب سالمة وزمیلھ  ت االداریة التربویة التنمیة المھنیة للقیادا 
 25  2016 دار االیام  ھمام عبدالخالق وزمیلھ  استراتیجیات التعلیم التقني  
 25  --- دار االیام  مصطفى محمود وآخرین  التقویم  والقیاس  
   2012 المكتبة العصریة  كمال امام وزمیلتھ  معاییر اعتماد مؤسسات التعلیم الجامعي  
 15   2012 عمان  -دار صفاء فاھم حسین وزمیلھ  مبادئ في علم النفس التربوي   
 15  2012 عمان   -دار صفاء اقبال مطشر وزمیلتھا  ماھیة المفاھیم وأسالیب تصحیح المفاھیم المخطوءة   
 30  2012 العین  -الكتاب الجامعي محمد محمود الحیلة   طرائق التدریس واستراتیجیاتھ  
 30  2012 القاھرة -دار غریب  عبداللطیف خلیفة  سیكولوجیة القیم اإلنسانیة 
 20  2012 المغرب  -المركز الثقافي  طھ عبدالرحمن   بحث عن األصول العملیة في الفكر والعلم    -سؤال العمل 
 23  2012 عمان    -دار الرایة محمد امطوش  دروس في اناسة التواصل  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 20  2012 عمان    -دار صفاء عالء ھاشم مناف   ینوطیقي  خفایا التفكیر الھرم 
   2012 دار الثقافة  غسان یوسف  حوسبة التدریس  
   2012 المكتبة العصریة  عبدالخالق محمد وزمیلھ  تنظیم المجتمع في الخدمة االجتماعیة  
 25  2012 عمان    -دار صفاء عبدالكریم محسن الزھیري   تطور الفكر التربوي العربي   
   2012 دار صفاء  محمد سلمان واخرون  تطور الفكر التربوي  
 23  2012 عمان    -دار صفاء محمد سلمان واخرین   تطور الفكر التربوي   
 20  2012 عمان    -دار صفاء عامر ابراھیم علوان   تربیة الدماغ البشري وتعلیم التفكیر   
 15  2012 الشارقة   -مكتبة الجامعة حسین طھ وزمیلھ   اعي  من منظور نفس اجتم -النمو االنفعالي واالجتماعي للطفل 
 25  2012 عمان    -دار صفاء منى یونس بحري   أسسھ وتحلیلھ   -المنھج التربوي 
   2012 دار اسامة وصال نجیب العزاوي  المرأة العربیة والتغیر السیاسي 
 20  2012 الدار العربیة للعلوم   محمد مصطفى جمعھ  مات  دراسة في تأثیر التفكیر االحتمالي والمعلو -التنبؤ االستراتیجي 
 30  2012 العین  -الكتاب الجامعي ترجمة: زیدان احمد   التقویم التربوي  –التقییم في التربیة الخاصة  
 17  2012 عمان    -دار صفاء نادیة حسین وزمیلتھا  التفكیر انماطھ ونظریاتھ وأسالیب تعلیمھ وتعلمھ   
 35  2012 عمان    -دار المسیرة محمد متولي غنیمة   بوي  التخطیط التر 
 25  2012 عمان    -دار صفاء حسین عبدالرحمن   معاصرة ومستقبلیة    ةقراء -اإلشراف التربوي 
   2012 مؤسسة حورس  عبدالحمید عبدالسالم   اإلدارة منھج واسلوب  
   2012 دار الحامد  مفضي عاید وزمیلھ  اإلدارة الصفیة  
   2012 دار الضیاء   جعفر عبد كاظم المیاحي  ة التربویة والمدرسیة اإلدار 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 50  2012 عمان    -دار أسامة جودت شاكر محمود  االتصال في علم النفس  
   2012 دار الحامد  فاطمة عبد الرحیم  االتصال االنساني بین المعلم والطالب  
 23  2012 لبنان-المؤسسة الحدیثة علي وزمیلھمحسن عبد  االتجاھات المعاصرة في بناء المناھج الدراسیة  
   2012 المكتب الجامعي الحدیث  ماھر ابوالمعاطي علي  االتجاھات الحدیثة في الخدمة االجتماعیة الدولیة  
 25  2012 عمان    -دار صفاء نادیة حسین یونس   االتجاھات الحدیثة في التدریس وتنمیة التفكیر   
   2012 دار المسیرة ي الحاج محمد احمد عل اقتصادیات المدرسة  
 30  2012 مصر  -دار الفجر حسام محمد مازن   أصول مناھج البحث في التربیة وعلم النفس   
   2012 جامعة المنصورة  جابر عبدهللا حسین  استخدام الكومبیوتر في التعلیم  
 17  2012 عمان    -امةدار أس فرحان حسن بربخ   إدارة التغییر وتطبیقاتھا في اإلدارة المدرسیة   
-التفكیر الناقد -اثر برنامج الكورت التعلیمي في تنمیة مھارات (االدراك     2012 دار صفاء  ندى فاتح العباجي  
 35  2012 دار الرایة برادلي ت. ارفورد واخرون  اسلوبا على كل مرشد معرفتھا  35 
   2011 دار صفاء  محمد سلمان واخرون  نظریات في التربیة  
   2011 دار الفكر سامح ودیع واخرون  ظریات النمو ن 
   2011 مكتبة المعارف  احمد ابراھیم احمد  دراسات نظریة ومیدانیة –نحو تطویر اإلدارة المدرسیة  
 30  2011 عمان    -دار المسیرة محمد السید علي   موسوعة المصطلحات التربویة   
 22  2011 عمان    -دار الیازوري یحیى محمد نبھان  مھارة التدریس  
 22  2011 عمان    -دار أسامة محمود سراج الدین   مھارات تدریس التربیة اإلسالمیة   
 30  2011 عمان   -المجتمع العربي عبدالسالم یوسف   مناھج اللغة العربیة وطرائق تدریسھا بین النظریة والتطبیق   
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
   2011 دار الحامد  طیب محمد احمد الخ مناھج الریاضیات الحدیثة تصمیمھا وتدریسھا  
 25  2011 عمان -دار الفكر منى صبحي الحدیدي مقدمة في االعاقة البصریة  
   2011 مؤسسة حورس   اسامة محمد وزمیلھ  مراكز مصادر التعلم ماھیتھا ومھامھا وادارتھا  
 20  2011 عمان    -دار صفاء زھدي محمد عید   مدخل إلى تدریس مھارات اللغة العربیة   
   2011 مؤسسة حورس  طارق بن علي الحبیب  كیف تحاور (دلیل عملي للحوار)  
   2011 مؤسسة حورس  محمد مختار حسن  قیادة الحیاة  
 17  2011 عمان   -دار وائل دوغالس ریفر   قیادة التغییر في المدارس  
 18  2011 العین  -الكتاب الجامعي حمزة دودین   قضایا حدیثة في التربیة والبحث والتقویم التربوي  
 15  2011 المجتمع العربي محمد اقبال محمود  علم النفس المدرسي  
 25  2011 عمان    -دار صفاء علي محمود كاظم   علم النفس الفسیولوجي  
 17  2011 بغداد   -الكتب العلمیة محسن علي الدلفي  علم النفس العام   
 25  2011 مصر   -ار الفكر الجامعيد  عبد الرحمن العیسوي   علم النفس الطبي الوقائي   
 20  2011 عمان  -دار الرایة عربي حمودة وزمیلھ علم النفس الریاضي  
 25  2011 عمان    -دار المسیرة صالح محمد ابو جادو  علم النفس التربوي  
 22  2011 عمان   -دار الحامد  سامي محسن الختاتنة  علم النفس اإلداري  
 18  2011 عمان   -دار دجلة محمد محمود عبدهللا  میة  طرق تدریس التربیة االسال  
 17  2011 بیروت    -دار النھضة   حسان حالق   طرائق ومناھج التربیة والتعلیم وصفات المدرس الناجح   
 18  2011 عمان    -دار أسامة جاسم محمد السالمي   طرائق معاصرة لتدریس ادب األطفال   
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 35  2011 عمان    -دار صفاء ان واخرین  محمد سلم طرائق التدریس الفعالة   
 25  2011 عمان  -دار المسیرة توفیق احمد وزمیلھ   طرائق التدریس العامة 
 25  2011 مصر   -دار الفكر الجامعي عبد الرحمن العیسوي   سیكولوجیة الفساد واألخالق والشفافیة   
   2011 دار اسامة عبدالرحمن العیسوي  سیكولوجیة التعلم والتعلیم  
 12  2011 دار دجلھ حسن السعید  رؤیھ قرأنیھ –سیكولوجیة االشاعھ  
   2011 مؤسسة حورس  جمال عبدالمنعم الكرمي  توجھات حدیثة ألعداد معلم المستقبل  
 20  2011 سوریا  -وزارة الثقافة حاتم حسین البصیص  استراتیجیات متعددة للتدریس والتقویم  -تنمیة مھارات القراءة والكتابة 
 17  2011 عمان    -دار المسیرة سلوى ابو بكر وزمیلتھا   تنمیة المفاھیم التاریخیة والجغرافیة لطفل الروضة   
 25  2011 عمان -دار المسیرة فوزي الشربیني وزمیلتھ تطویر المناھج التعلیمیة 
 50  2011 العین  -الكتاب الجامعي سعود بن مبارك  مھنة وتربیة  –تطبیقات علم النفس  
   2011 المكتبة العصریة  عبدالعزیز طلبة   تطبیقات تكنولوجیا التعلیم في المواقف التعلیمیة  
 20  2011 عمان    -دار أسامة احمد محمد عبدالرحمن  تصمیم االختبارات  
 25  2011 عمان    -دار الیازوري نبیل عبدالھادي   تشكیل السلوك االجتماعي  
 20  2011 مجموعة النیل العربیة   ھیلین وارد واخرین   البتدائیة  تدریس العلوم في المرحلة ا  
 25  2011 عمان    -دار صفاء عبد الرحمن الھاشمي   تحلیل مضمون المناھج المدرسیة   
 18  2011 الخبر   -المكتبة العلمیة ابراھیم بن عبدهللا   دلیل المختصین واولیاء االمور  -بناء وتعدیل سلوك األطفال 
   2011 دار الثقافة  عبدالاله ابراھیم الفقي  برامج الوسائطط المتعددة انتاج   
 25  2011 عمان   -دار وائل فرید كامل ابو زینة   النموذج االستقصائي في التدریس والبحث وحل المشكالت  
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 23  2011 ن عما -زمزم ناشرون ناصر احمد وزمیلھ  أسسھا ومداخلھا الفكریة وتصمیمھا ومبادئ بنائھا  -المناھج 
 15  2011 عمان   -دار الحامد  واصل جمیل المومني   المناخ التنظیمي وإدارة الصراع في المؤسسات التربویة   
   2011 دار صفاء  بسمة كریم شامخ  المرونة االسریة والسلوك االجتماعیة  
   2011 وزارة الثقافة   ر.ه. توني  المجتمع المستقل  
 25  2011 عمان    -دار الیازوري عامر ابراھیم وآخرین  ات التدریسالكفایات التدریسیة وتقنی 
 30  2011 مركز الكتاب األكادیمي   عبدالمنعم خیري حسین   القیاس والتقویم في الفن والتربیة الفنیة   
   2011 مؤسسة حورس  نصار رمضان  القراءة للجمیع (تجربة مصریة في التنمیة الثقافیة)  
 20  2011 الھیئة المصریة للكتاب   عبدالستار ابراھیم   أسالیبھ ومیادین معرفتھ  -وكي المعرفي الحدیث العالج النفسي السل 
   2011 دار القاري  فاضل الكعبي  الطفل بین التربیة والثقافة  
   2011 المكتبة العصریة  نعیم عبدالوھاب شلبي  الضغوط الحیاتیة المعاصرة والتعامل مع المشكالت الفردیة واالسریة   
 20  2011 عمان    -دار أسامة مأمون صالح   الشخصیة  
 25  2011 عمان    -دار الیازوري ابراھیم جابر  المشكلة والحل   -السكیوباتیة 
 20  2011 عمان    -دار صفاء نبیل رفیق محمد   الذكاء المتعدد  
 28  2011 ان  عم  -دار المسیرة رافده الحریري  الجودة الشاملة في المناھج وطرق التدریس   
 20  2011 عمان  -دار المسیرة احمد محمد بدح واخرین الثقافة الصحیة  
 30  2011 سوریا   -وزارة الثقافة فادیم روزین  التفكیر واإلبداع  * 
   2011 دار اسامة ولید رفیق العیاصرة  التفكیر الناقد واستراتیجیات تعلیمھ  
 17  2011 عمان    -دار أسامة عیاصرة ولید رفیق ال التفكیر السابر واإلبداعي   
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 15  2011 عمان    -دار الرایة ماجد الخیاط   التفكیر التحلیلي وحل المشكالت الحیاتیة   
   2011 الیازوري  ھاشم فوزي وزمیلھ  التعلیم الجامعي من منظور اداري 
 23  2011 المؤسسة الحدیثة للكتاب  جان عبدهللا توما  مدارس وطرائق  -التعلم والتعلیم 
   2011 مؤسسة حورس  طارق محمد واحمد محمد  التعلم التعاوني في حل المسائل بین النظریة والتطبیق  
 17  2011 عمان  -اثراء للنشر احمد نایل الغریر وزمیلھ التشخیص النفسي 
 28  2011 عمان   -المجتمع العربي عبدالمجید حمید الكبیسي  التربیة السكانیة  
 25  2011 عمان    -دار المسیرة احمد علي الحاج محمد   بوي االستراتیجي  التخطیط التر 
   2011 دار اسامة فایز عبدالكریم الناطور  التحفیز ومھارات تطویر الذات  
   2011 دار الرایة فاطمة بنت قاسم العنزي  التجدید التربوي والتعلیم االلكتروني  
 17  2011 عمان  -دار صفاء میساء یحیى قاسم  االنماط االدراكیة البرمجة اللغویة العصبیة وعالقتھا بتكامل  
   2011 دار غیداء  فراس عباس البیاتي  االمن البشري بین الحقیقة والزیف 
 30  2011 عمان    -دار صفاء إقبال محمد رشید   قلق المستقبل   -التمرد  -االغتراب  
 16  2011 عمان    -دار صفاء حزیمة كمال عبدالمجید  ة الحسیة  الحذر وعالقتھ بالذاكر -المجازفة  -األسلوب المعرفي 
 25  2011 عمان    -دار صفاء محمد سلمان واخرین   االستراتیجیات التربویة ومھارات االتصال التربوي   
 12  2011 دمشق -دار الحصاد  ریاض كریم عبدهللا العمري  ورقي -اإلدارة المدرسیة واإلبداع 
 17  2011 دمشق -دار الحصاد  ریاض كریم عبدهللا العمري  كارتوني -إلبداعاإلدارة المدرسیة وا 
 20  2011 عمان   -اثراء للنشر علي حسین الدوري   اإلدارة التربویة ودیمقراطیة التعلیم   
 22  2011 عمان   -حمادة للنشر عدنان بدري االبراھیم  صفیة   -مدرسیة -تربویة  –اإلدارة  
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 17  2011 عمان   -دار الحامد  محمد الخطیب وزمیلھ   النفسیة االختبارات والمقاییس  
   2011 مؤسسة حورس  جمال عبدالمنعم الكرمي  اعداد المعلم بین الواقع والمأمول (تنمیتھ وتدریبھ)  
 20  2011 بغداد    -دار الدكتور للعلوم لمیاء یاسین وحیدر كریم  أسس تربویة في علم النفس   
 28  2011 عمان  -دار الفكر ذوقان عبیدات وزمیلتھ  في القرن الحادي والعشرین استراتیجیات التدریس  
   2011 دار المسیلة منصور منیف العجمي  استخدام خطوات حل المشكالت لدى اتالمیذ ذوي صعوبات التعلم  
 22  2011 عمان    -دار أسامة سلیم ابراھیم الخزرجي   أسالیب معاصرة في تدریس العلوم  
 25  2011 عمان   -دار أسامة عدنان احمد ابو دیة   عاصرة في تدریس االجتماعیات  أسالیب م 
 20  2011 عمان    -دار أسامة محمد عثمان   أسالیب التقویم التربوي  
   2011 دار الكتاب الحدیث  السید محمد وزمیلھ  اسالیب التدریس لطفل الروضة   
 22  2011 عمان    -زمزم ناشرون لد احمد وزمیلھ  خا أساسیات نظم المعلومات في اإلدارة التربویة   
 18  2011 عمان   -المجتمع العربي ثائر احمد غباري وزمیلھ   أساسیات في التفكیر  
 25  2011 دار الحامد  صالح حسن الزھري أساسیات علم النفس الجنائي ونظریاتھ 
 28  2011 دار الحامد  صالح حسن الزھري أساسیات علم االجتماع النفسي التربوي ونظریاتھ  
 25  2011 عمان   -دار الحامد  صالح حسن الداھري  أساسیات القیاس النفسي في اإلرشاد والصحة النفسیة   
 15  2011 بیروت    -دار النھضة   فادیا ابو خلیل   إدارة الصف وتعدیل السلوك الصفي   
 25  2011 عمان   -الثقافةدار  رافده عمر الحریري   إدارة التغییر في المؤسسات التربویة   
   2011 وزارة الثقافة  اریك ھوبسبام وزمیلھ  اختراع التقالید  
 25  2011 عمان    -دار المسیرة شذى عبدالباقي وزمیلھا   اتجاھات حدیثة في علم النفس المعرفي  
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 15  2010 عمان    -الكتب  عالم  اسماعیل علوي   االسس المعرفیة والممارسة التربویة   -نمو الوعي الداللي عند الطفل 
   2010 دار المسیرة عبداللطیف بن حسین  نظم التربیة والتعلیم في العالم  
 10  2010 بغداد  -مصر مرتضى عبدالكریم حسن احمد  النفس في الضوء العالقھ بین االنفعاالت والمنبھات  -نظریھ االنعكاس 
 30  2010 عمان    -األھلیة  عوض الترتوري   محمد  نظریة المعرفة والواقع التربوي العربي المعاصر   
 40  2010 عمان   -دار الوراق حسین بن سالم الزبیدي   نظام الھندسة النفسیة والتنمیة االجتماعیة  
 12  2010 بغداد  -مصر مرتضى نوال كشیش محمد     1968 -1958نظام التعلیم في العراق من عام  
 30  2010 سوریا   -زارة الثقافةو عیسى الشماس   موسوعة التربیة االسریة   
 15  2010 عمان   -اثراء للنشر جمال عبدالفتاح وزمیلھ   مھارات الحیاة   
   2010 دار اسامة صالح علي   مھارات التدریس الصفي  
 22  2010 عمان    -دار المسیرة شاھر ربحي علیان   النظریة والتطبیق -مناھج العلوم الطبیعیة وطرق تدریسھا 
 25  2010 عمان  -دار وائل خالد محمد السعود  2-1التربیة الفنیة بین النظریة والتطبیق مناھج  
 25  2010 بیروت    -دار النھضة   مفتاح محمد عبدالعزیز   أسالیبھا وتقنیاتھا  -مناھج البحث العلمي في العلوم التربویة والنفسیة 
 15  2010 عمان    -دار صفاء النوبي محمد علي   محمد  مقیاس تقدیر الموھبة لدى طالب الجامعة الموھوبین   
 15  2010 عمان    -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   مقیاس الوعي الفونولوجي لدى المراھقین التوحدیین   
 15  2010 عمان    -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   االجتماعي) -الدراسي -مقیاس التوافق النفسي (الشخصي 
 15  2010 عمان    -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   الجتماعي لدى طالب الجامعة الموھوبین  مقیاس التفاعل ا 
 15  2010 عمان    -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   مقیاس االتجاھات الدینیة لدى المراھقین المعوقین بدنیا والعادیین   
 15  2010 عمان    -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   م  مقیاس اضطرابات اللغة اللفظیة لدى األطفال ذوي صعوبات التعل 
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 15  2010 عمان    -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   مقیاس اضطرابات االكل الشره العصبي للمراھقین   
مقیاس اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى األطفال   

 عمان    -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   الموھوبین  
2010  15 

 15  2010 عمان    -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   فوضویة األكل للمراھقین   -مقیاس اضطراب األكل 
 25  2010 عمان   -دار وائل مفتاح محمد عبدالعزیز دراسات  -نماذج  -نظریات   -مفاھیم -مقدمة في علم نفس الصحة 
 20  2010 عمان   -دار وائل عمر عبدالرحیم نصرهللا  مبادئ االتصال التربوي واإلنساني   
 15  2010  عماد احمد حسن  مبادئ اساسیھ في الفروق الفردیھ والقیاس النفسي  
 15  2010 دمشق   -دار القلم عبلة جواد الھرش  فن إدارة الغضب ( األطفال والمراھقین )  -التغضب  
 15  2010 دمشق   -دار القلم حسان شمسي باشا   كیف تربي ابناءك في ھذا الزمن   
 20  2010 عمان  -دار دجلة قاسم حسین صالح  كارتوني -في سایكولوجیھ الفن التشكیلي 
 12  2010 سوریا   -وزارة الثقافة طھ النعمة  في النفس واالنسان   
 15  2010 الدار العربیة للعلوم   ھارییت غریفي   طور تركیزك وتخلص من التوتر وحقق المزید   -فن التركیز 
   2010 دار القلم عبدالكریم بكار  في التفكیر الموضوعي فصول  
 12  2010 بیروت   –دار النھضة  سھیلة عبد الوھاب   عیني ھي ... سمعي وبصري  
 30  2010 دار المسیرة  محمد شحاتھ ربیع علم النفس الصناعي والمھني 
 17  2010 عمان –اثراء للنشر  سویم العزي  قراءة تحلیلیھ نقدیھ  -علم النفس السیاسي 
 20  2010 عمان    -دار الرایة محمد عبد حسین   علم النفس الجنائي  
 25  2010 دار الفكر لویس كامل ملیكھ  علم النفس اإلكلینیكي/ م  
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 10  2010 سوریا   -دار شعاع ترجمة: اسكندر انطوان  وسائل الشفاء  -عالج االدمان على االباحیة  
 18  2010 عمان    -دار المسیرة علي احمد مدكور   طرق تدریس اللغة العربیة   
 23  2010 زمزم ناشرون   عبدالكریم الیماني وزمیلھ   أسالیب التدریس وتطبیقاتھا العملیة   -طرائق التدریس العامة 
 25  2010 عمان  -زمزم ناشرون عبدالكریم علي الیماني أسالیب التدریس وتطبیقاتھا العملیة  -طرائق التدریس العامة 
 18  2010 عمان    -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   صعوبات التعلم بین المھارات واالضطرابات   
 18  2010 بیروت    -دار النھضة   احمد محمد وزمیلتھ  سیكولوجیة المرأة  
 15  2010 مكتبھ االنجلو المصریھ شاھین رسالن سیكولوجیا االعاقات العقلیة والحسیة 
 15  2010 مكتبھ االنجلو المصریھ شاھین رسالن المعوق سمعیا/ مسیكولوجیا اسرة  
   2010 دار الینابیع  حمید مجید المولي  رؤیة في فلسفة الریاضیات التربویة  
تكنولوجیا المعلومات   المدرسیة في توظیف برامج  دور اإلدارة 

 عمان   –دار وائل   عبدالسالم الشناق  واالتصاالت  
2010  20 

 23  2010 بیروت   -كتابنا للنشر میخائیل اسعد  النفسي   دلیل العالج 
   2010 وزارة الثقافة  محمود السید  دراسات تربویة   
   2010 دار المعراج عبدالكریم بكار  تكوین المفكر  
 30  2010 عمان  – مسیرةدار ال محمد محمود الحیلة  بین النظریة والتطبیق تكنولوجیا التعلیم   
 30  2010 عمان    -دار صفاء فوزي فایز وزمیلھ   النظریة والممارسة   -متكنولوجیا التعلی  
 25  2010 عمان  –دار المسیرة  نایفة قطامي  تفكیر و ذكاء الطفل  
 30  2010 عمان   -دار الثقافة عبدالحكیم محمود   تعلیم األطفال في عصر االقتصاد المعرفي   
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   2010 الدار القیمة  مالكوم اس.نولیس واخرون  اشدین وتنمیة الموارد  العمل الكالسیكي في تعلیم الر-تعلم الراشدین 
 30  2010 دبي   -ایالف ترین مالكولم اس. واخرین   العمل الكالسیكي في تعلیم الراشدین   -تعلم الراشدین 
 25  2010 عمان   -دار وائل فرید كامل ابو زینة   تطویر مناھج الریاضیات المدرسیة وتعلیمھا   
   2010 المكتبة العصریة  امیل فھمي حنا شنودة  یة المعرفة (تربیة عقل االمة العربیة) ترب  
   2010 دار صفاء  عصام عطاهللا  تحدید االحتیاجات التدریبیة لضمان فاعلیة البرامج التدریبیة  
بناء برنامج تطویري في ضوء تقویم اداء مھارات القیادة االداریة   

اب شھرزاد محمد شھ والتربویة   دار صفاء  
2010   

 17  2010 سوریا   -وزارة الثقافة لي بایر   عالجھ السلوكي والدوائي   -الوسواس القھري 
   2010 عالم الكتب الحدیث  رانیا جمیل فالح  الوسائل التعلیمیة في التثقیف الصحي  
   2010 وزارة الثقافة  كاترین البیرن واخررون  المجتمع) -الزمرة-الھویة والھویات (الفرد  
   2010 منظمة المرأة العربیة  ابتسام الكتبي واخرون  النوع االجتماعي وابعاد تمكین المرأة في الوطن العربي  
 25  2010 عمان     -دار الیازوري ماھر اسماعیل الجعفري   فلسفتھا, بناؤھا, تقویمھا   -المناھج الدراسیة 
 30  2010 عمان    -عالم الكتب   ولید خضر الزند وزمیلھ   تطویرھا  تصمیمھا, تنفیذھا, تقویمھا,    -المناھج التعلیمیة 
 30  2010 المؤسسة الحدیثة للكتاب   علي سامي الحالق   المرجع في تدریس مھارات اللغة العربیة وعلومھا   
 25  2010 عمان    -دار المناھج أسامة محمد وزمیلھ   المداخل اإلداریة الحدیثة في التعلیم   
   2010 دار المناھج  اسامة محمد وزمیلھ  داریة الحدیثة في التعلیم المداخل اال 
 40  2010 مصر  -دار الوفاء سلیمان عبد الواحد   المخ اإلنساني والذكاء الوجداني  
 15  2010 عمان   -اثراء للنشر احمد نایل وزمیلھ  اللعب وتربیة الطفل  
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 15  2010 الوثقى  مؤسسة العروة  فاضل الكعبي   الكیان الثقافي للطفل   
 17  2010 عمان    -دار المسیرة تیسیر مفلح كوافحة  القیاس والتقییم وأسالیب القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة  
 25  2010 عمان   -دار الحامد  نبیل جمعھ النجار   SPSSمنظور تطبیقي مع تطبیقات برمجیة  -القیاس والتقویم 
 17  2010 عمان    -دار الیازوري سمیر ابو مغلي وزمیلھ  صة القیاس والتشخیص في التربیة الخا  
 12  2010 بغداد   -مصر مرتضى وھیب مجید الكبیسي   القیاس النفسي بین التنظیر والتطبیق   
 18  2010 المؤسسة الحدیثة للكتاب  محسن عبد علي وزمیلھ   مدخل استراتیجي  -القیادة التربویة 
 15  2010 عمان    -دار صفاء شھرزاد محمد شھاب   قتھا بمركز الضبط القدرة على اتخاذ القرار وعال 
 20  2010 سوریا  -وزارة الثقافة موریس روشالن   الفروق الفردیة في المدرسة  
 25  2010 مصر  -زھراء الشرق محمد السید وزمیلھ أسس وتطبیقات  -العالج السلوكي الحدیث  
   2010 المكتبة العصریة  سلیمان عبدالواحد   بة والتفوق واالبداع نافذة على الموھ –الذكاءات المتعددة  
 18  2010 عمان    -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   االتجاھات الحدیثة في التشخیص والعالج   -الخرف لدى المسنین  
   2010 المكتب الجامعي الحدیث  السید حنفي عوض  الحركات النسائیة العمالیة وسوق العمل  
 20  2010 عمان    -دار الیازوري نواف محمد البادي   دة الشاملة في التعلیم وتطبیقات اآلیزو  الجو 
 25  2010 عمان    -دار المسیرة حسن البیالوي واخرین   الجودة الشاملة في التعلیم بین مؤشرات التمیز ومعاییر االعتماد   
 23  2010 مصر   -دار الفكر الجامعي یاسر عبدالسالم   دة منھا  الجھود التربویة لمنظمتي الیونسكو وااللیكسو وكیفیة اإلفا 
   2010 مؤسسة حورس  محمد عبدالفتاح حافظ  الصراع) -المالحظة-التنمیة المعرفیة لمدیري المؤسسات التعلمیة (الذاكرة 
 12  2010 عمان    -دار الرایة ختام سحیمات  المفاھیم واالنماط   -التفكیر * 
   2010 دار الرایة ختام سمیحات  االنماط التفكیر المفاھیم و 
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 17  2010 عمان    -دار الوراق محمد اإلمام وزمیلھ   التفكیر اإلبداعي والناقد   
   2010 المكتبة العصریة  عبدالعزیز طلبة  التعلیم االلكتروني ومستحدثات تكنولوجیا التعلیم  
   2010 قیمة الدار ال الیستر سمیث واخرون  دلیل مستخد  –التعلم السریع  
   2010 الدار القیمة  دابف مایر  التعلم السریع  
 18  2010 عمان   -دار وائل نعمة عبدالسالم یاسین   المفھوم, االسس واألسالیب التربویة, المستویات, االبعاد   -التربیة والسالم 
 40  2010 عمان    -عالم الكتب   مجموعة باحثین   ابحاث محكمة  2-1التربیة في عصر البدائل  
   2010 علم الكتب الحدیث  مؤتمر كلیة التربیة الثامن  )2-1التربیة في عصر البدائل ( 
 10  2010 سوریا   -وزارة الثقافة مصطفى قرة جولي   التربیة الغذائیة الصحیة في عالم األطفال   
   2010 وزارة الثقافة  عدنان سلمان زیتون  استراتیجیة مستقبلیة  –التربیة السكانیة  
 23  2010 عمان    -دار الیازوري أمل لطفي ابو طاحون   التخطیط التربوي واعتباراتھ الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة   
 18  2010 الدار العربیة للعلوم   حسین الجبوري  تخطیط معاصر في عالم متجدد  -التخطیط االستراتیجي في التعلیم 
 25  2010 عمان    -دار المناھج محسن علي عطیة   اتھ, وسائلھ االحصائیة  مناھجھ, ادو -البحث العلمي في التربیة  
سیكولوجیا وتعلیمیا وعملیا  –االلعاب التربویة وتقنیات انتاجھا      2010 دار المسیرة محمد محمود الحیلة  
 20  2010 عمان    -دار صفاء حمدي الفرماوي وزمیلھ  االضطرابات المعرفیة واالنفعالیة  -اإلعاقة العقلیة 
 35  2010 مصر -زھراء الشرق حسن مصطفى و زمیلھ  االضطرابات االنفعالیة والسلوكیة لذوي االحتیاجات الخاصة  
 23  2010 عمان   -دار الثقافة محمد جاسم العبیدي   اإلشراف التربوي واإلدارة التعلیمیة   
   2010 وزارة الثقافة  ماري فرانس ھیریجویان  العنف لیومي الفاسد  –االستنزاف المعنوي  
 12  2010 عالم الكتب الحدیث  ابراھیم سلیمان المصري أسس وتطبیقاتھ –اإلرشاد النفسي  
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 10  2010 بغداد  -مصر مرتضى كاظم علي ھادي اإلرشاد النفسي  
 25  2010 عمان  –دار المسیرة  محمد حسنین العجمي  النظریة والتطبیق  –  اإلدارة و التخطیط التربوي  
 25  2010 دمشق -دار القدس للعلوم ترجمة: فادي رضوان   نحو غایات أخالقیة في التعلیم   -اإلدارة الھادفة 
   2010 دار المسیرة حسن محمد وزمیلھ  اإلدارة التربویة  
 25  2010 عمان    -دار صفاء سوسن شاكر مجید   نماذج    -االختبارات النفسیة  
 35  2010 مصر   -دار الوفاء السعید عبدالخالق واخرین   سي والتقویم التربوي االتجاھات الحدیثة في القیاس النف 
 15  2010 الریاض  -وزارة التعلیم  دونیس بیدار وزمیلھ  االبتكار في التعلیم العالي   
   2010 دار القدس ترجمة : فادي رضوان  االباء اوال : االباء واالبناء یتعلمون معا  
 10  2010 سوریا   -وزارة الثقافة معمر نواف الھوارنة   ال  اكتساب اللغة عند األطف 
 15  2010 الدار العربیة للعلوم  دونالد ماكمستر   أشھر الروایات الدرامیة العالمیة ودوافعھا النفسیة  
 20  2010 سوریا   -وزارة الثقافة ماھر اختیار  إشكالیة معیار قابلیة التكذیب عند كارل بوبر في النظریة والتطبیق   
 13  2010 المؤسسة الحدیثة للكتاب  جورج مارون  أسس التقویم التربوي ومعاییره  
 30  2010 مصر   -دار الوفاء وزمیلھ   م طھ عبد العظی استراتیجیات وبرامج مواجھة العنف والمشاغبة في التعلیم   
 30  2010 عمان   -افةعالم الثق  مجموعة مؤلفین  استراتیجیات معاصرة في تدریس التربیة االسالمیة  
 17  2010 عمان    -دار المناھج محسن علي عطیة   في فھم المقروء  -استراتیجیات ما وراء المعرفة 
 25  2010 عمان    -دار المسیرة ماھر شعبان عبدالباري   اسسھا النظریة وتطبیقاتھا العملیة   -استراتیجیات فھم المقروء 
 17  2010 عمان    –دار دجلة  رحیم یونس كرو   ریاضیاتیھ  استراتیجیات طرح االسئلة مع تطبیقات  
 18  2010 مصر   -المكتب الجامعي  منال محمد محروس   استخدام تكنیك لعب الدور وتنمیة دافعیة االنجاز   
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 18  2010 عمان   -دار وائل قاسم النعواشي  استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم  
 25  2010   -دار الكتاب الجامعي زید الھویدي   یجیات تدریس الریاضیات  أسالیب واسترات  
 30  2010 العین  -الكتاب الجامعي عبدالفتاح حسن البجة  أسالیب تدریس مھارات اللغة العربیة وآدابھا  
 15  2010 عمان    -دار صفاء حمدي علي وزمیلتھ   ابعاد نفسیة جرافولوجیة   -أساسیات تحلیل الكتابة بالید  
 18  2010 عمان    -دار الرایة ماجد محمد الخیاط  أساسیات القیاس والتقویم في التربیة   
 25  2010 عمان    -دار المسیرة بطرس حافظ بطرس   إرشاد األطفال العادیین   
 15  2010 عمان  -دار الفكر خولة احمد یحیى  إرشاد اسر ذوي الحاجات الخاصة  
 15  2010 القاھرة   -دار العالم العربي كمال الدین حسین   شكال, التطبیق  المفاھیم, اال -ادب األطفال 
 22  2010 عمان   -دار زھران بشیر البرغوثي  إدارة العقل البشري  
   2010 االنتشار العربي  حمزة بن قبالن المزیني  اختطاف التعلیم في المملكة العربیة السعودیة  
 7  2010 الریاض   -مكتبة جریر ھارتلي وزمیلھ  جریجوري  اجعل الناس یفعلوا ماترید  
   2009 دار اسامة عبدالمعطي حجازي  ھندسة الوسائل التعلیمیة   
   2009 الیازوري  اسماعیل نعیم الحلو  نظام تشغیل االنسان  
 75  2009 الشارقة   عبدالعزیز السرطاوي     4-1نظام التقویم والتقییم واعداد البرامج لألطفال ذوي االحتیاجات  
   2009  خالد سعد النجار  اسس الرعایة الصحیة والغذائیة -صحة وعافیة  –موسوعة الطفل   
 15  2009 عمان  -دار الشروق انس شكشك  مھارات تطویر الشخصیة الذاتیة  
 23  2009 األردن  –زمزم  جمال محمود و زمیلھ  مھارات التفكیر اإلبداعي عند القائد التربوي المعاصر  
   2009 المكتبة العصریة  مھنا ابراھیم البسیوني  نھج النشاط في ریاض االطفال م 
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   2009 دار المسیرة ناھد فھمي حطیبة  منھج االنشطة في ریاض االطفال  
   2009 دار الحامد  محمد حسن حمادات  منظومة التعلیم واسالیب التدریس  
 23  2009 عمان    -عالم الكتب   مد فؤاد وزمیلھ مح أسس تنمیة الطفولة المبكرة   -مناھج ریاض األطفال 
   2009 دار وائل  سناء عورتاني واخرون  مقدمة في صعوبات القراءة 
   2009 دار الثقافة  عبدالعزیز المعایطة واخر  مشكالت تربویة معاصرة  
عمان   –  الثقافةدار  عبد العزیز المعایطة   مشكالت تربویة معاصرة    2009  20 
 25  2009 عمان   –دار الثقافة   محمد جاسم العبیدي  وعالجھا   أمراضھاة النفسیة مشكالت الصح 
 14  2009 مصر   -الدار العالمیة حاتم فرغلي ضاحي   21مستقبل التعلیم الجامعي في القرن   
   2009 دار الفكر محمد عبدالرحیم عدس  مدخل الى ریاض االطفال  
 35  2009 عمان  -دار الفكر ان مسعد بدوي  رمض مدخل النظم لتصمیم المقرر والمناھج   
 25  2009 عمان   –دار اثراء  احمد حسین الصغیر  نموذج لتحسین الممارسات المھنیة في المدارس  –مجتمعات التعلم  
 35  2009 عمان  –دار المسیرة  محمد شحاتھ ربیع  قیاس الشخصیة  
 12  2009 سوریا   -دار النھضة ي  عبدالستار المرسوم  معرفة وتطویر ومھارات   -قوة الشخصیة 
 10    2009 مصر   -كنوز للنشر  بایلس وسیلجمان  االسترخاء سبیل القوة   -قوة التفكیر االیجابي 
   2009 المكتبة العصریة  منال محمد كامل یاسین  تطبیقات) -نماذج تدریبیة-في الثقافة االقتصادیة للمعلم (اسس نظریة 
 25  2009 الریاض   -مكتبة العبیكان س ر. ھور  توما  فن القیادة المدرسیة   
 15  2009 بیروت  – العربیة للعلوم  لیلى شحرور  فن التواصل واالقناع  
 18  2009 مصر   -المكتبة العصریة شعبان حامد علي   فساد التعلیم والحاجة إلعادة اختراعھ   
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 35  2009 عمان  –دار المسیرة  أسامة البطاینة وزمالؤه  علم نفس الطفل غیر العادي  
 15  2009 تونس    -دار الجیل عبدالرزاق عمار  علم النفس في القرآن والسنة   
 15  2009 مكتبھ االنجلو المصریھ احمد عكاشھ  علم النفس الفسیولوجي/ م 
 30  2009 عمان  –دار الرایة  ھاني محمود الكاید  السلوك القیادي  علم النفس  
 17  2009 النجف  -دار الضیاء م وزمیلھمحمد جسا علم النفس الریاضي 
عمان   –  الثقافةدار  اكرم نشآت ابراھیم    علم النفس الجنائي    2009  17 
 20  2009 بیروت  -دار الفارابي برتران تروادك ھل النمو المعرفي متعلق بالثقافة   -علم النفس الثقافي 
 25  2009 صریة مكتبة االنجلو الم فؤاد ابو حطب  علم النفس التربوي/ م  
 9  2009 بغداد  –مؤوسسة مصر  ماجد عباس وافراح محمد  علم النفس التربوي آفاق مستقبلیة  
 25  2009 عمان   –دار الحامد  احمد فالح العلوان  تطویر المتعلمین   –علم النفس التربوي  
 20  2009 سوریا  –وزارة الثقافة   إ.أ. زیمنیایا   علم النفس التربوي  
 15  2009 حلب   -دار النھج انس شكشك  فس التجاري  علم الن 
عمان  –المسیرة دار  سناء نصر حجازي  علم النفس االكلینیكي لالطفال   2009  15 
 25  2009 عمان   –الثقافة  دار  محمد جاسم العبیدي  اإلكلینیكي علم النفس  
 15  2009 عمان    -دار صفاء دي  عطا هللا فؤاد الخال الدلیل في اإلرشاد الجمعي   -علم النفس اإلرشادي 
 12  2009 حلب  –دار النھج   انس شكشك  علم النفس االداري  
 23  2009 عمان   –دار اثراء  عدنان یوسف العتوم  االجتماعي  علم النفس  
 23  2009 المكتب الجامعي مصر  شعبان علي السیسي  علم النفس أسس السلوك اإلنساني بین النظریة والتطبیق   
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 15    2009 عمان   –دار دجلة  سحر امین كاتوت   تدریس الجغرافیا   طرق 
 17  2009 عمان  –دار المسیرة  عبداللطیف حسین فرج  طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین  
 17  2009 عمان   -المجتمع العربي صبحي اخمد وزمیلھ   طرائق تدریس الجغرافیة  
 20    2009 جامعة الموصل   عدهللا وزمیلھ  ولید و طرائق تدریس التربیة الریاضیة  
 25  2009 سوریا   -دار النھضة زھرة عاطفة زكریا  طرائق التعلم الذاتي في منھج ریاض األطفال   
 25  2009 عمان   -دار الثقافة عادل ابو العز واخرین   معالجة تطبیقیة معاصرة   -طرائق التدریس العامة 
 15  2009 المصریة اللبنانیة  نھى حامد عبدالكریم   االطراف الفاعلة واآللیات   -یةصنع القرار في السیاسة التعلیم 
   2009 المكتبة العصریة  ولید كمال عفیفي  صعوبات التعلم وعلم النفس المعرفي   
 23  2009 عمان   – المناھجدار  ایمان عباس و ھناء رجب  برنامج متكامل – صعوبات التعلم بین النظریة و التطبیق  
 30  2009 عمان  – مسیرةدار ال راضي الوقفي  صعوبات التعلم النظري و التطبیقي  
 25  2009 عمان   –دار اثراء  علي جاسم الزبیدي  مرحل مابعد النمو في حیاة االنسان  –الكبر والشیخوخھ  سیكولوجیة 
 15  2009 عمان   –  ثقافةدار ال محمد احمد خطاب  سیكولوجیة الطفل التوحدي  
 22  2009 عمان   –عالم الكتب   سعاد جبر سعید  قراءات في احداث ساخنة وشخصیات بارزة  –السیاسة  وجیةسیكول  
 23  2009 عمان  – مسیرةدار ال بطرس حافظ بطرس  سیكولوجیة الدمج في الطفولة المبكرة  
 30  2009 عمان  – مسیرةدار ال محمد محمود بني یونس  سیكولوجیة الدافعیة و االنفعاالت  
 15  2009 الھیئة المصریة للكتاب   احمد محمد ابو زید  سیكولوجیة التفاھم والتوتر الدولي   
 23  2009 عمان  – مسیرةدار ال شفیق فالح عالونة  من الطفولة إلى الرشد  سیكولوجیة التطور اإلنساني  
 10  2009 یا  سور  -دار النھضة زھرة عاطفة زكریا  ریاض األطفال واالتجاھات الحدیثة في التربیة   
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   2009 المكتبة العصریة  منال محمد كامل یاسین  دور التعلم الذاتي في تطویر البرامج التدریبیة للمعلم  
 25  2009 عمان  -دار الثقافة سعید حسني العزة  دلیل المرشد التربوي في المدرسة  
 30  2009 عمان   –وائل  دار  رشید راشد الفھیدي  الطالبیة  األنشطةدلیل  
   2009 المكتبة العصریة  بشیر معماریة  ) -قلق الموت -الیأس -االكتئاب -دراسات نفسیة في (الذكاء الوجداني 
 10  2009 بغداد  -دار الشؤون  نبیل رشاد سعید   الھستیریا واالنفصام   -دراسات انسانیة 
 25  2009 عمان  –دار المسیرة  محمد محمود الحیلة  حقیبة في الحقائب التعلیمیة  
 25  2009 عمان  – مسیرةدار ال عدنان یوسف واخرین  نماذج نظریة وتطبیقات عملیة  -تنمیة مھارات التفكیر 
   2009 المكتبة العصریة  رضا مسعد احمد  تنمیة التفكیر االبتكاري لطفل الروضة  
 17  2009 بیروت  -دار الفارابي مارسیل لوبران  تكنولوجیات للتعلیم والتعلم   
 20  2009 مصر  -الفجردار  حسام محمد مازن  العالمیة )  –( المحلیة   ا مصادر التعلم تكنولوجی 
 17  2009 عمان   -دار وائل عبدالحافظ محمد سالمة   تكنولوجیا التعلیم لذوي الحاجات الخاصة   
 18  2009 عمان   –  وائلدار  حارث عبود ومزھر العاني  تكنولوجیا التعلیم المستقبلي  
 30  2009 مصر   -دار الفجر حسام محمد مازن   لتربیة وضمان جودة التعلیم  تكنولوجیا ا 
 18  2009 دمشق  –دار كیوان  راشد حماد الدوسري  مقاربات جدیدة وأسالیب حدیثة  –تقویم المعلم  
 25  2009 عمان    -دار المناھج محسن علي عطیة   تقویم أداء مدرسي اللغة العربیة   
   2009 المكتبة العصریة  ن مارتن سلیجما  تفاؤل االطفال  
 20  2009 عمان   -دار الثقافة سعید عبدالعزیز  تعلیم التفكیر ومھاراتھ   
 18  2009 عمان   –  الثقافةدار  عبدالفتاح محمد الخواجا  تطویر اإلدارة المدرسیة والقیادة االداریة  
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 30  2009 عمان   –ر وائل  دا محمد محمود الحیلة  تصمیم وانتاج الوسائل التعلیمیة التعلمیة  
 17  2009 عمان    -عالم الكتب   خالد عبدالعزیز واخرین   تصمیم التدریس  بین النظریة والتطبیق   
 35  2009 القاھرة  -العربیة المتحدة یوسف قطامي وآخرین   تصمیم التدریس   
   2009 دار وائل  عبدالعزیز السرطاوي   تشخیص صعوبات القراءة وعالجھا  
 15  2009 عمان   –  وائلدار  عبدالعزیزالسرطاوي   ص صعوبات القراءة و عالجھا تشخی 
 20  2009 عمان  –دار المسیرة  علي احمد مدكور  النظریة والتطبیق  –  تدریس فنون اللغة العربیة 
 25  2009 عمان   – الحامد دار  عبداللطیف حسین فرج  تخطیط المناھج وصیاغتھا  
   2009 المكتبة العصریة  ولید كمال عفیفي  د المعالجات ومراعاة االستعدادات تحسین التعلیم بین التجوی 
 18  2009 عمان    -دار المسیرة اسماء سراج الدین ھالل   تأھیل المعاقین   
 20  2009 سوریا  –وزارة الثقافة   ل . س . فیغوتسكي  تاریخ تطور الوظائف النفسیة العلیا  
  -1534 -اق وأثره في الجانب السیاسيتاریخ التربیة والتعلیم في العر 

 بغداد   -مصر مرتضى احمد جودة     2009
2009  25 

 15  2009 الدار العربیة للعلوم  لیلى شحرور  تأثر لغة الجسد   
 45  2009 مصر   -دار الفجر نبیل سعد خلیل   أصولھا وتطبیقھا   -أنماط اإلدارة التعلیمیة 
مد التقي احمد مح النظریة الحدیثة في القیاس    18  2009 عمان  –دار المسیرة  
 16  2009 عمان   -دار صفاء حمدي علي وولید رضوان  المیتا الفعالیھ لدى العادیین وذوي االعاقھ الذھنیھ   
 15  2009 عمان   -دار دجلة حسین الكیالني   الموھبة والتفكیر اإلبداعي في التعلیم   
   2009 دار المسیرة محمود طلبة  ابتھاج  المھارات الحركیة لطفل الروضة  
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 20  2009 عمان  –دار المسیرة  احمد عبداللطیف   اإلرشادیة المھارات  
 23  2009 العین  -الكتاب الجامعي فواز بن فتح هللا  المنھل العذب في تدریس مھارات القراءة والكتابة  
المھدي واخرین احمد  تطویره  –تنظیماتھ  –بناؤه  –أسسھ   -المنھج المدرسي المعاصر   35  2009 عمان  –المسیرة دار  
 40  2009 عمان  –دار المسیرة  مجموعة مؤلفین  المنھج المدرسي المعاصر 
 18  2009 مصر   -الكتب العلمیة ولید السید احمد وزمیلھ   الموھبة والصعوبات االكادیمیة   -2المنظور الحدیث للتربیة الخاصة ج 
 20  2009 عمان    –دار دجلة  رحیم یونس كرو   المناھج وطرائق التدریس   
   2009 دار الحامد  محمد حسن حمادات  تقویمھا) -تخطیطھا-عناصرھا-اسسھا-مفھومھا-المناھج التربویة (نظریاتھا 
 25  2009 عمان  – مسیرةدار ال توفیق احمد مرعي وزمیلھ  مفاھیمھا وعناصرھا وأسسھا وعملیاتھا  – المناھج  التربویة الحدیثة  
 25  2009 عمان   –دار المناھج  سلمى زكي الناشف  ق التدریس ائ المفاھیم العلمیة وطر 
 15  2009 عمان    -عالم الكتب   خیر شواھین واخرین   المسرح المدرسي في العلوم ومھارات التفكیر   
 25  2009 مصر   -دار الكوثر خالد سعد النجار   أسس الرعایة اإلیمانیة والتربویة   -المربي الناجح  
 16  2009 بیروت  -دار البحار شبر الفقیھ المرأه العربیھ المعاصره واشكالیھ المجتمع الذكوري  
   2009 دار وائل  ھاني عبدالرحمن وزمیلھ  مدرسة المستقبل  –المدرسة المتعلمة  
   2009 دار الثقافة  سعید حسني عزة  المدخل الى التربیة الخاصة  
 15  2009 عمان    -عالم الكتاب  خیر شواھین   لكشفیة الكشافة والمخیمات ا 
 25  2009 عمان  –دار المسیرة  سامي محمد ملحم  القیاس و التقویم في التربیة و علم النفس  
 27  2009 دار الثقافة محمد جاسم العبیدي القیاس النفسي واالختبارات  
 25  2009 الریاض   -مكتبة العبیكان جاي مارزانو   روبرت  من البحوث إلى النتائج  -القیادة المدرسیة الناجحة 
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   2009 جامعة دیالى  لیث كریم حمد  الفكر التربوي االسالمي  
 16  2009 عمان  -عالم الكتب  اسماعیل علوي وزمیلھ العالج النفسي المعرفي  
 25  2009 بیروت   –دار الفارابي  احمد بن سعید الحریري  العالج النفسي الجنائي  
 15  2009 سوریا   -وزارة الثقافة ب. دوموالن    صاب والذُّھان  العُ  
 10  2009 مصر   -الدار الثقافیة  سالم مجید الشماع   العاطفة والعقل بین القلب والدماغ   
 20  2009 بیروت   -دار العلوم السید حسین نجیب   الطریق إلى النجاح  
 16  2009 عمان    -دار صفاء فرماوي وزمیلھ  حمدي ال الضغوط النفسیة في مجال العمل والحیاة   
 12  2009 دار عالم الثقافة  نصر جورج ھرمز  كیف تكون مؤثراً في االخرین  -الشخصیة القویة المؤثرة  
 35  2009 مصر  -المكتب الجامعي  منار محمد بغدادي  السیاسة التعلیمیة في الدول النامیة والمتقدمة  
   2009 المكتبة العصریة  بشیر معمریة واخرون  ودور التربیة في مواجھتھ السلوك العدواني في الجامعة  
 12  2009 مصر   -الكتب العلمیة مراد علي عیسى   الذكاء الوجداني من منظور علم النفس التربوي وعلم النفس االیجابي   
 4  2009 دمشق   -مكتبة المورد  ایمان عباس علي    الذكاء العاطفي   
مد الظاھر قحطان اح التوحد    20  2009 عمان   –وائل  دار  
 30  2009 عمان    -دار الیازوري روحي عبدات   التقییم النفسي التربوي في میدان التربیة الخاصة   
 15  2009 مصر   -بمیك جواھر القنادیلي   التقویم في التعلیم العالي   
 23  2009 عمان    -ر المسیرةدا یوسف قطامي وزمیلتھ  ویلیامز   -التفكیر اإلبداعي القصصي لألطفال 
   2009 اثراء للنشر  ایمن سلیمان مزاھرة  التغذیة في الصحة والمرض  
 15  2009 عمان    -عالم الكتب   احمد الخطیب  االشكالیات والتحدیات   -التعلیم العالي 
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 12  2009 عمان  – مسیرةدار ال رمضان سالم النجار  التعلیم الثانوي المعاصر  
   2009 دار الجامعة الجدیدة  حسن الباتع واخرون  االنتاج) -التصمیم-تروني الرقمي (النظریة التعلم االلك 
 17  2009 عمان  –المسیرة دار  احمد عبداللطیف وزمیلھ  التشخیص والتقییم في اإلرشاد  
 18  2009 عمان   –  ثقافةدار ال فوزیة الحاج علي  فلسفتھا  –اھدافھا  –مفاھیمھا  – التربیة بین االصالة و المعاصرة 
   2009 دار وائل  مریم السید  التربیة المھنیة (مبادئھا واستراتیجیات التدریس والتقویم)  
 15  2009 المصریة اللبنانیة   شبل بدران   التعلیم والمواطنة وحقوق االنسان   -التربیة المدنیة 
 25  2009 عمان   -لثقافةدار ا عزو اسماعیل وزمیلھ   التدریس والتعلم بالدماغ ذي الجانبین   
 18  2009 عمان    -دار المسیرة عفت مصطفى الطناوي   تخطیطھ, مھاراتھ, استراتیجیاتھ, تقویمھ    -التدریس الفعال 
 25  2009 مصر   -الصحوة للنشر مسعد زیاد   التعلیم الثانوي   -التعلیم االساسي  -التدریب التربوي للمعلمین 
 18  2009 عمان  –دار المسیرة  ابراھیم عبدهللا فرج  جراءاتالتدخل المبكر النماذج واال 
 25  2009 عمان  -دار الفكر جمال الخطیب وزمیلتھ  التربیة الخاصة في الطفولة المبكرة  -التدخل المبكر 
 12  2009 بغداد   –مؤسسة مصر   ماجد عباس و زمیلتھ  التخطیط لالرشاد التربوي والتوجیھ المھني  
   2009 المكتبة العصریة  علي صالح جوھر   بوي والتنمیة التخطیط التر 
 8  2009 الریاض  -مكتبة جریر دیفید جیھ. لیبرمان   التحلیل الفوري   
 17  2009 عمان    -دار المسیرة محمد مصطفى العبسي   األلعاب والتفكیر في الریاضیات   
 17  2009 ان  عم  -دار اسامة خادة نیسان   االعاقة السمعیة من مفھوم تأھیلي   
 20  2009 دار الحامد  عبداللطیف حسین فرج النفسیة ت االضطرابا 
 40  2009 دار وائل جوف بیرنشال  االضطرابات النطقیة والفونولوجیة 
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   2009 دار وائل  جون بیرنثال واخرون  االضطرابات النطقیة والفونولوجیة  
 25  2009 عمان    -دار المسیرة میلھ  مصطفى نوري وز االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة   
 25  2009 مكتبة بیروت   حسن مختار سلیم   من منظور الجودة الشاملة    -اإلشراف الفني في التعلیم 
 17  2009 عمان    -دار صفاء لیث محمد عیاش   األسلوب المعرفي وعالقتھ باإلبداع  
 15  2009 -ؤسسة آفاق للدراسات م وداد الجبوري وزمیلھا   األسس العامة لإلدارة التربویة   
 12  2009 عمان    -دار المناھج ایمن سلیمان مزاھرة   األسرة وتربیة الطفل   
 15  2009 سوریا   -دار الفكر خدیجة كرار   اسباب تغییر مفاھیمھا ووظیفتھا   -األسرة في الغرب  
دكور علي احمد م االستثمار في التعلیم (بین خبرات الماضي ومشكالت الحاضر)      2009 دار الفكر العربي  
 25  2009 عمان   –دار الثقافة   عبدالفتاح محمد الخواجا  اإلرشاد النفسي والتربوي بین النظریة والتطبیق  
 20  2009 عمان  – مسیرةدار ال احمد عبداللطیف   المدرسي  اإلرشاد  
 15  2009 عمان    -عالم الكتب   احمد عبداللطیف   اإلرشاد الجمعي   
 17  2009 دار الثقافھ  سعید حسني العزه  رشاد الجماعي العالجي اإل 
 25  2009 عمان   -دار الرواد  ابراھیم بن عبدالعزیز  اإلدارة العامة واإلدارة التربویة   
   2009 دار اساامة سلیمان حامد  اإلدارة التربویة المعاصرة  
 18  2009 عمان   –وائل  دار  حارث عبود  االتصال التربوي  
 20  2009 مصر  -الكتب العلمیة مراد علي عیسى  االتجاھات الحدیثة في علم النفس العام 
 15  2009 عمان   – عالم الثقافة مصطفى نمر دعمس  عداد و تاھیل المعلم إ 
   2009 اثراء علي حسین الدوري  اصول التربیة في مفھومھا الحدیث  
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وزمالؤه   حسین محمد  أصول استراتیجیات التعلم والتعلیم    25  2009 عمان   –الثقافة  دار  
 23  2009 الریاض   -مكتبة العبیكان محمد الفوزان وزمیلھ  الفئات, التشخیص, البرامج التربویة   -أسس التربیة الخاصة 
 25  2009 عمان   -دار وائل نبیل عبدالھادي وزمیلھ   استراتیجیات تعلم مھارات التفكیر   
 35  2009 عمان    -عالم الكتب   باسم الصرایرة واخرین   النظریة والتطبیق   -لیماستراتیجیات التعلم والتع 
 17  2009 عمان   -دار الثقافة سمیر عبد سالم   استراتیجیات التدریس في الفیزیاء لتنمیة عملیات العلم   
 20  2009 سوریا   -دار شعاع عبدالوھاب اسماعیل   التصمیم, اإلنتاج, التقییم   -استخدام الوسائط المتعددة في التعلیم 
   2009 شعاع  Karen s.ivers التقییم) -االنتاج-استخدام الوسائط المتعددة في التعلیم (التصمیم  
 20  2009 مصر  -الدار العالمیة سعاد جابر محمود   استخدام االنترنت في تدریب معلمي التعلیم األساسي   
   2009 دار وائل  محمد وزیلھ قسیم  اساسیات التعلم االلكتروني في العلوم  
 25  2009 عمان  – مسیرةدار ال یوسف قطامي وزمیلھ  برنامج تطبیقي    – التفكیر اإلبداعي  أسئلة 
   2009 دار المسیرة سمیر عبد الوھاب  قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة  –ادب االطفال   
 20  2009 عمان    -دار المسیرة احمد جمیل عایش   نظریاتھا وتطبیقاتھا التربویة   -إدارة المدرسة 
   2009 الوراق ھاشم فوزي وزمیلھ  ادارة التعلیم الجامعي  
 15  2009 مكتبھ النھضھ المصریھ نصره محمد عبد المجید  اتجاھات معاصره في علم النفس التربوي بحوث تطبیقیھ  
   2008 دار المعرفة محمد صابر  دالور واقع الھالة الضوئیة حول جسم االنسان حقیقة في المختبر والشریعة  
 15  2008 عمان   –عالم الكتب   سعاد جبر سعید  ھندسة الذات 
 20  2008 سوریا   -دار االیمان طارق عبدالحمید البدري   نظم الحوافز في علم النفس االداري   
ج عبداللطیف حسین فر ماقبل وبعد عولمة التعلیم  – نظم التربیة والتعلیم في الوطن العربي    35  2008 عمان   – حامد دار ال 
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   2008 دار الشروق بنجامین بلوم  نظام تصنیف االھداف التربویة  
 20  2008 القاھره -دار ابن اجوزي سعد ریاض  موسوعة علم النفس والعالج النفسي منظور اسالمي  
 22  2008 عمان  –الیازوري دار  یحیى محمد نبھان  مھارة التدریس  
 25  2008 عمان    -دار المناھج رافده الحریري  ة التربویة في اتخاذ القرارات اإلداریة مھارات القیاد  
 17  2008 عمان    -دار المناھج محسن علي عطیة   االسباب والمعالجة    -قواعدھا والضعف  فیھا -مھاراة الرسم الكتابي 
 12  2008 مكتبة االنجلو المصریھ  بركات حمزه حسن  مناھج البحث في علم النفس  
 17  2008 عمان    -دار المسیرة نواف احمد سمارة وزمیلھ   مفاھیم ومصطلحات في العلوم التربویة   
   2008 دار صفاء  سوسن شاكر مجید  مشكالت االطفال النفسیة واالسالیب االرشادیة لمعالجتھا 
 25  2008 مصر  -الدار الدولیة  محمد حسن غانم  مدخل تمھیدي في علم النفس العام 
   2008 دار المسیرة   فتحي محمد ابو ناصر  مدخل الى اإلدارة التربویة  
 20  2008 مكتبھ االنجلو المصریة سجمون فروید  محاضرات تمھیدیھ في التحلیل النفسي/ م 
 20  2008 المصریة اللبنانیة   أمین محمد النبوي   مجتمعات التعلم واالعتماد األكادیمي للمدارس 
 22  2008 عمان    -دار صفاء صالح حسن الداھري  لم النفس االرتقائي ونظریاتھ  مبادئ ع 
 6  2008 بیروت  –الكتاب العربي  لیزا میلر  كیف نفھم اطفالنا الطفل في عامھ الثاني  
 25  2008 مجموعة النیل العربیة   آن بولنج   عرض لمقاییس جودة الحیاة    -قیاس الصحة 
بدهللا زاھي الرشدان ع في اقتصادیات التعلیم       2008 دار وائل  
 25  2008 عمان   –دار اثراء  عدنان یوسف العتوم  نماذج نظریة وتطبیقات عملیة  –الجماعة علم نفس  
 25  2008 مصر  -الدار الدولیة  محمد حسن غانم  علم النفس والجریمھ  
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 23  2008 بیروت  -دار النھضة  عبد الرحمن العیسوي العلمي التربیة الحدیثة وتنمیة التفكیر  -علم النفس في المجال التربوي 
 30  2008 عمان   –عالم الكتب   سعاد  جبر سعید  علم النفس المقارن  
 20    2008 مصر   -المكتب الجامعي  محمود فتحي عكاشة   علم النفس العام  
 60  2008 عمان   -دار الحامد  شیلي تایلور   علم النفس الصحي   
 15  2008 مكتبھ المجتمع العربي ھادي مشعان ربیع التربويعلم النفس  
 15  2008 عمان   -المجتمع العربي ھادي مشعان ربیع   علم النفس االداري   
 25  2008 عمان    -دار صفاء صالح حسن الداھري  علم النفس  
 17  2008 عمان  –دار الیازوري  طارق عبدالرؤوف وزمیلھ  طفل الروضة  
 35    2008 مصر   –العربیة المتحدة  منیر مطارسة وزمیلھ   اصة  طرائق تدریس خ 
 20  2008 عمان  -دار عالم الثقافة ولید عبد بني ھاني  أنشطة تطبیقھ وطرق عملیة لمعالجة صعوبات التعلم  -صعوبات التعلم 
 15  2008 روت بی -منشورات الحلبي عبد الرحمن العیسوي  سیكولوجیھ الكوارث واالزمات وأسالیب العالج 
 17  2008 دار صفاء صالح حسن الزھري سیكولوجیھ اإلبداع والشخصیھ 
 15  2008 عمان   –  ثقافةدار ال احمد عبدالكریم حمزة  ( الدیسلكسیا )  القراءة  سیكولوجیة عسر 
 20  2008 عمان   –دار اثراء  عدنان یوسف العتوم  ظاھرة الكذب والقدرة على كشفھ  –الكذب  سیكولوجیة 
 23  2008 عمان    -دار المسیرة سلیمان الخضري الشیخ   سیكولوجیة الفروق الفردیة في الذكاء 
 20  2008 عمان    -عالم الكتب   سعاد جبر سعید  سیكولوجیة التفكیر والوعي بالذات  
 17  2008 عمان -دار اسامھ  فایز حسین سیكولوجیة اإلدارة العامھ 
یودور رایك ث سیكولوجیا العالقات الجنسیة    15  2008 سوریا  –دار المدى  
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 15  2008 عالم الكتب الحدیث  سعاد جبر سعید  سیكولوجیا التغییر في حیاة االفراد والمجتمعات  
   2008 دار النبالء  علي القائمي  دور االب في التربیة  
 45  2008 بیروت  -دار ابن حزم زكي مھدي محمد الرباعي   3-1دلیل اآلباء لتنمیة مھارات األبناء  
 15  2008 عمان   -دار الحامد  عبیر طایل فرحان   درجة ممارسة المرأة القیادیة للمھارات اإلبداعیة في عملھا   
 10  2008 دار مكتبھ الھالل محمد مصطفى زیدان دراسة سیكولوجیة تربویة لتلمیذ التعلیم العام 
   2008 دار وائل  حسین محمد وزمیلھ  حل المشكالت   
 20  2008 مركز الكتب األردني  ماریا شعور  3حمل, تنظیم أسرة و بیو تكنولوجیا ج -جھاز حفظ البقاء البشري 
 20  2008 مركز الكتب األردني  ماریا شعور  2الشباب ومخاطر العصر ج -جھاز حفظ البقاء البشري 
 20  2008 مركز الكتب األردني  یا شعور مار 1البلوغ والمراھقة, الوزن ومشاكلھ ج -جھاز حفظ البقاء البشري 
 15  2008 عمان  – یازوريدار ال طارق عبدالرؤوف و زمیلھ  توظیف ابحاث الدماغ في التعلم 
 20  2008 عمان   – عالم الثقافة عبدااللھ طویق  تنمیة المھارات و التفكیر اإلبداعي في تعلم الریاضیات  
 22  2008 عمان    -دار المسیرة بطرس حافظ بطرس   فال ماقبل المدرسة تنمیة المفاھیم والمھارات العلمیة ألط 
 25  2008 عمان    -دار المسیرة بطرس حافظ بطرس   تنمیة المفاھیم العلمیة والریاضیة لطفل الروضة   
 25  2008 بیروت    -دار النھضة   رشراش أنیس وزمیلتھ   تكنولوجیا التعلیم وتقنیاتھ الحدیثة  
 25  2008 عمان  – مسیرةدار ال نایفة قطامي  ل تقویم نمو الطف 
 12  2008 سوریا  -دار رسالن وعد عبدالرحیم الدلیمي   تقویم منھاج التربیة الریاضیة  
 15  2008 لیبیا  -الھیئة الوطنیة  آمنة عبدالحفیظ الكوت   تقنیة المعلومات في التعلیم   
 18  2008 عمان    -عالم الكتب   ناصر الدین ابو حماد  وكیة تعدیل السلوك اإلنساني وأسالیب حل المشكالت السل  
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 20  2008 عمان  –دار المسیرة  احمد جمیل عایش  التربوي  اإلشرافتطبیقات في  
 18  2008 عمان   –عالم الكتب   زید سلیمان و محمد فؤاد  بین النظریة والتطبیق تصمیم التدریس  
 

 عمان   -ر دجلةدا یوسف حمھ صالح   بحوث معاصرة في علم النفس
2008  16 

 15  2008 الشارقة  -دائرة الثقافة  الفرد نورث وایتھید  انماط الفكر   
   2008 دار عالم الثقافة  محمد عیسى واخرون                                                                                                               انتاج وتصمیم الوسائل التعلیمیة                                                                                                
 15  2008 عمان  -دار الحامد  اسیل اكرم وزمیلھا النمو الخلقي واالجتماعي  
 10  2008 حلب  –دار النھج   انس شكشك  النفس والجسد  
عمان  –دار الرایة  ھشام یعقوب مریزیق  شراف التربوي النظریة والتطبیق في اإل    2008  20 
 20  2008 مصر   -المكتب الجامعي  نصیف فھمي منقریوس   المنھج العلمي والممارسة المھنیة في تصمیم وتنفیذ المعسكرات  
 20  2008 عمان    -دار اسامة طھ الدلیمي وزمیلھ  تخطیطاً, تقویماً, تطویراً   -المناھج بین التقلید والتجدید  
   2008 دار اسامة طھ حسین وزمیلھ  المناھج بین التقلید والتجدید  
   2008 الیازوري  ربیع محمد وزمیلھ  المسؤولیة االجتماعیة لطفل ماقبل المدرسة  
 18  2008 عمان   –عالم الكتب   سعاد جبر سعید  القیم العالمیة و اثرھا في السلوك اإلنساني  
 15    2008 عمان    –دار دجلة  رحیم یونس كرو   في العملیة التدریسیة   القیاس والتقویم  
 23  2008 عمان    -دار الیازوري عصام النمر   القیاس والتقویم في التربیة الخاصة   
 18  2008 بیروت  –مجد للنشر  توما جورج الخوري  والتعلیم   القیاس و التقویم في التربیة 
 15  2008 عمان   -دار الحامد  م یونس محمد عبدالسال القیاس النفسي   
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 25  2008 عمان   – حامد دار ال عبداللطیف حسین فرج  الفرد و ما یحتاج  
   2008 دار صفاء  سوسن شاكر مجید  دراسات نفسیة  –العنف والطفولة  
 15  2008 مصر العربیة للتوزیع احمد ابراھیم قندیل العلوم في تدریس العلوم 
 20  2008 دار ابن حزم ادریس عبد السالم الوزاني  ة المنطلقالعالج النفسي وخطور 
 17  2008 مكتبة مدبولي  محمد حسن غانم  العالج النفسي  
 20  2008 عمان    -دار الیازوري یحیى محمد نبھان   العصف الذھني وحل المشكالت  
 20  2008 بیروت  –دار األندلس  محمد تقي فلسفي  الطفل بین الوراثة والتربیة  
   2008 الیازوري  طارق عامر  الطفل التوحدي  
 17  2008 عمان  –دار الیازوري  طارق عبدالرؤوف و زمیلھ  الصف المتمایز 
 12  2008 عمان   –دار الحامد  عبدهللا عقلة مجلي  الصراع بین القیم االجتماعیة والقیم التنظیمیة في اإلدارة التربویة  
 25  2008 مصر  -المكتب الجامعي  فاتن عدلي ة من اجل دیمقراطیة التعلیم الالمركزی -الشراكة المجتمعیة 
 17  2008 عمان   -دار الیازوري طارق عبدالرؤوف وزمیلھ   الذكاءات المتعددة  
 17  2008 عمان  –دار المسیرة  ثائر احمد غباري  النظریة والتطبیق  –الدافعیة  
   2008 فاء دار ص كامل كاظم بشیر  الحیز واقطاب النمو  
 20  2008 مكتبة االنجلو المصریة  فؤاد ابو حطب واخرین  التقویم النفسي/ م  
   2008 الدار العالمیة احمد سید خلیل وزمیلھ  التعلیم غیر النظامي واقعة وامكانیة تطویره  
یعي سعید بن حمد الرب  التغیرات والتحدیات وافاق المستقبل   -التعلیم العالي في عصر المعرفة   40  2008 عمان  –الشروق  
   2008 دار الحامد  عبداللطیف حسین  التعلیم الثانوي رؤیة جدیدة 
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   2008 دار الحامد  خضر مصباح الطیطي  التعلیم االلكتروني من منظور تجاري وفني واداري  
 22  2008 عمان    -دار المسیرة كریمان بدیر   التعلم النشط   
 20  2008 عمان   -دار المسیرة منال عبدالفتاح الھنیدي   ة  التربیة الفنیة لطفل الروض  
 17  2008 عمان   -المجتمع العربي محمد عبدالعزیز الغرباوي  التربیة الصفیة للمعلمین   
   2008 دار الكتاب العربي  روبرت بروكز وزمیلھ  التربیة الصالحة لالطفال 
طیب جمال الخ قضایا وتوجھات  –  التربیة الخاصة المعاصرة   23  2008 عمان   –  وائلدار  
   2008 دار النھج  اسماعیل خلیل ابراھیم  التربیة الحدیثة للمراھقین  
 25  2008 عمان    -دار المسیرة عزو اسماعیل وزمیلھ  رؤیة حدیثة في التعلم الصفي   -التدریس الممسرح 
 20  2008 عمان  – یازوريدار ال ربیع محمد واخرین  التدریس المصغر  
 20  2008 سوریا -دار عالء الدین جوزیف او كافور  تدریبات عملیھ -مرشد عملي -تخطیط اللغوي العصبيال 
 25  2008 عمان   –  وائلدار  دالل ملحس و عمر موسى  التجدیدات التربویة  
 15  2008 عمان   –  ثقافةدار ال عبدالمجید عبدالتواب   نماذج ودراسات  –  االنماط المثالیة في التربیة 
 20  2008 عمان  –دار الیازوري  ربیع محمد وزمیلھ  باط التعاوني ض االن 
عمان   –دار وائل   عمر عبدالرحیم نصرهللا  األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة وتأثیرھم على األسرة والمجتمع    2008  23 
   2008 دار الرایة ھشام یعقوب مریزق  االشراف التربوي  
 23  2008 عمان    -دار صفاء محسن علي عطیة   دریس الفعال  االستراتیجیات الحدیثة في الت 
 20  2008 عمان    -دار الیازوري یحیى محمد نبھان   األسالیب الحدیثة في التعلیم والتعلم   
 20  2008 عمان  – یازوريدار ال یحیى محمد نبھان  في تنشئة الطفل  وأثرھا األسالیب التربویة الخاطئة  
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 18  2008 عمان    -دار الیازوري یحیى محمد نبھان   ذیة الراجعة  االسئلة السابرة والتغ 
 15  2008 عمان  –دار الیازوري  اسماء ابو دلبوح  فاعلیتھ في خفض مستوى الغضب  –اإلرشاد الجمعي  
 30  2008 بیروت    -دار النھضة   عبدالصمد االغبري  البعد التخطیطي والتنظیمي المعاصر   -اإلدارة المدرسیة 
 25  2008 عمان   –  الثقافةدار  جودت عزت عطوي  أصولھا وتطبیقاتھا –التربوي    واإلشراف ارة التعلیمیة  اإلد  
 12  2008 مصر  -الدار الدولیھ  احمد سعد جالل  االختبارات والمقاییس النفسیة 
   2008 دار الرایة زید منیر سلمان  االتجاھات الحدیثة في التعلیم والتعلم الفعال  
 20  2008 مصر   -المكتب الجامعي  عزة جالل مصطفى   رؤیة إستراتیجیة   -ع اإلداري والتجدید الذاتي للمدرسة الثانویة العامةاإلبدا 
   2008 المجموعة العربیة  مدحت ابو النصر  اعرف نفسك واكتشف شخصیتك  
 15  2008 نلبنا -دار وكتبھ الھالل احمد محمد عامر  أصول علم النفس العام في ضوء االسالم 
 25  2008 مصر -دار الفكر الجامعي عبد الرحمن العیسوي استراتیجیھ القیادة العسكریة من المنظور السیكولوجي 
 25  2008 مصر   -الدار الثقافیة  عبدالمنعم فھمي سعد   إستراتیجیة التخطیط التربوي   
 17  2008 دار اشراء للنشر  عمر محمود غیابن استراتیجیات حدیثھ في تعلیم وتعلیم التفكیر  
 17  2008 عمان   –دار الثقافة   غسان یوسف قطیط    استراتیجیات تنمیة مھارات التفكیر العلیا  
 25  2008 عمان    -عام الكتب الحدیث  فراس السلیتي   النظریة والتطبیق   -استراتیجیات التعلم والتعلیم 
   2008 ازوري الی یحیى محمد نبھان  استخدام الحاسوب في التعلیم  
 17  2008 عمان    -دار الرایة ھشام یعقوب وزمیلھ   أسالیب تدریس الریاضیات   
 17  2008 عمان    -دار المسیرة احمد جمیل عایش   أسالیب تدریس التربیة الفنیة والمھنیة والریاضیة   
 15  2008 عمان    -دار صفاء نضال عبداللطیف صالح   أسالیب تدریس االجتماعیات   
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 18  2008 عمان   –دار وائل   عمر عبدالرحیم نصرهللا  ساسیات في التربیة العملیة أ 
 12  2008 مصر  – المصریة اللبنانیة  یوسف سید محمود  زمة الجامعات العربیة أ 
   2008 دار الجامعة الجدیدة  الھاللي الشربیني  ادارة المؤسسات التعلیمیة   
   2008 ي الیازور نوال العشي  ادارة التعلم الصفي  
 15  2008 الریاض   -مكتبة جریر فیلیب كارتر وزمیلھ   اختبارات القیاس النفسي   
 NLP   2008 دار عالء الدین  جوزیف اوكانور  التخطیط اللغوي العصبي   
وظائف وقضایا معاصرة في اإلدارة التربویة   

 دار الحامد  محمد حسن محمد  (التوتر.االزمات.الصراع.التغییر) 
2007   

   2007 منظمة المرأة العربیة  عال ابو زید  واقع ومستقبل مشروعات نھوض المرأة العربیة  
 35  2007 عمان    -دار المسیرة نایفة قطامي وزمیلھا   برنامج تدریب مھني    -نمو التفكیر المھني للطفل 
 25  2007 عمان   –  ثقافةدار ال محمد جاسم محمد  نظریات التعلم  
 15  2007 بیروت   –دار الیوسف   مي محمد موسى  دع والذكي من االلف الى الیاء موسوعة الطفل المب 
 20  2007 عمان   -دار الفكر محمد عبدالرزاق ابراھیم   منظومة تكوین المعلم في ضوء معاییر الجودة الشاملة   
 25  2007 عمان   -دار المسیرة منى محمد علي جاد   مناھج ریاض األطفال   
 17  2007 بیروت   –دار الھادي  محمد زیعور  ي الفلسفة وعلم النفس فرضیة االنسان ف 
 35  2007 عمان  -دار المسیرة صالح محمد علي  الطفولة والمراھقة -علم النفس التطوري 
   2007 دار الثقافة  ھشام الحسن  طرق تعلیم االطفال القراءة والكتابة  
 25  2007 عمان   -دار الحامد  فرج   عبداللطیف حسین  طرق التدریس في التعلیم العالي   
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 15  2007 عمان  -دار الحامد  خلف سلیمان الرواشدة صناعة القرار المدرسي والشعور باالمن والوالء التنظیمي   
 18  2007 عمان    -دار المسیرة محمد صالح خطاب   دلیل للتأھیل والتدریب والتطویر   -صفات المعلمین الفاعلین  
 23  2007 عمان  –دار المسیرة  عماد الزغول و زمیلھ  الصفي  سیكولوجیة التدریس 
 16  2007 عمان  -دار المناھج یوسف ذیاب عواد  نظرة تحلیلیة عالجیة  -سیكولوجیة التأخر الدراسي 
 15  2007 سوریا –وزارة الثقافھ  ریاض نایل العاسمي سیكولوجیا الطفل الرافض للمدرسھ 
 30  2007 جامعة الشارقة   عبدالحق حمیش  صة في اإلسالم  رعایة ذوي االحتیاجات الخا  
 17  2007 بیروت    -دار النھضة   انور عقل   دورة تدریبیة للمعلمات في أسالیب التقویم الحدیثة   
 15  2007 عمان    -دار الیازوري طارق عبدالرؤوف محمد   دراسات في اعداد المعلم   
 22  2007 الدار العربیة للكتاب     حامد عمار ثقافة الحریة والدیمقراطیة   
   2007 دار دجلة نبیل عبدالحمید  توماس ھوبز ومذھبھ في االخالق السیاسیة  
 30  2007   -دار الكتاب الجامعي محمد عبد الھادي حسین   توثیق االندماج, برامج, مجاالت, قضایا وحلول    -تنمیة الذكاءات المتعددة 
 25  2007 عمان    -دار المسیرة عدلي فھمي  عاطف  تنظیم بیئة تعلم الطفل   
 20  2007 عالم الكتب الحدیث  محمد ذیبان غزاوي تكنولوجیا التعلیم والنظریات التربویة 
   2007 دار وائل  عادل سرایا  رؤیة تطبیقیة  –تكنولوجیا التعلیم المفرد وتنمیة االبتكار  
وعمر موسى دالل ملحس   تكنلوجیا التعلیم والتعلیم االلكتروني      2007 دار وائل  
 30  2007 عمان  –دار المسیرة  علي احمد مدكور  النظریة والتطبیق  – تعلیم الكبار و التعلیم المستمر 
 18  2007 عمان    -دار الیازوري محمد عدنان علیوات  تعلیم القراءة لمرحلة ریاض األطفال والمرحلة االبتدائیة   
 14  2007 عمان   -المجتمع العربي خلیل سالم   رائدة تطویر المناھج التربویة   
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 17  2007 عمان    -دار الیازوري عبدالحافظ سالمة  تصمیم وانتاج الوسائل التعلیمیة للمكتبات وتكنولوجیا التعلیم   
 30  2007 عمان   – الحامد دار  عبداللطیف حسین فرج  تحفیز التعلم  
 20  2007 عمان   -دار الكر غطاشة وزمیلھ  داود  المھارات األساسیة في الفنون الكتابیة   
 16  2007 بیروت   –دار النھضة  عبد الرحمن العیسوي  المنھج الكمي في دراسة االنسان  
   2007 دار النھضة العربیة  عبدالرحمن العیسوي  المنھج الكمي في دراسة االنسان  
   2007 مكتبة االسرة  علي عبدالواحد وافي  المساواة في االسالم  
 40  2007 العین  -الكتاب الجامعي ترجمة: مؤید حسن  دلیل المعلم   -المرجع في تدریس مھارات التفكیر 
المرجع اللغوي الوافي في التعبیر اإلبداعي والوظیفي للتعلیم العام   

   -دار الكتاب الجامعي فواز بن فتح هللا الرامیني   والجامعي  
2007  35 

 20  2007 مصر  -زھراء الشرق ن سید عبد الرحم المتفوقون عقلیا/ م 
   2007 دار المسیرة محمد محمود الخوالدة اللعب الشعبي عند االطفال  
 25  2007 العین  -دار الكتاب الجامعي راجح حسین تمیم  الكتابة اإلبداعیة  
 25  2007 مكتبة االنجلو المصریة صفوت فرج  القیاس النفسي/ م 
 25  2007 مصر-دار الفكر الجامعي عبد الرحمن العیسوي القوات المسلحة  القیاس النفسي والعقلي في 
 25  2007 مصر -زھراء الشرق فاروق عبدالفتاح موسى القیاس النفسي والتربوي لألسویاء والمعاقین/ م 
 15  2007 عمان    -دار الشروق صالح ناصر علیمات   العملیات االداریة في المؤسسات التربویة   
   2007 الدار العربیة للعلوم  كمال أ. حنش  دلیل طبي حول الجنس والمشاكل الجنسیة ومعالجتھا  –الجنسیة الصحة  
 3  2007 بغداد  -دار الشؤون  عبدالمعطي حسن واخرین   السالمة عند لعب األطفال   
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 25  2007 عمان  –دار المسیرة  محمد بكر نوفل النظریة والتطبیق  – في غرفة الصف عدد الذكاء المت 
 25  2007 المنظمة العربیة للتنمیة   ترجمة: عادل محمود  االمكانات والقدرات  -الذكاء االبداعي  
 30  2007 مصر   -دار الفكر الجامعي عبد الرحمن العیسوي   الحیاة العسكریة من المنظور السیكولوجي   
عمان   – عالم الثقافة ریاض الشربجي  لطفل االحمل والعنایة ب    2007  20 
 15  2007 جدة   -دار الشروق علي راشد  الجامعة والتدریس الجامعي   
 18  2007 المعھد العالي للفكر   ابو بكر محمد احمد  التكامل المعرفي وتطبیقاتھ في المناھج الجامعیة   
 15  2007 سوریا   -دار الرضا مجموعة من الباحثین   التفكیر تعلمھ والتعلم بھ   
 25  2007 مصر   -دار الجامعة  الھاللي الشربیني     21ي العالم العربي في القرنالتعلیم الجامعي ف 
 25  2007 عمان  – یازوريدار ال فھد خلیل زاید  برنامج عالجي قائم على إستراتیجیة  – التعلیم التعاوني 
 25  2007 عمان    -دار المسیرة محمد عطا مدني   اھدافھ واسسھ وتطبیقاتھ العملیة   -التعلم من بعد  
 25  2007 عمان  –دار المسیرة  حسین محمد ابو ریاش  التعلم المعرفي  
 25  2007 عمان    -دار الیازوري فھد خلیل زاید   برنامج عالجي قائم على استراتیجیة    – التعلم التعاوني  
 25  2007 عمان   –  وائلدار  عادل سرایا  التعلم ذو المعنى  التصمیم التعلیمي و  
 23  2007 عمان -دار المسیرة محمد السید علي ملیة وتدریس العلومالتربیة الع 
   2007 دار علم الثقافة  ھادي مشعان وزمیلھ  التخطیط التربوي  
 10  2007 مصر  -الفا للنشر عبدالباسط محمد   اسبابھ وعالجھ من القدیم والحدیث  -االكتئاب  
   2007 لحامد دار ا عبداللطیف حسین فرج  االعاقة العقلیة والذھنیة  
 20  2007 عمان    -دار الیازوري عصام حمدي الصفدي   اإلعاقة السمعیة   
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   2007 الیازوري  محمد عدنان علیوات  االطفال التوحدیون  
 17  2007 عمان    -دار صفاء یحیى محمد نبھان   اإلشراف التربوي بین( المشرف, المدیر, المعلم )   
   2007 دار طارق  راتب السعود  واسالیبھ) -تھونظریا-االشراف التربوي (مفھومھ 
 23  2007 عمان   –  الثقافةدار  سعید جاسم واخرین  التربوي  اإلشراف 
 18  2007 عمان    -دار المسیرة ھدى محمود الناشف   االسرة وتربیة الطفل  
   2007 الفا عبدالباسط محمد   االرق اسبابھ وعالجھ (من القدیم والحدیث)  
 10  2007 مصر -الھرم -الفا عبد الباسط محمد  وعالجھ االرق اسبابھ 
 25  2007 عمان   –دار الحامد  عبدالعزیز عطا هللا  في ضوء الفكر اإلداري المعاصر  اإلدارة المدرسیة 
   2007 دار الحامد  عبدالعزیز عطاهللا  اإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر االداري المعاصر  
 23  2007 عمان   –دار الحامد  واصل جمیل حسین     –الفعالة  اإلدارة المدرسیة 
 17  2007 عمان    -دار صفاء یحیى محمد نبھان  اإلدارة التربویة بین الواقع والنظریة   
 25  2007 عمان    -دار المسیرة عدنان حسین الجادر   اإلحصاء الوصفي في العلوم التربویة   
 10  2007 دار الحامد عمان   احمد محمد عوض     االحتراق النفسي والمناخ التنظیمي في المدارس 
   2007 دار الحامد  ختام العناتي وزمیلھ  االتصال المؤسسي في الفكر التربوي بین النظریة والتطبیق  
 17  2007 المصریة اللبنانیة   شبل بدران  االتجاھات الحدیثة في تربیة طفل ما قبل المدرسة   
   2007 سة اقرأمؤس سعد ریاض  اكتشف عبقریة طفلك  
   2007 دار الحامد  وائل عبدالرحمن وزمیلھ  اصول التربیة الفلسفیة واالجتماعیة والنفسیة  
 18  2007 عمان   -دار الحامد  وائل التل وزمیلھ   أصول التربیة التاریخیة   
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 30  2007 عمان   –وائل  دار  حلمي احمد وزمیلھ  أسس بناء المناھج وتنظیماتھا 
 15  2007 عمان    -دار النفائس سكینة ابراھیم   یة  أسرار الشخص 
 10  2007 حلب  –دار النھج   انس شكشك  استكشاف الذات  
   2007 الدار العربیة للعلوم  اریك.ر.بریفرمان  استعد شبابك  
 25  2007   -لجامعيدار الكتاب ا فواز بن فتح هللا وزمیلھ   حاضنة التعلیم اإلبداعي وحل المشكالت   -إستراتیجیة العصف الذھني 
   2007 المكتب الجامعي الحدیث  اشرف محمد العربي  استخدام اسلوب النمذجة السلوكیة في طریقة العمل مع الجماعات  
 17  2007 عمان   –  ثقافةدار ال مصطفى خلیل وزمالؤه  أساسیات تصمیم التدریس  
   2007 دار المسیرة حمد عواطف ابراھیم م اساسیات بناء منھج اعداد معلمات ریاض االطفال  
 17  2007 عمان   -دار الثقافة بشیر محمد عربیات  إدارة الصفوف وتنظیم بیئة التعلیم   
 12  2007 عمان   –دار المناھج  داود ماھر محمد  اتجاھات معاصرة في تدریس الریاضیات للكبار  
   2006 العبیكان  جورج د.كیوة واخرون  تھیئة الظروف المھمة  –نجاح الطالب في الجامعة  
 15  2006 الدار المصریة اللبنانیة  محسن خضر  من فجوات العدالة في التعلیم   
   2006 دار صفاء  مفتاح محمد دیاب  مكتبات االطفال في عصر المعلومات  
   2006 دار علم الثقافة  محمود ابو الرب  كیف نعالج العقل  
 15  2006 عمان   –دار الحامد  محمد حسن محمد  لمعلمین في المدارسقیم العمل وااللتزام الوظیفي لدى المدیرین وا 
 15  2006 بیروت   -دار الكتاب العربي  سكوت ھاغوود  قوة الذاكرة   
 17  2006 عمان   –الثقافة  دار  عبدالمجید عبدالتواب   لتربیة لفي األصول الفلسفیة واالجتماعیة  
 40  2006  -المركز القومي للترجمة ررمضان عبدالستا علم النفس في البالد العربیة  
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 20  2006 عمان  -دار البدایة رانیا عدنان علم النفس المدرسي 
 33  2006 مصر   -الدار الجامعیة عبدالرحمن العیسوي  علم النفس السیاحي في خدمة المؤسسات السیاحیة والفندقیة  
 15  2006 ة للعلوم  الدار العربی الحارث عبدالحمید وزمیلھ   علم النفس األمني   
 8  2006 عمان  -دار البدایة بسام جمعة طرق تدریس الطفل  
 30  2006 عمان    -عالم الكتب   محمود داود سلمان   طرائق وأسالیب التدریس المعاصرة   
 50  2006   -دار الكتاب الجامعي فخر الدین القال واخرین   طرائق التدریس العامة في عصر المعلومات   
 15  2006 عمان  –عالم الكتب  نور بطاینة و زلیخا امین  ات التعلم لذوي االحتیاجات الخاصة صعوب  
   2006 دار سعدالدین احمد عبدالسالم دباس  سلوكیات اداریة من االحادیث الشریفة  
 12  2006 عمان    -دار أسامة عصام فارس   التنشئة, اإلدارة, االنشطة   -ریاض األطفال 
 18  2006 عمان    -دار مجدالوي محمد الحاج خلیل   جدید والمعلم المتجدد في مھمات التعلیم المساندة  دلیل المعلم ال 
 16  2006 عمان   –عالم الكتب   مصطفى رجب  جوانب تربویة في الفقھ اإلسالمي 
 10  2006 عمان   –عالم الثقافة  ایمن العریمي  جدولة القناعات وقوة الثقة بالنفس  
   2006 مجموعة النیل  لیزلي ھیندي  وزیلتھ  الداء الدرامي واللعب التخیلي في سنوات الطفولة المبكرة تنمیة مھارات ا 
 17  2006 مجموعة النیل العربیة  لیزلي ھیندي وزمیلتھا تنمیة مھارات االداء الدرامي واللعب التخیلي في سنوات الطفولة المبكرة  
   2006 دار الثقافة  عبدالمجید عبدالتواب   تطور الفكر التربوي في العصور القدیمة والوسطى  
 30  2006 عمان   –دار وائل   ناصر الخوالدة و زمیلھ  تحلیل المحتوى في مناھج التربیة اإلسالمیة وكتبھا  
 25  2006 عمان   –عالم الكتب   احمد الخطیب  تجدیدات تربویة واداریة  
 25  2006 عمان  – مسیرةدار ال یونس محمد وزمالؤه  عداد لمعلمي المرحلة االبتدائیة بنیة اال 
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 25  2006 غزة    -دار الكتاب الجامعي جیف ھونس   مرجع للقیادات اإلداریة   -المھارات اإلداریة في المدارس 
   2006 الجامعي دار الكتاب  جیف ھونسون  مرجع للقیادات االداریة   –المھارات االداریة في المدارس  
 12  2006 بیروت   –دار الھادي  الفاضل بن حمیدة   دراسة تربویة في المناھج التعلیمیة  –ونظام التقییم  المنھج التربوي  
 18  2006 عمان   –  ثقافةدار ال مروان ابو حویج  أسسھا    –عناصرھا  –مفاھیمھا  –  المناھج التربویة المعاصرة  
 15  2006 عمان   –دار الحامد  عالیة خلف اخوارشیدة اره التربویة المساءلة والفاعلیة في االد  
 20  2006 بیروت   –دار المعرفة  خالد احمد العلمان  المراھقة بین الفقھ اإلسالمي والدراسات المعاصرة  
 16  2006 عمان    -عالم الكتب   احمد الخطیب   المدرسة المجتمعیة وتعلیم المستقبل   
 22  2006 عمان  -دار الیازوري مروان ابو حویج   المدخل إلى علم النفس 
 18  2006 عمان   –  ثقافةدار ال عبدالعزیز المعایطة  المدخل الى أصول التربیة اإلسالمیة  
   2006 دار الحامد  علي عیاصرة وزمیلھ  القرارات االداریة في اإلدارة التربویة  
سماعیل سعید ا الفكر التربوي االسالمي (وتحدیات المستقبل)      2006 دار السالم 
 30  2006 السعودیة  -العبیكان ھدارد سینوف  إدارتھ وعالجھ  -الغضب  
   2006 دار الكتاب العربي  میشیل وینر دایفیس  الخطوات السبع النقاذ الزواج  –العالج الشافي للطالق  
   2006 دار الفكر العربي  فھیم مصطفى  الطفل والتربیة االبداعیة  
 22  2006 مصر   -دار الوفاء مراد علي عیسى   في القراءة وأسالیب التعلم   الضعف 
 17  2006 عمان   –عالم الكتب   عباس محجوب  رؤیة تربویة اسالمیة  –یة نم الشباب والت 
 15  2006 سوریا  –دار شعاع   لجنة التالیف والترجمة  الدلیل الشامل في التعبیر و التواصل مع االخرین/ م  
 20  2006 عمان    -عالم الكتب   احمد الخطیب  نماذج حدیثة   -االفتراضیة الجامعات  
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 30  2006 عالم الكتب الحدیث  یسري مصطفى السید   التربیة العلمیة والبیئیة وتكنولوجیا التعلیم  
 25  2006 عمان   –  وائلدار  ابراھیم ناصر  االخالقیة التربیة  
 25  2006 العین   -الكتاب الجامعي لدین بریر عصام ا التخطیط التربوي والتنمیة البشریة  
 23  2006 الریاض   -مكتبة العبیكان جون ف. ورغن   بناء ثقافات التمیز وتعزیزھا في البرامج االكادیمیة    -األقسام الفاعلة 
 15  2006 مصر   -دار الفكر الجامعي حسنین المحمدي بوادي   اسبابھ, مواجھتھ   -االرھاب الفكري 
 17  2006 الجامعة االردنیة  ھاني عبدالرحمن الطویل  ابدال في إدارة النظم التربویة وقیادتھا  -باالیمان اإلدارة 
 15  2006 عمان   -المجتمع العربي ھادي مشعان ربیع   اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي الحدیث   
 30  2006 عمان  –عالم الكتب  احمد الخطیب  دراسات حدیثة  –اإلدارة الجامعیة  
 25  2006 عمان   –دار وائل   ھاني عبدالرحمن الطویل  وآفاق   ...   اإلدارة التعلیمیة مفاھیم 
 23  2006 عمان   –دار وائل   ھاني عبدالرحمن الطویل  اإلدارة التربویة و السلوك المنظمي  
 25  2006 عمان   –عالم الكتب   احمد الخطیب وزمیلھ  نماذج حدیثة  –اإلدارة اإلبداعیة للجامعات   
 15  2006 بیروت   –دار الھادي  محمد زیعور  آفاق علم النفس بین التحلیل والقیاس  
 15  2006  -دار الكتاب الجامعي كمال سالم سیسالم  اضطرابات قصور االنتباه والحركة المفرطة 
 23  2006 عمان   –الثقافة  دار  محمد سند العكایلة  وعالقتھا بجنوح األحداث   األسري اضطرابات الوسط  
 20  2006 عمان    -عالم الكتب   ھاني ابراھیم واخرین   استراتیجیات حدیثة في التدریس والتقویم   
 10  2006 عمان    -دار المناھج عبدالرحمن عبد علي   أسالیب تدریس التعبیر اللغوي في المرحلة الثانویة ومشكالتھ   
الحیلة  محمد محمود  الوسائل التعلیمیة  وإنتاجأساسیات تصمیم    25  2006 عمان  – مسیرةدار ال 
 20  2005 عمان   –عالم الثقافة  یاسر سالمة  موسوعة الصحافة والنشاطات المدرسیة  
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   2005 دار اسامة احالم القواسمة  موسوعة الحمل والوالدة   
 20  2005   عمان    –  وائلدار  سعدون محمود واخرین  مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا  
 5  2005 بیروت   –دار الھادي  محمد احمد المندالوي  ت المراھقة واالنحرافات غیر الواعیة مشكال 
   2005 دار وائل  ناصر احمد وزمیلھ  مراعاة مبادئ الفروق الفردیة 
 25  2005 عمان   –  وائلدار  صالح حسن الداھري  مبادئ الصحة النفسیة  
 12  2005 سوریا -دار شعاع نجوى خباز قوه االقناع  
 35  2005 عمان   -دار وائل صالح حسن الداھري   نظریاتھ وأسالیبھ الحدیثة   -علم النفس اإلرشادي 
 10  2005 لبنان –دار العلوم العربیھ  محمد عبد الھادي  علم النفس االجتماعي  
 30  2005 العین  -الكتاب الجامعي جمال مصطفى وآخرین  طرق تدریس اللغة العربیة بمرحلة التعلیم   
 22  2005 عمان   -المجتمع العربي صالح الدین العمریة   طرق تدریس العلوم   
 12  2005 عمان    -دار أسامة فراس ابراھیم   طرق التدریس ووسائلھ وتقنیاتھ   
 35  2005 عمان    -دار الشروق جودت احمد سعادة  صیاغة األھداف التربویة والتعلیمیة في جمیع المواد الدراسیة   
 30  2005 عمان   –دار وائل   صالح حسن الداھري  رعایة الموھوبین المتمیزین وذوي االحتیاجات الخاصة  یكولوجیةس 
 25  2005 مصر  –دار الفكر الجامعي عبد الرحمن العیسوي  الحرب والسلم  سیكولوجیة 
 25  2005 مصر   -دار الفكر الجامعي عبد الرحمن العیسوي   رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة   
 23  2005 عمان  –دار المسیرة  خیر شواھین  في تعلم العلوم  تنمیة مھارات التفكیر 
 25  2005 غزة    -دار الكتاب الجامعي دبلیو. جیمس بوبھام   ما یحتاج ان یعرفھ المعلمون   -تقویم العملیة التدریسیة 
 35  2005 عمان  – مسیرةدار ال عبدهللا محمد خطایبة  تعلیم العلوم للجمیع  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 12  2005 المصریة اللبنانیة  انشراح ابراھیم محمد   تعلیم التفكیر اإلبداعي لطفل الروضة   
   2005 دار القلم عبدالكریم بكار  تجدید الوعي  
   2005 مؤسسة المختار  سعد بن سعید جابر  النموذج االسالمي لتمویل التعلیم  
 50  2005  -س األعلى للثقافة المجل روبرت ستیرنبرج المرجع في علم نفس اإلبداع 
 23  2005 مصر   -دار الفكر الجامعي عبد الرحمن العیسوي   المرأة العصریة بین العلم واإلیمان   
 20  2005 عمان    -دار عالم الثقافة جمیل شاھین وزمیلتھ   المختبر المدرسي ودوره في تدریس العلوم   
زاد فیصل محمد خیر ال العالج النفسي السلوكي/ م    15  2005   –دار العلم للمالیین  
   2005 الیازوري  عبدالمجید الشاعر واخرون  الصحة والسالمة العامة  
 30  2005 دمشق   -الیمامة احمد خلیل وزمیلھ   الشباب مشكالت وحلول   
 20  2005 مصر  -دار الفجر ھوارد جاردنر  21الذكاء المتعدد في القرن  
   2005 مركز دیبوتو  ذوقان عبیدات وزمیلتھ  الدماغ والتعلم والتفكیر  
 20  2005 عمان    -دار صفاء ندى عبدالرحیم المحامدة   الجوانب السلوكیة في اإلدارة المدرسیة   
   2005 دار وائل  عبدهللا زاھي الرشدان  التربیة والتنشئة االجتماعیة  
 10  2005 بیروت   –دار الھادي  مرتضى مطھري  التربیة والتعلیم في االسالم  
   2005 دار الكتب العلمیة  خالد فائق العبیدي  االقتصاد واالجتماع  
 25  2005 عمان   -دار وائل خولة احمد وزمیلتھا  االعاقة العقلیة   
 20  2005 دمشق   -الیمامة  احمد خلیل جمعة   رؤیة إسالمیة نفسیة    -االطفال والطفولة بین األدب والثقافة 
 20  2005 المركز القومي للترجمة  كاترین جیلدر وزمیلھا  منظور تطبیقي  -ألطفالاإلرشاد النفسي ل 
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 25  2005 دمشق   -دار اإلیمان طارق عبد الحمید وزمیلھ   الخصائص والمھارات   -اإلدارة الفاعلة للمعلم الناجح  
البدري  طارق عبدالحمید  في تنمیة القیادة التدریسیة  إلدارة المدرسیة  لاالتجاھات الحدیثة    22  2005 عمان   –  الثقافةدار  
 15  2005 مصر   -ام القرى ابراھیم الدیب  أسس ومھارات اإلبداع واالبتكار وتطبیقاتھا في منظومة التربیة والتعلیم   
 18  2005 عمان   –  دار وائل جمال الخطیب  مات التكنولوجیا في التربیة الخاصة ااستخد  
ن صالح الحربي یحیى ب روع المسابقات المدرسیة أ   12  2005 الریاض  –الحضارة دار  
 25  2005 عمان   –  ثقافةدار ال سعید عبدالعزیز  ذوي االحتیاجات الخاصة  إرشاد  
   2005 الدار العالمیة ترجمة:سمیر جاد وزمیلھ  اتجاھات وقضایا التعلیم العالي للقرن الواحد والعشرین  
 20  2004 عمان  -دار وائل عبدالھادينبیل احمد  نماذج تربویة تعلیمیة معاصرة  
   2004 دار وائل  حابس العواملة  مھارات تعلیم القراءة والكتابة لالطفال  
 16  2004 عمان   –دار وائل   قحطان احمد الظاھر  مفھوم الذات بین النظریة والتطبیق  
 23  2004 عمان  – مسیرةدار ال عاطف عدلي فھمي  معلمة الروضة  
 18  2004 عمان  -دار الفرقان رونالد ج. جود  التطور المفاھیمي وتضمینھ في التعلیم  -طفال العلومكیف یتعلم األ 
 25  2004 عالم الكتب الحدیث  عبدهللا حسن الموسوي   في التربیة المقارنة والتربیة الدولیة   
 20  2004 عمان    -دار الشروق عبدالكریم علي الیماني   فلسفة التربیة   
 28  2004 بیروت    -دار النھضة   مریم سلیم   فس التربوي  علم الن 
 16  2004 عمان    -دار الشروق سعاد عبدالكریم الوائلي   طرائق تدریس االدب والبالغة والتعبیر بین النظریة والتطبیق   
 20  2004 عمان   –  ثقافةدار ال محمد جاسم محمد  سیكولوجیة اإلدارة التعلیمیة والمدرسة وآفاق التطویر العام  
 15  2004 بیروت    -دار النھضة   عبد الرحمن العیسوي   سیكولوجیة االجرام   
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 25  2004 بیروت   -دار النھضة   مریم سلیم وعلي زیعور  حقول علم النفس  
 20  2004 عمان   –دار الثقافة   محمد جاسم محمد  تفرید التعلیم والتعلیم المستمر 
   2004 ر وائل دا قحطان احمد الظاھر  تعدیل السلوم  
 28  2004 العین  -الكتاب الجامعي مصطفى اسماعیل   تدریس التربیة االسالمیة للمبتدئین  
 23  2004 عمان   –دار وائل   عبدالكریم قاسم ابو الخیر  ( منظور نفسي اجتماعي طبي تمریضي )  النمو من الحمل الى المراھقة 
 45  2004 مصر   -مكتبة مدبولي عبدالمنعم الحفني   الموسوعة النفسیة الجنسیة   
 12  2004 المصریة اللبنانیة   باولو فریري  المعلمون بناة ثقافة   
 18  2004 عمان  – الیازوريدار  مروان ابو حویج وزمیلھ  المدخل الى علم النفس التربوي  
 20  2004 ألنجلو المصریة مكتبة ا علي ماھر خطاب  القیاس والتقویم في العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة/ م 
 35  2004 عمان   –دار وائل   عبدهللا زاھي الرشدان  الفكر التربوي في اإلسالم  
 18  2004 منشورات الحلبي   عبد الرحمن العیسوي  الصحة النفسیة من المنظور القانوني   
 16  2004 عمان  -دار الفرقان یعقوب حسین وزمیلھ  السلوك التنظیمي في اإلدارة واإلشراف التربوي  
   2004 مكتب الیونسكو  حول الدمج اتربوي  الدمج التربوي للمكفوفین  
 10  2004 سوریا  -عالء الدین  سوسن شاكر الجلبي   اسبابھ, خصائصھ, تشخیصھ, عالجھ   -التوحد الطفولي 
 20  2004 مكتبة االنجلو المصریة  مصطفى حسین  التقویم في مجال العلوم التربویة والنفسیة  
 8  2004 عمان    -دار المناھج ماھر حسن رباح   التعلیم االلكتروني   
   2004 دار وائل  عبدالرحمن صالح  التربیة العملیة ومكانتھا في برامج تربیة المعلمین  
 15  2004 عمان   –  وائلدار  عبد الرحمن صالح   ومكانتھا في برامج تربیة المعلمین   تربیة العملیة لا 
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   2004 دار النھضة العربیة  عبدالرحمن محمد  االبداعیة في التعلیم العربي التربیة  
 5  2004 سوریا   -دار شعاع ایمن سید درویش   كیف نتقیھ.. كیف نعالجھ   -االكتئاب المقنع 
 17  2004 شركة المطبوعات  ابراھیم یوسف العبدهللا  االصالحات التربویة لمواجھة متطلبات العصر وتحدیات المستقبل  
   2004 دار المناھج  ریسان خریبط واخرون  استراتیجیات حدیثة في نمو الطفل 
 20  2004 دار الشروق أفنان نظیر دروزه  أساسیات في علم النفس التربوي  
 3  2004 سوریا  -دار شعاع ریم الدبیات   ابي امي انا مضطرب   
   2003 الشروق عماد الزغول  نظریات التعلم  
 30  2003 الكویت   -مكتبة الفالح جمال الخطیب وزمیلتھ   وأسالیب التدریس في التربیة الخاصة  مناھج   
 15  2003 المصریة اللبنانیة   احمد عطیة احمد   مناھج البحث في التربیة وعلم النفس   
 20  2003 عمان    -دار الشروق راضي الوقفي   مستعمل -مقدمة في علم النفس  
   2003 منشورات المجمع العلمي  بدیع محمود وزمیلھ  الواقع واالفاق  –ي العراق مدرسة المستقبل ف 
 30  2003 العین  -الكتاب الجامعي محمد الدریج  تحلیل العملیة التعلیمیة  -مدخل الى علم التدریس 
 35  2003 بیروت  –مجد للنشر  عباس محمود مكي  متاھات النفس وضوابط عالجھا 
   2003 دار المنھل فیصل عباس  حاالت عیادیة قیاس الشخصیة دراسة  
 20  2003 الدار المصریة اللبنانیة   محمود عباس عابدین   قضایا تخطیط التعلیم واقتصادیاتھ بین العالمیة والمحلیة   
 25  2003 دار الفرقان عبدالمجید نشواتي  علم النفس التربوي  
 25  2003 بیروت  –شركھ المطبوعات  ب فاروق مجذو طرائق ومنھجیھ البحث في علم النفس 
االسكندریة  –دارالوفاء  صالح الدین المتبولي  جھود الیونسكو في تطویر التعلیم االساسي    2003  12 
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 12  2003 عمان   –دار المناھج  ھدى علي جواد  تقویم كتب التربیة اإلسالمیة في ضوء االھداف التربویة  
   2003 دار الفكر عبدالفتاح  البجة  والكتابیة  تعلیم االطفال المھارات القرائیة  
 30  2003 مصر   -دار الكتاب الحدیث  ھدى محمود الناشف  تصمیم البرامج التعلیمیة ألطفال ماقبل المدرسة   
 12  2003 سوریا  -دار الرضا جبرائیل بشارة   المعلم في مدرسة المستقبل  
 35  2003 العین  -الكتاب الجامعي مة:ھیثم كامل  ترج القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس  
   2003 دار الكتاب الحدیث  احمد عبدهللا العلي  الطفل ومھارات القراءة 
   2003 دار المسیرة فاروقق عبده وزمیلھ  الواقع والطموح  –الطفل العربي  
  ً  12  2003 مصر  –دار الفجر  احالم رجب  الرعایة التربویة للمتفوقین دراسیا
   2003 دار الفكر العربي  جابر عبدالحمید جابر  الذكاءات المتعددة والفھم (تنمیة وتعمیق)  
 20  2003 مصر   –الدار العربیة  أیمن عامر الحل اإلبداعي للمشكالت بین الوعي واألسلوب   
   2003 دار المناھج  محمد ابو یحیى واخرون  الثقافة االسالمیة _ ىثقافة المسلم وتحدیات العصر  
   2003 شركة المطبوعات  عبدالعزیز محمد الحر  التربیة والتنمیة والنھضة  
تحلیل الحوافز واتخاذ القرارات الفردیة في مجال    -التخطیط التربوي 

 مجموعة النیل العربیة   فرانسیس ن. كیمیرر  اإلدارة 
2003  20 

 10  2003 عمان   -دار وائل احمد الخطیب وزمیلھ  اسبابھ وطرق عالجھ   -التبول الالارادي 
   2003 دار وائل  احمد حامد وزمیلھ  التبول الالارادي اسبابھ وطرق عالجھ  
 25  2003 مصر  -دار القاھرة حسن مصطفى  النفسیة في الطفولة والمراھقة / م  ت االضطرابا 
   2003 الجامعة االردنیة  كمال دواني  االشراف التربوي مفاھیم....افاق  
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   2003 دار االسرة  یاسر خالد سالمة  مھاراتھاومعاییرھا المدیر الفعال اختراع القیادة-ة المدرسیة الحدیثةاإلدار 
 15  2003 سوریا   –دار الرضا  ھیثم البیطار   آفاق التعلیم عن بعد والجامعة االفتراضیة في عصر تقنیة المعلومات  
   2002 دار اسامة محمد ابو صبحة  موسوعة تطور الجنس البشري  
 15  2002 عمان   -دار الفكر عبد الرحمن عدس   مبادئ علم النفس   
 12  2002 عمان  –دار المسیرة  محمد حسن العمایرة  مبادئ اإلدارة المدرسیة  
 12  2002 دار النھضھ العربیھ عادل مصطفى  كارل بوبر مائھ عام من التنویر ونضرة العقل  
 12  2002 بغداد  -لشؤون دار ا علي االمیر  فسلجة النفس 
 15  2002 عمان   -دار الثقافة ناھد رسن سكر   علم النفس الریاضي في التدریب والمنافسة الریاضیة   
   2002 دار الثقافة  محمد فلحي  صناعة العقل في عصر الشاشة  
 15  2002 شركة المطبوعات   ابراھیم یوسف العبدهللا  رفع الكفاءة االنتاجیة للمؤسسة المدرسیة   
 15  2002 السعودیة  محمد الصائم عثمان  تجارب بعض البالد العربیة   –تعلیم الكبار ومحو االمیة  
 25  2002 عمان   –  وائلدار  عبدهللا زاھي الرشدان  تاریخ التربیة  
 30  2002 عمان   -دار وائل محمد احمد العمایرة   بحوث في اللغة والتربیة   
ةالوزن المثالي لصحة االسر      2002 دار الممناھج  رسان خریبط مجید  
 7  2002 عمان   –دار المناھج  ریسان خریبط مجید  الوزن المثالي لصحة االسرة 
 25  2002 عمان   -دار وائل روبرت مكلفین وزمیلھ  المدخل إلى علم النفس االجتماعي   
 20  2002 للبنانیة  المصریة ا لمیاء محمد احمد   رؤیة مستقبلیة   -العولمة ورسالة الجامعة 
   2002 وزارة الثقافة  محمد بشیر شریم  الثقافة الصحیة  
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 25  2002 عمان   -دار وائل عبدالكریم قاسم ابو الخیر   مفھوم الرعایة التمریضیة  -التمریض النفسي 
 13  2002 عمان   –دار المناھج  احمد علي الحاج محمد  اطار لمدخل تنموي جدید  –التخطیط التربوي  
 15  2002 سوریا  -دار الفكر حسین عبد القادر وزمیلھ التحلیل النفسي ماضیھ ومستقبلھ  
 20  2001 عمان   –دار المناھج  عبدالرحیم صالح   نمو الطفل وتطبیقاتھ التربویة والرعایة الوالدیة في سنواتھ الخمس االولى  
 5  2001 یا  سور -دار الرضا ابراھیم عبدالكریم   مھارات التفوق الدراسي   
 5  2001 سوریا  –دار شعاع   جیني روجرز  برنامج للتطویر الذاتي   –مھارات التاثیر باالخرین  
 25  2001 عمان   –دار المناھج  حلیمة علي ابو رزق  مسؤولیة األم المسلمة في تربیة البنت في مرحلة الطفولة  
وزمیلھ   ابوطالب محمد  عوامل التربیة الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة      2001 دار النھضة العربیة   
 15  2001 بیروت  –شركة المطبوعات  مصطفى حجازي  رؤى مستقبلیة في التربیة والتنمیة –علم النفس والعولمة  
 12  2001 بیروت   –دار النھضة  ابوطالب محمد وزمیلھ  میادینھ وفروعھ علم التربیة العام  
 15  2001 سوریا  -لرضادار ا ادوارد دي بونو  تعلیم التفكیر  
 20  2001 بیروت    -مجد للنشر احمد خالد جیده   المدارس ونظام التعلیم في بالد الشام في العصر المملوكي   
 18  2001 مصر   –المكتبة الجامعیة  ادیب الخالدي   الصحة النفسیة  
   2001 وي مجدال منذر عرفات زیتون  االحداث مسؤولیتھم ورعایتھم في الشریعة االسالمیة  
   2000 المؤسسة الجامعیة  محمد مصطفى  مشكالت الشباب الجامعي وتحدیات التنمیة  
 5  2000 بیروت   -دار الساقي فؤاد اسحق الخوري   لغة الجسد   
 15  2000 بیروت  -العربیة للدراسات  عمر ھارون الخلیفھ علم النفس والمخابرات   
 15  2000 بغداد  -المؤلفان لھنزار الطالب وزمی علم النفس المعاصر  
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 10  2000   -وزارة التعلیم العالي عباس احمد صالح   طرق التدریس في التربیة الریاضیة   
   2000 دار الكتب الثقافیة   توجیھ وارشاد التالمیذ في النشاطات والمناھج المدرسیة  
 8  2000 دار التربیة الحدیثة  د زیاد حمدان  محم كتاب للمعلمین واالداریین والمشرفین    -تقییم وتوجیھ التدریس 
 18  2000 عمان   –وائل  دار  نبیل عبد الھادي وزمالؤه    التعلم وصعوباتھ  بطء 
 23  2000 عمان   –دار صفاء  ماجدة السید عبید  اإلعاقة البصریة  –المبصرون بآذانھم  
 12  2000 الدار العربیة للعلوم  عبد العلي الجسماني   نداء الفطرة االیماني   -القرآن وعلم النفس 
 12  2000 الدار العربیة للعلوم  عبد العلي الجسماني   رقي عقل االنسان بالعلم واالیمان   -القرآن وعلم النفس 
 12  2000 الدار العربیة للعلوم  عبد العلي الجسماني   الشخصیة المسلمة حسب المنھاج القرآني   -القرآن وعلم النفس 
 12  2000 الدار العربیة للعلوم  عبد العلي الجسماني   االدراك االنساني   -النفسالقرآن وعلم  
 8  2000 جامعة بغداد  صالح الداھري وزمیلھ  الشخصیة والصحة النفسیة  
بیروت   –دار الراتب  عبد الرحمن العیسوي  الجریمة واإلدمان    2000  20 
طفى عزت طوقان مص والمجتمع في الدول العربیة   –التعلیم   –التطویر    10  2000 بیروت   –بیسان للنشر  
 15  2000 مكتبة االنجلو المصریة  كمال ابراھیم موسى  البیئة والوراثة واثرھما في االنحرافات النفسیة والسلوكیة 
 20  2000 دار الراتب الجامعیة عبد الرحمن العیسوي  النفسجسمیة  ت االضطرابا 
 10  1999 سوریا -دار الثقافھ وه واخرین كالوس غرا مستقبل العالج النفسي 
   1999 المكتب الجامعي الحدیث  رشاد احمد عبداللطیف  طریقة تنظیم المجتمع في الخدمة االجتماعیة  
 18  1999 بنغازي  –قار یونس  مفتاح محمد عبدالعزیز المعلم المتقاعد ( دراسة تشخیصیة عالجیة )  سیكولوجیة 
 15  1999 سوریا -وزارة الثقافھ جیروم مجروسز فس الثقافي ثقافھ التربیھ وعلم الن 
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 15  1999 بیروت   –اكادیمیا  نخبة من االساتذة  المرشد في الطب النفسي  
 35  1999 عمان    -دار الشروق رونالد. ي ریجیو  المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظیمي   
 10  1999 سوریا  –دار المدى  الیسا دلتافو  العنف العائلي   
   1999 دار القلم انور حمدي  اعرف درجة ذكائك  
 10  1998 بیروت   –دار النھضة  سمیر محمد كبریت  منھاج المعلم واإلدارة التربویة  
 15  1998 لیبیا  -جامعة عمر المختار عبدالرزاق الصالحین   طرق التدریس العامة   
   1998 جروس برس  كوستي بندلي  تعلیم الفتاة وآفاق المرأة 
   1998 جروس برس  انطوان غاالن  امراض االطفال وطرق معالجتھا والوقایة منھا  
 6  1998 بیروت    -دار النھضة   محمد محمد بالروین   البحث عن المتاھة  
 15  1998 دار الفكر العربي  فؤاد البھي السید  االسس النفسیة للنمو  
   1998 الجامعة المستنصریة  اخرون علي ھداد و اقتصادیات التعلیم وطرائقھ التقنیة  
 20  1997 بیروت    -الشفق للطباعة جروس برس  صحة وعنایة   -موسوعة الطفل 
 10  1997 عمان –وائل دار  كمال وھبي وزمیلھ  مقدمھ في التحلیل النفسي 
 20  1997 كیرس –فیكتور  لویس كامل ملیكھ التقییم النیوروسیكولوجي/ م 
 10  1997 بیروت  -دار الفكر العربي عبد المجید الجلیدي وزمیلھ العقلیھ واألضطرابات السلوكیة عند األطفالاالمراض النفسیھ و 
 40  1996 سوریا   -وزارة الثقافة دیفید الكایند وزمیلھ     2-1نمو الطفل   
 30  1996 سوریا  -وزارة الثقافة آن تایلور واخرین     2-1مدخل إلى علم النفس  
 15    1996 سوریا   -وزارة الثقافة ھـ. ج. ایزنك   الحدیث ونتائجھ االجتماعیة   علم النفس  
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 15  1996 بیروت    -دار النھضة   عبد الرحمن العیسوي   علم النفس االقتصادي والسیاسي  
   1996 دار النھضة العربیة  محمد عطیة االبراشي  تاریخ علماء المسلمین وآثارھم في التربیة  
 7  1996 بیروت  -منشور عویدات  جان بالمان نویل  ي واالدب التحلیل النفس 
 10  1996  فیصل عباس  التحلیل النفسي واالتجاھات الفرویدیھ 
   1996 مكتبة فخراوي  علي القائمي  االطفال ومشاعر الخوف والقلق  
   1996 عویدات  روجیھ بیزون  االطفال وعدم التكیف  
 15  1994 بیروت -الدار العربیة  فارلند ھـ.س.ن مك علم النفس والتعلیم 
 2  1994 بیروت    -دار النضال عبدالجبار الوائلي  العقل والنفس والروح  
 20  1993 مكتبة االنجلو المصریة  دیوبولد ب فاندالین  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  
 15  1993 بیروت  –مؤسسة الكتب  الخرائطي  مساوئ االخالق وطرائق مكروھھا  
   1993 دار الجیل مفید ابو مراد  الریادیة في الثقافة والتربیة  
   1993 دار الفكر المعاصر  ملكة ابیض  التربیة المقارنة والدولیة  
 16  1992 بیروت  -العربیھ للدراسات  اسعد رزوق موسوعة علم النفس  
 25  1992 بولي  مكتبة مد  عبدالمنعم الحفني   المجلد الثاني   –موسوعة الطب النفسي   
 15  1992 بیروت    -دار النھضة   عبد الرحمن العیسوي   دراسة في تفسیر الجریمة والوقایة منھا   -مبحث الجریمة 
 15  1992 بیروت   –دار النھضة  عبد الرحمن العیسوي  علم النفس القضائي مع دراسة میدانیة لالتجاه نحو القانون  
 15  1992 مصر   -دار المعارف ي  محمد حسن عالو  علم النفس الریاضي   
 15  1992  -وزارة التعلیم العالي كامل لویس وزمیلھ  علم النفس الریاضي  
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 10  1992 بیروت   -دار الفكر العربي محمد رفعت   الطفل في جمیع مراحلھ   
 15  1992 جده -دار الشروق عبد الحمید محمد  أصول علم النفس العام  
 10  1991 دار النھضھ العربیھ محمد احمد النابلسي  ي ومدارسھمبادئ العالج النفس 
 8  1991 بیروت   -دار النھضة   مجموعة باحثین   علم نفس الحروب والكوارث   -الصدمة النفسیة 
 10  1991 العراق -وزارة التعلیم  جمال حسین االلوسي  الصحة النفسیة  
 15  1990 دار النھضھ العربیھ  م رزق سند ابراھی قراءات في علم النفس الجنائي  
 10  1990 بغداد  -دار الشؤون  قاسم حسین صالح  ورقي -في سایكولوجیھ الفن التشكیلي 
 12  1990 جامعة بغداد  امال احمد یعقوب  علم النفس االجتماعي  
 15  1990 لندن   -دار واسط علي كمال   باب النوم وباب االحالم  
 15  1990 لندن   -دار واسط علي كمال   یاة اإلنسانیة   الجنس والنفس في الح 
 15  1990 جامعة بغداد  مصطفى االمام واخرین   التقویم والقیاس/ م  
 20    1989 بغداد   -دار الشؤون  ترجمة: موفق الحمداني   قراءات في نظریات التعلم   
 15   1989 مكتبة االنجلو المصریة عادل عز الدین األشول  علم النفس النمو  
 15  1989 جامعة قار یونس  سعد جالل علم النفس االجتماعي  
   1989  مصطفى احمد  طرق تعلیم الدیكور والصیانة 
 10  1989 مصر   -دار المعارف محمد سلیمان واخرین   بناء مناھج التدریس   
 30  1989 بغداد  –دار واسط  علي كمال  2 -1انفعاالتھا وأمراضھا وعالجھا  –النفس  
   1989 دار المعارف جابر عبدالحمید وزمیلھ  المرشد العلمي الحدیث في التربیة وعلم النفس  
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   1989 مكتبة الفالح  احمد حسن حنورة  ادب االطفال  
   1989 ذات السالسل ابوحنیفة والغزالي واخرون  ائمة الفكر التربوي االسالمي (قراءة ثانیة)  
   1988 مؤسسة الكویت  ست جون و. ب منھج البحث التربوي  
 5  1988 الدار العربیة للموسوعات  یوسف الشرفاء علم النفس في المیدان العسكري 
 25  1988 جامعة الموصل   صباح حنا ھرمز وزمیلھ   الطفولة والمراھقة   –علم النفس التكویني  
   1988 دار الكتب العلمیة  خلیل محسن  تربیة وتغذیة االطفال واالوالد  
 10  1988 بیروت   –دار الكتب  نظلة حسن احمد  لمدرس وطرق تدریس الریاضیات ا 
   1988 الدار العربیة  كالرنس أ. نیول  السلوك االنساني في اإلدارة التربویة  
 7  1988 بغداد   -وزارة الثقافة   جان باري  الباراسایكولوجیة الجدیدة..غداً  
   1988 جامعة بغداد  جمال حسین االلوسي  االسس النفسیة االراء والمارودي التربویة  
   1987 نقابة المھندسین  ھاني عبید  تخطیط وتصمیم   –نظم االنارة االصطناعیة  
 40  1987 مكتبة االنجلو المصریة   عادل احمد عز الدین   عربي   -انكلیزي -موسوعة التربیة الخاصة  
   1987 دار العلم   فاخر عاقل لعربیة دراسالت في التربیة العامة والتربیة ا –معالم التربیة  
 20  1987 -            ماھر محمود عمر  المقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي/ م  
   1987 ذات السالسل محمد جواد رضا  ازمات الحقیقة والحریة في التربیة العربیة المعاصرة  
صطفى زیور م بحوث في التحلیل النفسي والطب النفسي الجسمي  –في النفس    25  1986 بیروت   –دار النھضة  
 15  1986 بیروت   –دار النھضة  فرج عبدالقادر طھ  علم النفس وقضایا العصر  
 13  1986   -وكالة المطبوعات  یوسف جعفر سعادة   تطویر برامج االعداد المھني لمعلم المواد االجتماعیة   
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ابو النیل  محمود السد  دراسات عربیة وعالمیة  –القیم واالنتاج    12  1986 بیروت   –دار النھضة  
 25  1986 بیروت   –دار النھضة  محمود السید ابو النیل  التحلیل العاملي لذكاء وقدرات اإلنسان  
 20  1986 الكویت  –مكتبة الفالح  بول مسن واخرین  أسس سیكولوجیة الطفولة والمراھقة  
لسید ابو النیل محمود ا بحوث عربیة وعالمیة  –الصناعي  علم النفس    25  1985 بیروت   –دار النھضة  
 25  1985 بیروت  -دار العلم للمالیین فاخر عاقل  علم النفس التربوي  
   1985 دار التربیة الحدیثة  محمد زیاد حمدان  تنفیذ المنھج (كتاب للمختصین واالداریین التربویین)  
   1985 دار الجیل باري درة عبدال تقنیات اداریة حدیثة المنھجیة ونماذج منتقاة  
   1985 دار التربیة الحدیثة  محمد زیاد حمدان  تطویر المنھج مع استراتیجیات تدریسھ ومواده التربویة المساعدة  
 10  1985 مصر  –عالم الكتب  نظلة حسن احمد  أصول تدریس الریاضیات  
 15  1984 دار النھضھ العربیھ عبد الرحمن العیسوي سیكولوجیھ الجنوح 
 10  1984 العراق -وزارة الثقافة د. اي. شنایدر التحلیل النفسي والفن 
   1984 شركة الربیعان  محمد جواد رضا  االصالح الجامعي في الخلیج العربي  
 15  1983 لندن  –دار ماكجروھیل  لندا ل . دافیدوف  مدخل علم النفس  
 20  1983 امعھ بغداد ج جمال حسین وامیمھ علي  علم نفس الطفولة والمراھقة 
 6  1983 المؤسسة العربیة   شارل شاندیسي   علم النفس في القوات المسلحة 
   1982 دار النھضة العربیة  جابر عبدالحمید جابر  التعلم وتكنولوجیا التعلیم  
 15  1982 مكتبة النھضة المصریة  عبدالعزیز القوصي  أسس الصحة النفسیة  
 10  1981 بیروت  -دار اآلفاق الجدیدة سمیر شیخاني  میة علم النفس في حیاتنا الیو 
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   1981 دار الرشید  احسان محمد الحسن  التصنیع وتغیر المجتمع  
 12  1979 بیروت  -دار الشروق محمد قطب  دراسات في النفس اإلنسانیھ  
 20  1978 بیروت   –دار النھضة  سید خیرهللا  أسسھ النظریة والتجریبیة  –علم النفس التربوي  
   1977 وكالة المطبوعات  عبدالرحمن بدوي  ھموم الشباب  
   1973 دار العودة جیمس دانھیل  ادارة الفصل 
   1967 مكتبة الفكر الجامعي  جمیل صلیبا  مستقبل التربیة في العالم العربي  
 15  ------ مكتبة مدبولي  عبد المنعم الحفني   موسوعة اعالم علم النفس   
 25  ------ عمان   -دار وائل محمد محمود بني یونس  فس الفسیولوجي  علم الن 
 7  ------ مكتبة النھضة المصریة   صموئیل مغاریوس  الصحة النفسیة والعمل المدرسي 
 15  ----- مصر   -منشأة المعارف  عبد الرحمن العیسوي  علم النفس الطبي   
 20  ----- بیروت  -دار النھضة  كمال دسوقي  س االرتقائي دروس في علم النف -النمو التربوي للطفل والمراھق 
 10  ----- بیروت   -دار النھضة   عبد الرحمن العیسوي  االسالم والعالج النفسي الحدیث  
 25  ---- مكتبة االنجلو المصریة  عبدالمجید سید واخرین  السلوك اإلنساني بین التفسیر اإلسالمي وأسس علم النفس المعاصر / م  
 15  -       بیروت  -دار النھضة  عبد الرحمن العیسوي  لم النفس العام ع 
 16  -    القاھرة -دار النھضة  جابر عبد الحمید جابر علم النفس التربوي  
 15  -     مصر -دار النھضھ  جوق كونجر واخرین سیكولوجیة الطفولھ والشخصیھ 
    قلمدار ال امین رویحة  ولدك ھذا الكائن المجھول  
    دار الثقافة  جودت احمد وزمیلھ  مھارات عقلیة تنتج افكارا ابداعیة  
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    وكالة المنشورات  محمود السید  في قضایا اللغة العربیة  
     ھربرت رید  تربیة الذوق الفني  
    رشاد برس  عدیل احمد الشرمان  الصورة الذھنیة لرجل الشرطة لدى المواطن العربي   
    فصلت  سید وقار احمد حسیني  ثقافیة والعلوم االسالمیة السیاسات ال 
التمارین المصورة في الحساب الجدید لتالمذة السنة االولى من التعلیم   

 دار بوسامة  نور الدین بن یوسف  االبتدائي 
   

    مكتبة الخانجي  نبیھ یسر  ابعاد متطورة للفكر التربوي  
   ------ ------------ احمد عزت راجح  اصول علم النفس  
   ------ كویت  –وكالة المطبوعات  محمد یوسف الدیب  انتاج الوسائل التعلیمیة البصریة للمعلمین  
بیروت   –دار النھضة  مصطفى خلیل الشرقاوي  علم الصحة النفسیة    ------   
   1972 القاھرة  –عالم الكتب   فكري حسن ریان  المناھج الدراسیة  
ا جمیل صلیب  علم النفس      1972 دار الكتاب اللبناني  
   1973 بیروت   –دار العودة  جیمس دانھیل  ادارة الفصل 
   1974 بیروت   –دار النھضة  عبدالرحمن العیسوي  دراسة في تفسیر السلوك االنساني  – علم النفس الفیسیولوجي 
   1977 مصر  –دار المعارف  حامد عبدالسالم زھران  الصحة النفسیة والعالج النفسي 
   1978 بیروت   –دار النھضة  سید خیرهللا  اسسھ النظریة والتجریبیة  –علم النفس التربوي  
   1979 الكویت  –دار القلم  محمد عثمان نجاتي  علم النفس في حیاتنا الیومیة  
   1982 مكتبة النھضة المصریة  عبدالعزیز القوصي  اسس الصحة النفسیة  
ارل شاندیسي ش علم النفس في القوات المسلحة     1983 بیروت   –العربیة  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
   1983 لندن  –دار ماكجروھیل  لندا ل . دافیدوف  مدخل علم النفس  
   1984 بیروت   –دار النھضة  عبدالرحمن العیسوي  الجنوح  سیكولوجیة 
   1984 مصر  –عالم الكتب   حامد عبدالسالم زھران  علم النفس االجتماعي  
سن احمد نظلة ح اصول تدریس الریاضیات      1985 مصر  –عالم الكتب الحدیث  
   1985 عمان   –مكتبة المحتسب  بشیر عبدالرحیم الكلوب  اعدادھا وطرق استخدامھا –الوسائل التعلیمیة التعلمیة  
   1985 االردن  –دار التربیة  محمد زیاد حمدان  تطویر المنھج مع استراتیجیات تدریسھ ومواده التربویة المساعدة  
   1985 االردن  –دار التربیة  محمد زیاد حمدان  كتاب للمختصین واالداریین التربویین  –المنھج  تنفیذ  
   1985 بیروت   –دار النھضة  محمود السید ابو النیل  بحوث عربیة وعالمیة  –الصناعي  علم النفس  
   1986 الكویت  –مكتبة الفالح  بول مسن واخرین  اسس سیكولوجیة الطفولة والمراھقة  
   1986 بیروت   –دار النھضة  محمود السید ابو النیل  التحلیل العاملي لذكاء وقدرات االنسان  
   1986 بیروت   –دار النھضة  محمود السد ابو النیل  دراسات عربیة وعالمیة  –القیم واالنتاج  
   1986 بیروت   –دار النھضة  فرج عبدالقادر طھ  علم النفس وقضایا العصر  
   1986 بیروت   –دار النھضة  مصطفى زیور  حوث في التحلیل النفسي والطب النفسي الجسمي ب –في النفس  
   1987 القاھرة  –مكتبة الخانجي  مصطفى فھمي  دراسات في سیكولوجیة التكیف  –الصحة النفسیة  
   1988 عمان   –الدار العربیة  كالرنس أ. نیول  السلوك االنساني في االدارة التربویة  
   1988 بیروت   –دار الكتب  نظلة حسن احمد  وطرق تدریس الریاضیات المدرس  
   1989 الكویت  –ذات السالسل  محمد جواد رضا  ائمة الفكر التربوي االسالمي 
   1989 مصر  –دار المعارف  جابر عبدالحمید وزمیلھ  المرشد العملي الحدیث في التربیة وعلم النفس  
   1989 بغداد  –دار واسط  علي كمال  2 -1الجھا انفعاالتھا وامراضھا وع –النفس  
   1992 بیروت   –دار النھضة  عبدالرحمن العیسوي  علم النفس القضائي مع دراسة میدانیة لالتجاه نحو القانون  
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   1993 بیروت   –دار النھضة  عبدالرحمن العیسوي  سیكولوجیة االدمان وعالجھ  
   1993 بیروت  –مؤسسة الكتب  الخرائطي  مساوئ االخالق وطرائق مكروھھا  
   1993 مكتبة االنجلو المصریة  دیوبولد ب فاندالین  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  
   1994 بیروت   –دار النھضة  جابر عبدالحمید جابر  مھارات التدریس  
   1995 بیروت   –دار النھضة  عبدالفتاح محمد دویدار اسس علم النفس التجریبي  
   1997 العالمیة منظمة الصحة  ف . ر . ابات  افضل  تعلم من اجل  التعلیم  
   1998 بیروت   –دار الفكر العربي  نادیا احمد عباس  مشاكل النوم عند االطفال  
   1998 بیروت   –دار النھضة  سمیر محمد كبریت  منھاج المعلم واالدارة التربویة  
   1999 سوریا  –دار المدى  الیسا دلتافو  العنف العائلي   
   1999 بیروت   –اكادیمیا  نخبة من االساتذة  المرشد في الطب النفسي  
   1999 بنغازي  –قار یونس  مفتاح محمد عبدالعزیز المعلم المتقاعد ( دراسة تشخیصیة عالجیة )  سیكولوجیة 
   2000 بیروت   – راتب دار ال عبدالرحمن العیسوي  سمیة جالنفس  االضطرابات  
   2000 مكتبة االنجلو المصریة  كمال ابراھیم موسى  واثرھما في االنحرافات النفسیة والسلوكیة  البیئة والوراثة  
   2000 بیروت   –بیسان للنشر  مصطفى عزت طوقان  والمجتمع في الدول العربیة   –التعلیم   –التطویر  
بیروت   –دار الراتب  عبدالرحمن العیسوي  الجریمة واالدمان    2000   
   2000 عمان   –دار صفاء  ماجدة السید عبید  االعاقة البصریة  –انھم المبصرون بآذ  
   2000 عمان   –وائل  دار  نبیل عبد الھادي وزمالؤه  بطئ التعلم وصعوباتھ  
   2000 عمان   –دار الثقافة   سعدي شاكر حمودي  علم االحصاء وتطبیقاتھ في المجالین التربوي واالجتماعي 
   2001 بیروت   –دار الراتب  عبدالرحمن العیسوي  وح والجریمة االنحراف و الجن سیكولوجیة 
   2001 بیروت   –دار النھضة  ابوطالب محمد وزمیلھ  المناھج وتكنولوجیا تدریسھا وتقویمھا  –علم التربیة التطبیقي  
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   2001 بیروت   –دار النھضة  ابوطالب محمد وزمیلھ  میادینھ وفروعھ علم التربیة العام  
   2001 بیروت   –شركةالمطبوعات   مصطفى حجازي  رؤى مستقبلیة في التربیة والتنمیة –والعولمة علم النفس   
   2001 بیروت   –دار النھضة  ابوطالب محمد وزمیلھ  عوامل التربیة الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة  
   2001 عمان   –دار وائل   ابراھیم ناصر  فلسفات التربیة  
   2001 عمان   –دار المناھج  حلیمة علي ابو رزق  ربیة البنت في مرحلة الطفولة مسؤولیة االم المسلمة في ت 
   2001 سوریا  –دار شعاع   جیني روجرز  برنامج للتطویر الذاتي   –مھارات التاثیر باالخرین  
   2001 عمان   – دار المناھج عبدالرحیم صالح عبدهللا  نمو الطفل وتطبیقاتھ التربویة والرعایة الوالدیة في سنواتھ الخمس  
   2002 عمان   –دار المناھج  احمد علي الحاج محمد  اطار لمدخل تنموي جدید  –التخطیط التربوي  
   2002 االردن  –وزارة الثقافة   محمد بشیر شریم  الثقافة الصحیة  
   2002 عمان   –  وائلدار  محمد عبدالرحمن الجاغوب  النھج القویم في مھنة التعلیم  
   2002 عمان   –دار المناھج  ریسان خریبط مجید  ي لصحة االسرةالوزن المثال 
   2002 عمان   –  وائلدار  عبدهللا زاھي الرشدان  تاریخ التربیة  
   2002 السعودیة  –مكتبة الخبتي  محمد الصائم عثمان  تجارب بعض البالد العربیة   –تعلیم الكبار ومحو االمیة  
   2002 عمان  – مسیرةدار ال محمد محمود الحیلة  بین القول والممارسة  فكیر تكنولوجیا التعلیم من اجل تنمیة الت 
   2002 عمان  –دار المسیرة  محمد حسن العمایرة  مبادئ االدارة المدرسیة  
   2003 سوریا   –دار الرضا  ھیثم البیطار   آفاق التعلیم عن بعد والجامعة االفتراضیة في عصر تقنیة المعلومات  
   2003 عمان   –دار وائل   محمد عبدالرحیم عدس  األبناء  اآلباء وسلوك 
   2003 عمان   –  وائلدار  رمزي فتحي ھارون  االدارة الصفیة  
   2003 الجامعة االردنیة  كمال دواني  مفاھیم وافاق  – االشراف التربوي 
   2003 دمشق  –دار ابن النفیس   ناصر بوكلي حسن  الصحة واالضطرابات النفسیة والسلوكیة  
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   2003 عمان  – مسیرةدار ال فاروق فلیھ و زمیلھ  الطفل العربي الواقع والطموح 
   2003 عمان  – مسیرةدار ال محمد محمود الخوالدة في تربیة الطفولة المبكرة  المنھاج االبداعي الشامل  
   2003 ان عم  –دار المناھج  ھدى علي جواد  تقویم كتب التربیة االسالمیة في ضوء االھداف التربویة  
االسكندریة  –دارالوفاء  صالح الدین المتبولي  جھود الیونسكو في تطویر التعلیم االساسي    2003   
   2003 بیروت   –شركةالمطبوعات   فاروق مجذوب  طرائق ونھجیة البحث في علم النفس  
   2003 بیروت   –دار النھضة  منیر المرسي  في اجتماعیات التربیة  
   2003 بیروت  –مجد للنشر  عباس محمود مكي  بط عالجھامتاھات النفس وضوا 
   2004 بیروت  –الحلبي الحقوقیة  عبدالرحمن العیسوي  اتجاھات جدیدة في علم النفس القانوني  
   2004 عمان   –دار المناھج  ریسان خریبط واخرین  استراتیجیات حدیثة في نمو الطفل 
   2004 عمان   –الثقافة  دار  جودت عزت عطوي  ظریة وتطبیقاتھا العملیة مفاھیمھا الن  –االدارة المدرسیة الحدیثة  
   2004 بیروت   –دار النھضة  عبدالرحمن العیسوي  التربیة االبداعیة في التعلیم العربي  
   2004 عمان   –  وائلدار  عبدالرحمن صالح عبدهللا  ومكانتھا في برامج تربیة المعلمین   تربیة العملیة لا 
   2004 عمان   –دار وائل   عبدهللا زاھي الرشدان  وي في االسالم الفكر الترب  
   2004 عمان  – الیازوريدار  مروان ابو حویج وزمیلھ  المدخل الى علم النفس التربوي  
   2004 عمان   –دار وائل   عبدالكریم قاسم ابو الخیر  ( منظور نفسي اجتماعي طبي )  النمو من الحمل الى المراھقة 
   2004 عمان   –دار وائل   قحطان احمد الظاھر  ك تعدیل السلو 
   2004 عمان   –دار الثقافة   محمد جاسم محمد  تفرید التعلیم والتعلیم المستمر 
   2004 عمان  – مسیرةدار ال محمد حمد الطیطي  تنمیة قدرات التفكیر االبداعي 
   2004 عمان   –  وائلدار  ریاض ستراك دراسات في االدارة التربویة  
   2004 عمان   –  ثقافةدار ال محمد جاسم محمد  ایكولوجیة االدارة التعلیمیة والمدرسة وافاق التطویر العام س 
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   2004 عمان   –الثقافة  دار  سعید حسني العزة طرق دراسة الطفل  
   2004 عمان  – مسیرةدار ال عاطف عدلي فھمي  معلمة الروضة  
حمد الظاھر قحطان ا مفھوم الذات بین النظریة والتطبیق      2004 عمان   –دار وائل   
   2005 عمان  – مسیرةدار ال السید عبدالقادر شریف  وتطبیقاتھا  ادارة ریاض االطفال  
   2005 عمان   –  ثقافةدار ال سعید عبدالعزیز  ارشاد ذوي االحتیاجات الخاصة  
   2005 الریاض  –الحضارة دار  یحیى بن صالح الحربي  اروع المسابقات المدرسیة  
   2005 بیروت  –العربیة للعلوم  جنان سعید الرحو  اساسیات في علم النفس  
     2005 عمان    –دار وائل   فتحي خلیل حمدان   اسالیب تدریس الریاضیات   
   2005 عمان   –  دار وائل جمال الخطیب  استخدمات التكنولوجیا في التربیة الخاصة  
ل طارق عبدالمجید جمی للقراءة والكتابة  عداد الطفل العربي إ     2005 عمان   –دار صفاء  
   2005 عمان   –  الثقافةدار  طارق عبدالحمید البدري  في تنمیة القیادة التدریسیة  الدارة المدرسیة  لاالتجاھات الحدیثة  
   2005 مصر  –دار الفجر  محمد االصمعي محروس  االصالح التربوي والشراكة المجتمعیة المعاصرة  
   2005 عمان  –دار المسیرة  محمد متولي غنیمة  وي التخطیط الترب  
   2005 بیروت   –دار الھادي  مرتضى مطھري  التربیة والتعلیم في االسالم  
   2005 عمان   –دار وائل   عبدهللا زاھي الرشدان  التربیة والتنشئة االجتماعیة  
ھاشمي عبدالرحمن عبد ال اسالیب تصحیحھ –تدریسھ  –واقعھ  –فلسفتھ  –التعبیر      2005 عمان   –دار المناھج  
   2005 بیروت  –مجد للنشر  حسین حسن سلیمان  السلوك االنساني والبیئة االجتماعیة بین النظریة والتطبیق  
   2005 بیروت   –دار العلم للمالیین  فیصل محمد خیر الزاد  العالج النفسي السلوكي  
   2005 عمان  – مسیرةدار ال راتب قاسم و محمد فخري  واستراتیجیاتھا طرائق تدریسھا   –  المھارات القرائیة و الكتابیة 
   2005 عمان   –دار المناھج  عبدالرحمن الھاشمي   تدریس مھارات االستماع من منظور واقعي  
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   2005 عمان   –دار صفاء  سھى نونا صلیوة  تصمیم البرامج التعلیمیة ألطفال ما قبل المدرسة 
   2005 عمان   –دار وائل   نادیا ھایل السرور  ھج المدرسيفي المنتعلیم التفكیر  
   2005 عمان  – مسیرةدار ال عبدهللا محمد خطایبة  تعلیم العلوم للجمیع  
   2005 عمان  –دار المسیرة  خیر شواھین  في تعلم العلوم  تنمیة مھارات التفكیر 
   2005 ت بیرو –الحلبي الحقوقیة  عبدالرحمن العیسوي  االرھابي  سیكولوجیة 
   2005 عمان   –دار وائل   صالح حسن الداھري  التوجیھ المھني ونظریاتھ  سیكولوجیة 
   2005 مصر  –دار الفكر الجامعي  عبدالرحمن العیسوي  الحرب والسلم  سیكولوجیة 
   2005 عمان   –  ثقافةدار ال محمد محمود بني  سیكولوجیة الطفولة المبكرة  
   2005 عمان   –دار وائل   صالح حسن الداھري  المتمیزین وذوي االحتیاجات الخاصة رعایة الموھوبین  سیكولوجیة 
   2005 عمان   –  وائلدار  صالح حسن الداھري  مبادئ الصحة النفسیة  
وتطبیقاتھا العملیة في تدریس التربیة   مراعاة مبادئ الفروق الفردیة 

 عمان   –  وائلدار  ناصر احمد الخوالدة وزمیلھ  االسالمیة 
2005   

   2005 بیروت   –دار الھادي  محمد احمد المندالوي  مشكالت المراھقة واالنحرافات غیر الواعیة  
   2005   عمان    –  وائلدار  سعدون محمود واخرین  مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا  
   2005 عمان  – المسیرةدار  نبیل عبدالھادي واخرین  في اللغة والتفكیر  مھارات  
   2005 عمان   –عالم الثقافة  یاسر سالمة  لصحافة والنشاطات المدرسیة موسوعة ا 
   2006 عمان   –دار المناھج  خلیل ابراھیم شبر وزمالؤه  اساسیات التدریس  
   2006 عمان  – مسیرةدار ال محمد محمود الحیلة  اساسیات تصمیم وانتاج الوسائل التعلیمیة  
   2006 عمان   –دار الحامد  محمد فرحان وزمیلھ  والتطبیق النظریة   –التربوي اساسیات علم النفس  
   2006 عمان  – عالم الكتب الحدیث  نور بطاینة  في ریاض االطفال   ي استخدام الحاسوب التعلیم 
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   2006 عمان   –الثقافة  دار  محمد سند العكایلة  وعالقتھا بجنوح االحداث اضطرابات الوسط االسري   
   2006 بیروت   –دار الھادي  محمد زیعور  ل والقیاس آفاق علم النفس بین التحلی 
   2006 عمان  –عالم الكتب الحدیث  احمد الخطیب وزمیلھ  نماذج حدیثة  –االدارة االبداعیة للجامعات   
   2006 عمان   –دار وائل   ھاني عبدالرحمن الطویل  االدارة التربویة و السلوك المنظمي  
   2006 عمان   –دار وائل   ھاني عبدالرحمن الطویل  اق واف  ...   االدارة التعلیمیة مفاھیم 
   2006 عمان  –عالم الكتب الحدیث  احمد الخطیب  دراسات حدیثة  –االدارة الجامعیة  
   2006 الجامعة االردنیة  ھاني عبدالرحمن الطویل  االدارة باالیمان  
   2006 عمان   –  وائلدار  ابراھیم ناصر  االخالقیة التربیة  
   2006 سوریا  –دار شعاع   لجنة التالیف والترجمة  الشامل في التعبیر و التواصل مع االخرین الدلیل  
   2006 عمان  –عالم الكتب الحدیث  عباس محجوب  رؤیة تربویة اسالمیة  –یة نم الشباب والت 
   2006 عمان   –  ثقافةدار ال عبدالعزیز المعایطة  المدخل الى اصول التربیة االسالمیة  
   2006 عمان  –دار الیازوري  مروان ابو حویج  ل الى علم النفس العام المدخ 
   2006 بیروت   –دار المعرفة  خالد احمد العلمان  المراھقة بین الفقھ االسالمي والدراسات المعاصرة  
   2006 عمان   –دار الحامد  عالیة خلف اخوارشیدة المساءلة والفاعلیة في االداره التربویة  
   2006 عمان   –  ثقافةدار ال مروان ابو حویج  اسسھا    –عناصرھا  –مفاھیمھا  –  تربویة المعاصرة المناھج ال 
   2006 بیروت   –دار الھادي  الفاضل بن حمیدة الكثیري  دراسة تربویة في المناھج التعلیمیة  –ونظام التقییم  المنھج التربوي  
   2006 بیروت  –نشر مجد لل عاطف علبي   المنھج المقارن مع دراسات تطبیقیة  
   2006 بیروت   –دار النھضة  عبدالمنعم الملیجي و زمیلھ  النمو النفسي  
   2006 عمان  – مسیرةدار ال یونس محمد وزمالؤه  بنیة االعداد لمعلمي المرحلة االبتدائیة  
   2006 عمان  – عالم الكتب الحدیث  احمد الخطیب  تجدیدات تربویة واداریة  
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   2006 عمان   –دار وائل   ناصر الخوالدة و زمیلھ  في مناھج التربیة االسالمیة وكتبھا تحلیل المحتوى  
   2006 عمان   –  ثقافةدار ال عبدالمجید عبدالتواب  في العصور القدیمة و الوسطى  تطور الفكر التربوي  
   2006 عمان   –عالم الثقافة  ایمن العریمي  جدولة القناعات وقوة الثقة بالنفس  
   2006 عمان  –عالم الكتب الحدیث  مصطفى رجب  تربویة في الفقھ االسالميجوانب   
   2006 عمان  –الحدیث  عالم الكتب  نور بطاینة و زلیخا امین  صعوبات التعلم لذوي االحتیاجات الخاصة  
   2006 بیروت   –دار الھادي  محمد زیعور  عالم التربیة ( ماھیة وتاریخ وتطلعات )  
   2006 عمان  –دار البركة  محمد حرب اللصاصمة  سي الحدیث علم النفس المدر 
   2006 عمان   –الثقافة  دار  عبدالمجید عبدالتواب شیحة  لتربیة لفي االصول الفلسفیة واالجتماعیة  
   2006 عمان   –دار الحامد  محمد حسن محمد  قیم العمل وااللتزام الوظیفي لدى المدیرین والمعلمین في المدارس 
عمان   – عالم الثقافة محمود ابو الرب  ج العقم لاعن  كیف   2006   
   2006 عمان   –دار وائل   عمر عبدالرحیم نصرهللا  مبادئ التعلیم والتعلم في مجموعات تعاونیة  
   2006 عمان   –دار وائل   ادیب محمد الخالدي  مرجع في علم النفس االكلینكي ( المرضي ) الفحص والعالج 
   2006 بیروت   –دار الیوسف   سھام قشمي  طفال ذوي االحتیاجات والطفل المبدعموسوعة العنایة باال 
   2007 عمان   –دار المناھج  داود ماھر محمد  اتجاھات معاصرة في تدریس الریاضیات للكبار  
   2007 عمان   –عالم الثقافة  عاید احمد الخوالدة  ادارة التجدید واالصالح التربوي  
   2007 عمان   –  ثقافةدار ال مصطفى خلیل وزمالؤه  س اساسیات تصمیم التدری 
   2007 عمان  –دار الیازوري  عبدالحافظ سالمة  اسالیب تدریس العلوم والریاضیات  
   2007 عمان  – عالم الكتب الحدیث  احمد الخطیب واخرین  في الوطن العربي  استراتیجیات التطویر التربوي 
   2007 حلب  –دار النھج   انس شكشك  استكشاف الذات  
   2007 عمان   –وائل  دار  حلمي احمد وزمیلھ  اسس بناء المناھج وتنظیماتھا 
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مصر  – الوفاءدار  محمد سید فھمي  ضروف صعبة   في  اطفال   2007   
   2007 عمان   –الحامد  دار ختام العناتي   بین النظریة والتطبیق االتصال المؤسسي في الفكر التربوي  
   2007 عمان   –دار الحامد  واصل جمیل حسین  موضوعات اجرائیة واساسیة مختارة    –الفعالة  االدارة المدرسیة 
   2007 عمان   –دار الحامد  عبدالعزیز عطا هللا  في ضوء الفكر االداري المعاصر  االدارة المدرسیة 
   2007 عمان   –  الثقافةدار  سعید جاسم واخرین  االشراف التربوي  
   2007 عمان   –دار الحامد  وائل عبدالرحمن واخرین  لوم االنسانیة واالجتماعیة البحث العلمي في الع 
   2007 عمان   –عالم الثقافة  ھادي مشعان وزمیلھ  التخطیط التربوي  
   2007 عمان  –دار الیازوري  طارق عبدالرؤوف عامر  التربیة والتعلیم المستمر  
یا عادل سرا التعلم ذو المعنى  التصمیم التعلیمي و      2007 عمان   –  وائلدار  
   2007 عمان  –دار المسیرة  حسین محمد ابو ریاش  التعلم المعرفي  
   2007 عمان  – یازوريدار ال فھد خلیل زاید  برنامج عالجي قائم على استراتیجیة  – التعلیم التعاوني 
عمان   – عالم الثقافة ریاض الشربجي  لطفل االحمل والعنایة ب    2007   
   2007 عمان  –دار المسیرة  محمد بكر نوفل النظریة والتطبیق  – في غرفة الصف عدد المتالذكاء  
   2007 عمان  –دار الیازوري  ھبة عبید  العاب وحفالت االطفال  
   2007 بیروت  –دار الھالل  محمد مصطفى زیدان  الكفایة االنتاجیة للمدرس 
   2007 عمان  –دار المسیرة  محمد محمود الخوالدة انماء شخصیاتھم  ودالالتھ التربویة في   اللعب الشعبي عند االطفال 
   2007 عمان   – ثقافةعالم ال ھادي مشعان وزمیلھ  ودوره الفاعل في حل مشاكل الطلبة   المرشد التربوي 
   2007 بیروت   –دار النھضة  عبدالرحمن العیسوي  المنھج الكمي في دراسة االنسان  
   2007 عمان   – عالم الثقافة محمد عیسى واخرین  لتعلیمیة انتاج وتصمیم الوسائل ا 
   2007 عمان   – الحامد دار  عبداللطیف حسین فرج  تحفیز التعلم  
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   2007 عمان  –دار المسیرة  علي احمد مدكور  النظریة والتطبیق  – تعلیم الكبار و التعلیم المستمر 
   2007 عمان   –دار وائل   عادل سرایا  بیقیة رؤیة تط  -المفرد وتنمیة االبتكار تكنولوجیا التعلیم 
   2007 عمان   –  وائلدار  دالل ملحس و عمر موسى  تكنولوجیا التعلیم و التعلیم االلكتروني  
   2007 عمان   –دار المناھج  یوسف ذیاب عواد  نظرة تحلیلیة عالجیة  –التأخر الدراسي   سیكولوجیة 
اكر عقلة عماد الزغول و ش سیكولوجیة التدریس الصفي      2007 عمان  –دار المسیرة  
   2007 عمان   –  ثقافةدار ال عبداللطیف حسین فرج  ھج وتطویرھا في ضوء النماذج اصناعة المن 
   2007 عمان   –الثقافة  دار  ھشام الحسن  طرق تعلیم االطفال القراءة والكتابة  
   2007 عمان  –یرة دار المس صالح محمد علي  الطفولة والمراھقة  – علم النفس التطوري  
   2007 سوریا  –وزارة الثقافة   ترجمة: عبدالكریم ناصیف  اسس ثقافة احادیة وتعددیة  –علم النفس السیاسي   
   2007 بیروت  –دار الھالل  محمد محمود محمد  علم النفس المعاصر في ضوء االسالم  
   2007 روت بی –مجد للنشر  ھیلین دوتش  الطفولة والمراھقة  –علم نفس المرأة   
   2007 بیروت   –دار الھادي  محمد زیعور  فرضیة االنسان في الفلسفة وعلم النفس  
   2007 عمان   –عالم الثقافة  عبدالقادر الشیخلي  فن التعامل مع االخرین  
   2007 بیروت   –دار الیوسف   مي محمد موسى  موسوعة الطفل المبدع والذكي من االلف الى الیاء  
   2007 عمان   –  ثقافةدار ال محمد جاسم محمد  م نظریات التعل 
   2007 عمان   –دار الحامد  محمد حسن محمد  وظائف وقضایا معاصرة في االدارة التربویة  
   2008 عمان  – الیازوريدار  نوال العشي  ادارة التعلم الصفي  
   2008 مصر  – المصریة اللبنانیة  یوسف سید محمود  ازمة الجامعات العربیة  
   2008 عمان   –دار وائل   عمر عبدالرحیم نصرهللا  ساسیات في التربیة العملیة ا 
     2008 مصر   –العربیة المتحدة  یعقوب نشوان وزمیلھ   اسالیب تدریس العلوم   
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   2008 عمان  –دار المسیرة  محمد حسین العجمي  استراتیجیات االدارة الذاتیة للمدرسة والصف  
   2008 عمان   –دار الثقافة   غسان یوسف قطیط    ات التفكیر العلیا استراتیجیات تنمیة مھار 
   2008 مصر  –دار الفكر الجامعي  عبدالرحمن العیسوي  استراتیجیة القیادة العسكریة من المنظور السیكولوجي  
   2008 بیروت  – العربیة للعلوم  لیلى شحرور  لغھ الجسد أسرار  
محمد عامر  احمد  اصول علم النفس في ضوء االسالم      2008 بیروت  –دار الھالل  
   2008 عمان  –عالم الكتب الحدیث  احمد الخطیب  نماذج واستراتیجیات  –إعداد المعلم العربي  
   2008 عمان  –دار الرایة  زید منیر سلمان  في التعلیم و التعلم الفعال  االتجاھات الحدیثة  
   2008 عمان   –  الثقافةدار  جودت عزت عطوي  وتطبیقاتھا  اصولھا –االدارة التعلیمیة واالشراف التربوي   
   2008 عمان  –دار المسیرة  محمد حسنین العجمي  النظریة والتطبیق  –  االدارة و التخطیط التربوي  
   2008 عمان  –دار الیازوري  اسماء ابو دلبوح  فاعلیتھ في خفض مستوى الغضب  –االرشاد الجمعي  
   2008 عمان  – یازوريدار ال یحیى محمد نبھان  طئة واثرھا في تنشئة الطفل االسالیب التربویة الخا 
عمان   –دار وائل   عمر عبدالرحیم نصرهللا  االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة وتاثیرھم على االسرة والمجتمع    2008   
   2008 عمان  –دار الیازوري  ربیع محمد وزمیلھ  االنظباط التعاوني  
   2008 عمان   –  ثقافةدار ال عبدالمجید عبدالتواب شیحة  نماذج ودراسات  –  ة في التربیةاالنماط المثالی 
   2008 عمان   –  وائلدار  دالل ملحس و عمر موسى  التجدیدات التربویة  
   2008 حلب  –دار النھج   سعد رستم  دراستھ العلمیة  –تنمیتھ  –انماطھ  –حقیقتھ   –التخاطر عن بعد  
بیع محمد واخرین ر التدریس المصغر      2008 عمان  – یازوريدار ال 
   2008 عمان   – عالم الثقافة محمد عیسى الطیطي  التربیة االجتماعیة و اسالیب تدریسھا  
   2008 حلب  –دار النھج   اسماعیل خلیل ابراھیم  التربیة الحدیثة للمراھقین  
   2008 عمان   –  ائلودار  جمال الخطیب  قضایا وتوجھات  –  التربیة الخاصة المعاصرة 
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   2008 بیروت  –الكتاب العربي  روبرت بروكز  لاطف التربیة الصالحة لال 
   2008 عمان   –دار وائل   جودت احمد سعادة وزمالؤه  نظریات وتطبیقات ودراسات   – التعلم التعاوني  
   2008 عمان  –الشروق  سعید بن حمد الربیعي  التعلیم العالي في عصر المعرفة   
   2008 عمان   –  وائلدار  دالل ملحس استیتیة  یر االجتماعي و الثقافي التغ 
عمان  –دار المسیرة  حسن حسین واخرین  الجودة الشاملة في التعلیم بین مؤشرات التمیز ومعاییر االعتماد    2008   
   2008 عمان  –دار المسیرة  ثائر احمد غباري  النظریة والتطبیق  –الدافعیة  
   2008 عمان   –دار الحامد  محمد حسن محمد  والتحدیات المستقبلیة في المؤسسات التربویة   مي السلوك التنظی 
   2008 عمان   –دار الحامد  عبدهللا عقلة مجلي  الصراع بین القیم االجتماعیة والقیم التنظیمیة في االدارة التربویة  
   2008 عمان  –دار الیازوري  طارق عبدالرؤوف و زمیلھ  الصف المتمایز 
   2008 عمان  – یازوريدار ال طارق عامر  الطفل التوحدي  
   2008 بیروت  –دار االندلس  محمد تقي فلسفي  الطفل بین الوراثة والتربیة  
   2008 مصر  – العربیة للكتاب  فھیم مصطفى  رؤیة عصریة لتثقیف الطفل العربي  – الطفل و الخدمات الثقافیة  
حسین فرج عبداللطیف  الفرد و ما یحتاج      2008 عمان   – حامد دار ال 
   2008 عمان  – مجدالويدار  ولید سرحان واخرین  القلق 
   2008 بیروت  –مجد للنشر  توما جورج الخوري  والتعلیم   القیاس و التقویم في التربیة 
     2008 عمان    –دار دجلة  رحیم یونس كرو   القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة   
   2008 عمان   –عالم الكتب   سعاد جبر سعید  لعالمیة و اثرھا في السلوك االنساني القیم ا 
   2008 عمان   –دار وائل   یوسف قطامي و اخرین   الكتابة االبداعیة للموھبین النموذج والتطبیق  
   2008 عمان  –دار الیازوري  معیوف السبیعي  الكشف عن الموھوبین في االنشطة المدرسیة  
وزمیلھ  ربیع محمد  االجتماعیة لطفل ما قبل المدرسة المسؤولیة     2008 عمان  – یازوريدار ال 
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   2008 عمان   –دار المناھج  محسن علي و ایناس خلیفة  المشكالت السلوكیة ألطفال الروضة  
عمان  –دار الرایة  ھشام یعقوب مریزیق  النظریة والتطبیق في االشراف التربوي    2008   
نس شكشك ا النفس والجسد      2008 حلب  –دار النھج   
   2008 عمان  –عالم الكتب الحدیث  سعاد جبر سعید  انتھاكات حقوق االنسان وسیكولوجیة االبتزاز السیاسي  
   2008 بیروت  – العربیة للعلوم  سوكولي  تادیب االوالد المشاغبین  
   2008 عمان  – الم الكتب الحدیث ع احمد الخطیب وزمیلھ  للقیادات التربویة تصمیم البرامج التدریبیة  
   2008 عمان   –دار وائل   محمد عواد الحموز  تصمیم التدریس  
   2008 عمان  – عالم الكتب الحدیث  زید سلیمان و محمد فؤاد  بین النظریة والتطبیق تصمیم التدریس  
   2008 عمان  –رة دار المسی محمد بكر نوفل ر باستخدام عادات العقل تطبیقات عملیة في تنمیة التفكی 
   2008 عمان  –دار المسیرة  احمد جمیل عایش  تطبیقات في االشراف التربوي  
   2008 عمان  – مسیرةدار ال نایفة قطامي  تقویم نمو الطفل  
   2008 عمان   – عالم الثقافة عبدااللھ طویق  تنمیة المھارات و التفكیر االبداعي في تعلم الریاضیات  
   2008 عمان  – یازوريدار ال طارق عبدالرؤوف و زمیلھ  اغ في التعلمتوظیف ابحاث الدم 
   2008 عمان   –دار المناھج  یوسف عواد واخرین  الواقع والتطبیقات  –حقوق االنسان في الحیاة التربویة   
   2008 عمان   –دار وائل   حسین ابوریاش وزمیلھ  حل المشكالت  
ك ثیودور رای سیكولوجیا العالقات الجنسیة      2008 سوریا  –دار المدى  
   2008 عمان  –عالم الكتب الحدیث  سعاد جبر سعید  في حیاة االفراد والمجتمعات سیكولوجیة التغییر  
   2008 عمان   –دار اثراء  عدنان یوسف العتوم  ظاھرة الكذب والقدرة على كشفھ  –الكذب  سیكولوجیة 
بدالكریم حمزة احمد ع ( الدیسلكسیا )  القراءة  سیكولوجیة عسر     2008 عمان   –  ثقافةدار ال 
   2008 عمان   –عالم الثقافة  ولید عبد بني ھاني  انشطة تطبیقیة وطرق عملیة   – صعوبات التعلم 
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     2008 مصر   –العربیة المتحدة  منیر مطارسة وزمیلھ   طرائق تدریس خاصة   
   2008 عمان  –دار الیازوري  طارق عبدالرؤوف وزمیلھ  طفل الروضة  
   2008 االمارات  –ثقافة للنشر  روز روزتري  تحلیل الشخصیات عبر التبصر في الوجوه   –علم الفراسة   
عمان  –المسیرة دار  عدنان یوسف واخرین  النظریة والتطبیق  –علم النفس التربوي    2008   
   2008 عمان  – عالم الكتب الحدیث  سعاد  جبر سعید  علم النفس المقارن  
   2008 عمان   –دار اثراء  عدنان یوسف العتوم  نماذج نظریة وتطبیقات عملیة  –الجماعة فس علم ن  
   2008 عمان  –دار المسیرة  محمد عودة الریماوي  الطفولة والمراھقة  – علم نفس النمـو  
   2008 بیروت  –دار الھالل  روز ماري شاھین  قراءات متعددة للشخصیة  
   2008 بیروت  –الكتاب العربي  لیزا میلر  عامھ الثاني   كیف نفھم اطفالنا الطفل في 
   2008 عمان   –دار المناھج  محمد المشاقبة  مبادئ االرشاد النفسي للمرشدین واالخصائیین النفسیین  
   2008 عمان  –دار المسیرة  فتحي محمد ابو ناصر  النظریات والمھارات  –االدارة التربویة   مدخل الى 
   2008 عمان   –دار وائل   قحطان احمد الظاھر  ة الخاصة مدخل الى التربی 
   2008 مصر  –المصریة اللبنانیة  محسن خضر  مستقبل التعلیم العربي بین الكارثة واالمل 
   2008 عمان  –الیازوري دار  یحیى محمد نبھان  مھارة التدریس  
   2008 بیروت  –دار الھالل  بنجامین بلوم واخرین  ني الغایات التربویة في المجال الوجدا–نظام تصنیف االھداف التربویة  
   2008 عمان   – حامد دار ال عبداللطیف حسین فرج  ماقبل وبعد عولمة التعلیم  – نظم التربیة والتعلیم في الوطن العربي  
   2008 عمان  –عالم الكتب الحدیث  سعاد جبر سعید  ھندسة الذات 
   2009 عمان  – مسیرةدار ال یوسف قطامي وزمیلھ  یقي برنامج تطب   – اسئلة التفكیر االبداعي  
   2009 عمان   –دار وائل   قسیم الشناق و حسن علي  اساسیات التعلم االلكتروني في العلوم  
     2009 عمان   – یازوريدار ال یحیى محمد  استخدام الحاسوب في التعلیم  
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     2009 عمان    –دار وائل   عبدالحافظ الشایب   اسس البحث التربوي   
   2009 عمان   –الثقافة  دار  حسین محمد وزمالؤه  اصول استراتیجیات التعلم والتعلیم  
   2009 عمان   –دار اثراء  علي حسین الدوري  اصول التربیة في مفھومھا الحدیث  
   2009 عمان   – عالم الثقافة مصطفى نمر دعمس  عداد و تاھیل المعلم إ 
   2009 عمان   –وائل  دار  حارث عبود  االتصال التربوي  
   2009 عمان  – مسیرةدار ال احمد عبداللطیف ابو اسعد  االرشاد المدرسي  
   2009 عمان   –دار الثقافة   عبدالفتاح محمد الخواجا  النفسي والتربوي بین النظریة والتطبیق  االرشاد  
   2009 عمان   –دار المناھج  ایمن سلیمان مزاھرة  االسرة وتربیة الطفل  
   2009 عمان   –دار وائل   جون بیرنثال  النطقیة والفونولوجیة  طرابات االظ 
   2009 بغداد   –مؤسسة مصر   ماجد عباس و افراح محمد  التخطیط لالرشاد التربوي والتوجیھ المھني  
   2009 عمان  –دار المسیرة  ابراھیم عبدهللا فرج  التدخل المبكر النماذج واالجراءات 
   2009 عمان  –دار المسیرة  عزو اسماعیل و زمیلھ  ةءات المتعدد التدریس الصفي بالذكا 
   2009 مصر  –الفجر دار  نبیل سعد خلیل  االصول المنھجیة ونظم التعلیم االلزامي –التربیة المقارنة  
   2009 عمان   –وائل  دار  مریم السید  التدریس والتقویم  التربیة المھنیة مبادئھا واستراتیجیات  
   2009 عمان   –  ثقافةدار ال فوزیة الحاج علي  فلسفتھا  –اھدافھا  –مفاھیمھا  – ین االصالة و المعاصرةالتربیة ب 
   2009 عمان  –المسیرة دار  احمد عبداللطیف وزمیلھ  التشخیص والتقییم في االرشاد  
   2009 عمان  – مسیرةدار ال رمضان سالم النجار  التعلیم الثانوي المعاصر  
   2009 دمشق  –وزارة الثقافة   فیلیب نیكوالس جونسن  طالعات في علم المعرفةم  –التفكیر  
   2009 مصر   –مؤسسة حورس  محمد الصیرفي  التمیز االداري للعاملین بقطاع التربیة و التعلیم  
   2009 عمان   –وائل  دار  قحطان احمد الظاھر  التوحد  
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   2009 بیروت  –الفارابي دار احمد بن سعید الحریري  العالج النفسي الجنائي  
   2009 عمان  –دار النفائس  احسان محمد علي الفي  العمل التطوعي من منظور التربیة االسالمیة  
   2009 عمان  – یازوريدار ال امل سالم العواودة  العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الصحي  
كریم حمد  لیث  الفكر التربوي االسالمي في التعلم والتعلیم واالرشاد      2009 العراق  –دیالى  –المؤلف  
   2009 عمان  –دار المسیرة  سامي محمد ملحم  القیاس و التقویم في التربیة و علم النفس  
   2009 عمان  –المسیرة دار  صالح الدین محمود عالم  في العملیة التدریسیة القیاس والتقویم التربوي  
     2009 مصر   –العربیة المتحدة  عبدهللا زید واخرین   القیاس والتقویم في التعلم والتعلیم   
   2009 عمان   –دار اثراء  عصام سلیمان الموسى  المدخل الى االتصال الجماھیري  
   2009 عمان   –الثقافة  دار  سعید حسني العزة التربیة الخاصة لالطفال ذوي الحاجات الخاصة  المدخل الى 
   2009 عمان   –الثقافة  دار  محمد جاسم العبیدي وزمیلھ  المدخل الى علم النفس االجتماعي  
   2009 عمان   –الثقافة  دار  محمد جاسم العبیدي  المدخل الى علم النفس العام  
   2009 سوریا  –وزارة الثقافة   جان میتري  المدخل الى علم جمال وعلم نفس السینما  
   2009 عمان   –  وائلدار  ھاني الطویل و زمیلھ  المدرسة المتعلمة مدرسة المستقبل  
   2009 مصر  –العربیة للكتاب  حسن شحاتھ  المرجع في مناھج البحوث التربویة و النفسیة  
   2009 عمان   –دار المناھج  سلمى زكي الناشف  ق التدریس ائ المفاھیم العلمیة وطر 
مرعي وزمیلھ  توفیق احمد  مفاھیمھا وعناصرھا واسسھا وعملیاتھا  – المناھج  التربویة الحدیثة      2009 عمان  – مسیرةدار ال 
   2009 عمان    –دار دجلة  رحیم یونس كرو   المناھج وطرائق التدریس   
   2009 عمان  –المسیرة دار  احمد المھدي واخرین  تطویره  –تنظیماتھ  –بناؤه  –اسسھ   -المنھج المدرسي المعاصر 
   2009 عمان  –المسیرة  دار احمد عبداللطیف ابو اسعد  المھارات االرشادیة  
   2009 عمان  –دار المسیرة  ابتھاج محمود طلبة  المھارات الحركیة لطفل الروضة  
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   2009 عمان  –دار المسیرة  احمد محمد التقي  النظریة الحدیثة في القیاس  
     2009 عمان   –دار دجلة  یوسف حمة صالح   بحوث معاصرة في علم النفس   
   2009 سوریا  –وزارة الثقافة   ل . س . فیغوتسكي  النفسیة العلیا تاریخ تطور الوظائف  
   2009 عمان   – الحامد دار  عبداللطیف حسین فرج  تخطیط المناھج وصیاغتھا  
   2009 عمان  –دار المسیرة  علي احمد مدكور  النظریة والتطبیق  –  تدریس فنون اللغة العربیة 
یزالسرطاوي  عبدالعز تشخیص صعوبات القراءة و عالجھا      2009 عمان   –  وائلدار  
   2009 عمان   –دار وائل   محمد محمود الحیلة  تصمیم وانتاج الوسائل التعلیمیة التعلمیة  
   2009 عمان   –  الثقافةدار  عبدالفتاح محمد الخواجا  تطویر االدارة المدرسیة والقیادة االداریة  
اشد حماد الدوسري ر مقاربات جدیدة واسالیب حدیثة  –تقویم المعلم      2009 دمشق  –دار كیوان  
   2009 مصر  –دار الفجر  حسان محمد مازن  وضمان جودة التعلیم  تكنولوجیا التربیة  
   2009 عمان   –  وائلدار  حارث عبود ومزھر العاني  تكنولوجیا التعلیم المستقبلي  
   2009 مصر  -الفجردار  حسام محمد مازن  العالمیة )  –( المحلیة   تكنولوجیا مصادر التعلم  
   2009 عمان  – مسیرةدار ال عدنان یوسف واخرین  نماذج نظریة وتطبیقات عملیة  -تنمیة مھارات التفكیر 
   2009 عمان   –دار الثقافة   عروبة جبار الخزرجي  حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق  
   2009 عمان  –دار المسیرة  محمد محمود الحیلة  حقیبة في الحقائب التعلیمیة  
   2009 عمان   –وائل  دار  رشید راشد الفھیدي  دلیل االنشطة الطالبیة  
   2009 عمان  – یازوريدار ال جمیلة بیة  في نمو نظریة الذھن عند الطفل  التمدرس دور 
   2009 عمان  – مسیرةدار ال شفیق فالح عالونة  من الطفولة الى الرشد  سیكولوجیة التطور االنساني  
   2009 عمان  – مسیرةدار ال محمد محمود بني یونس  ولوجیة الدافعیة و االنفعاالت سیك 
   2009 عمان  – مسیرةدار ال بطرس حافظ بطرس  سیكولوجیة الدمج في الطفولة المبكرة  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
   2009 عمان  –عالم الكتب الحدیث  سعاد جبر سعید  قراءات في احداث ساخنة وشخصیات بارزة  –السیاسة  سیكولوجیة 
   2009 عمان   –  ثقافةدار ال محمد احمد خطاب  سیكولوجیة الطفل التوحدي  
   2009 عمان   –دار اثراء  علي جاسم عكلة الزبیدي  مرحل مابعد النمو في حیاة االنسان  –الكبر والشیخوخھ  سیكولوجیة 
   2009 عمان   –دار المناھج  ایمان عباس و ھناء رجب  بین النظریة والتطبیق  – صعوبات التعلم 
   2009 عمان  – مسیرةدار ال راضي الوقفي  صعوبات التعلم النظري و التطبیقي  
   2009 عمان   – المناھجدار  ایمان عباس و ھناء رجب  برنامج متكامل – صعوبات التعلم بین النظریة و التطبیق  
     2009 مصر   –العربیة المتحدة  نخبة من المتخصصین   طرائق التدریس والتدریب العامة   
   2009 بیروت  – الھاللدار  مارك برو  طرائق التعلیم في علم التربیة 
     2009 عمان   –دار دجلة  دالل كامل قدورة   طرق التدریس العامة   
   2009 عمان  –دار المسیرة  عبداللطیف حسین فرج  طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین  
ت  سحر امین كاتو طرق تدریس التاریخ         2009 عمان   –دار دجلة  
     2009 عمان   –دار دجلة  سحر امین كاتوت   طرق تدریس الجغرافیا   
     2009 عمان   –دار دجلة  سحر امین كاتوت   طرق تدریس العلوم   
   2009 عمان   –الثقافة  دار  عادل ابو العز سالمة  معالجة تطبیقیة معاصرة  –طرق تدریس العلوم  
   2009 عمان   –دار اثراء  عدنان یوسف العتوم  ماعي االجت علم النفس  
   2009 حلب  –دار النھج   انس شكشك  علم النفس االداري  
   2009 عمان   –دار وائل   كریم ناصر وزمیلھ  وتطبیقاتھ في العمل علم النفس االداري  
   2009 عمان   –الثقافة  دار  محمد جاسم العبیدي  علم النفس االكلینیكي  
عمان  –المسیرة دار  سناء نصر حجازي  االكلینیكي لالطفال علم النفس    2009   
   2009 حلب  –دار النھج   انس شكشك  التجاري  علم النفس  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
   2009 سوریا  –وزارة الثقافة   إ.أ. زیمنیایا   علم النفس التربوي  
   2009 عمان   –دار الحامد  احمد فالح العلوان  تطویر المتعلمین   –علم النفس التربوي  
   2009 سوریا  –دار شعاع   ترجمة : محمد كردي  تعلیم متطور عبر تحفیز التفكیر   –علم النفس التربوي  
   2009 بغداد  –مؤوسسة مصر  ماجد عباس وافراح محمد  علم النفس التربوي آفاق مستقبلیة  
عمان   –  الثقافةدار  اكرم نشآت ابلراھیم    علم النفس الجنائي    2009   
   2009 عمان  –دار الرایة  ھاني محمود الكاید  السلوك القیادي  علم النفس  
   2009 عمان   –دار الحامد  محمود الخوالدة و زمیلھ  السیاسي واالعالمي علم النفس  
   2009 عمان  –دار المسیرة  اسامة البطاینة وزمالؤه  علم نفس الطفل غیر العادي  
   2009 بیروت  – لوم العربیة للع لیلى شحرور  فن التواصل واالقناع  
   2009 عمان  –دار المسیرة  محمد شحاتھ ربیع  قیاس الشخصیة  
سؤال وجواب حول التوحد مئة      2009 بیروت   –اكادیمیا  كامبیون كوین  
   2009 عمان  –دار الكتاب العربي  عادل عبدالرحیم الزغول  مبادئ علم النفس التربوي  
   2009 عمان   –دار اثراء  احمد حسین الصغیر  مارسات المھنیة في المدارسنموذج لتحسین الم  –مجتمعات التعلم  
   2009 عمان  –دار المسیرة  محمد خلیل عباس واخرین  مدخل الى مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  
   2009 عمان  – المسیرةدار  محمد خلیل عباس وزمالؤه  مدخل الى مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  
   2009 عمان   –دار الثقافة   محمد جاسم العبیدي  مشكالت الصحة النفسیة امراضھا وعالجھا  
عمان   –  الثقافةدار  عبد العزیز المعایطة وزمیلھ  مشكالت تربویة معاصرة    2009   
     2009 مصر   –المكتبة العصریة  عفت مصطفى الطناوي   معاییر الجودة في تعلیم العلوم   
   2009 عمان   –وائل  دار  سناء عورتاني واخرین  ت القراءةمقدمة في صعوبا 
   2009 عمان   –دار الحامد  محمد حسن محمد واالنشطة   –الكیمیاء  -  E –منظومة التعلیم واسالیب تدریس الریاضیات  
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 .... 

   2009 عمان   –دار الثقافة   عبداللطیف حسین فرج  منھج المدرسة الثانویة في ظل تحدیات القرن الواحد والعشرین  
   2009 االردن  –زمزم  جمال محمود و یحیى محمد  مھارات التفكیر االبداعي عند القائد التربوي المعاصر  
   2009 عمان   –  وائلدار  فیصل محمود الغرایبة  مھارات العمل االجتماعي  
   2009 عمان  –دار الیازوري  اسماعیل نعیم الحلو  نظام تشغیل االنسان  
   2010 عمان    –دار دجلة  رحیم یونس كرو   ات طرح االسئلة مع تطبیقات ریاضیاتیة  استراتیجی 
   2010 عمان  –دار المسیرة  محمد محمود الحیلة  سیكولوجیا وتعلیمیا وعملیا   – االلعاب التربویة و تقنیات انتاجھا  
   2010 عمان  –دار المسیرة  نایفة قطامي  تفكیر و ذكاء الطفل  
   2010 عمان   –دار وائل   عبدالسالم الشناق  تكنولوجیا المعلومات   المدرسیة في توظیف برامج  دارةإلا دور 
   2010 عمان   –دار وائل   ایمان محمد عمر  طرائق التدریس  
   2010 عمان   –دار اثراء  سویم العزي  قراءة تحلیلیة نقدیة  –السیاسي   علم النفس  
   2010 عمان  –المسیرة دار  محمد احمد صوالحة    علم نفس  اللعب  
   2010 بیروت   –دار النھضة  سھیلة عبد الوھاب الجباري  عیني ھي ... سمعي وبصري  
 25  2014 االكادیمیون  عواطف محمود   التوجیھ واالرشاد التربوي المعاصر  م 
 25  2016 دار صفاء  فیصل عبد وآخرین  اسالیب التدریس االبداعي ومھاراتھ  م 
 35  2016 دار الحامد  سامي محسن  د النفسي التوجیھ واالرشا م 
 35  2016 دار الكتاب الجامعي  عبدالفتاح حسن  اسالیب تدریس مھارات اللغة العربیة وآدابھا  م 
 25  2014 دار صفاء  صالح حسن الداھري  سیكولوجیة االبداع والشخصیة  م 
 27  2016 االكادیمیون  سلیمان محمودعطاهللا  علم النفس الجنائي  م 
 30  2016 دار الحامد  مصطفى یوسف  علم النفس السیاحي  م 
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   2010 عمان  –دار المسیرة  عبداللطیف حسین فرج  في العالم  نظم التربیة والتعلیم 
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 التفكیر واالبداع

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 20  2012 عمان    -دار صفاء عامر ابراھیم علوان   تربیة الدماغ البشري وتعلیم التفكیر   
 20  2012 الدار العربیة للعلو  دارولد تریفیرت   جزر العبقریة   
 30  2011 وریا  س -وزارة الثقافة فادیم روزین  التفكیر واإلبداع  * 
 10  2007 دار الفاروق   تي جي ھویسنجون   قانون التفكیر   * 
 23  2011 دار اسامة د. ولید رفیق  التفكیر الناقد  
 17  2010 عمان    -دار الوراق محمد اإلمام وزمیلھ   التفكیر اإلبداعي والناقد   
 12  2010 دار القلم   د. عبد الكریم بكار   تكوین المفكر   
 25  2009 عمان  – مسیرةدار ال یوسف قطامي وزمیلھ  برنامج تطبیقي    – التفكیر اإلبداعي  لةأسئ 
 25  2009 عمان  – مسیرةدار ال عدنان یوسف واخرین  نماذج نظریة وتطبیقات عملیة  -تنمیة مھارات التفكیر 
 15  2009 عمان   -دار دجلة حسین الكیالني   الموھبة والتفكیر اإلبداعي في التعلیم   
 20  2008 عمان   – عالم الثقافة عبدااللھ طویق  تنمیة المھارات و التفكیر اإلبداعي في تعلم الریاضیات  
 17  2008 عمان   –دار الثقافة   غسان یوسف قطیط    استراتیجیات تنمیة مھارات التفكیر العلیا  
 17  2008 للنشر  دار اشراء عمر محمود غیابن استراتیجیات حدیثھ في تعلیم وتعلم التفكیر  
 35  2007 عمان    -دار المسیرة نایفة قطامي وزمیلھا   برنامج تدریب مھني    -نمو التفكیر المھني للطفل * 
 25  2007 عمان  –دار المسیرة  محمد بكر نوفل النظریة والتطبیق  – في غرفة الصف عدد الذكاء المت 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 15  2007 سوریا   -الرضا دار مجموعة من الباحثین   التفكیر تعلمھ والتعلم بھ   
 28  2005 دار الكتاب الجامعي   محمد عبد الھادي حسین   مدخل الى نظریة الذكاءات المتعددة  
 23  2005 عمان  –دار المسیرة  خیر شواھین  في تعلم العلوم  تنمیة مھارات التفكیر 
 12  2005 للبنانیة المصریة ا انشراح ابراھیم محمد   تعلیم التفكیر اإلبداعي لطفل الروضة   
 15  2019 دار امجد  رغد ابراھیم   اثر الذكاء العاطفي   * 
 25  2008 دار الفاروق   بیتر كوك   ادارة  االبداع   * 
 20  2012 دار صفاء   جالل  عزیز   التفكیر  الناقد واالبداعي   * 
 30  2013 مجموعة النیل  العربیة   فیرا ف .بركینبیل   المخ البشري   * 
 20  2018 دار االیام   عون  علي   تنمیة الثقة بالنفس  عند المراھقین   * 
 20  2015 دار االعصار العلمي   ایمان  عباس   عادات العقل   * 
 25  2015 دار روابط   تعریب  لمیاء  زیادة   تكوین وتنمیة  الصالبة  الذھبیة   * 
 30  2012 دار الفكر   مسعد   ترجمة  :  رمضان  استراتیجیات  الحل االبداعي  المشكلة   * 
 20  2015 دار كلمات   دانیال  كانمان   التفكیر  السریع والبطي   * 
 30  2011 مجموعة النیل   دان ھیل   االقتصاد  العاطفي   * 
 20  2017 دار كنوز المعرفة   احمد  توفیق  حجازي   فن التفكیر  الدینا میكي   * 
 45  2015 دار الفكر   ن  محمد  ترجمة  ایما ابتكار  بیئات  التعلم   * 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 25  2009 دار الكتاب  الجامعي   ترجمة   فواز  فتح  هللا   تنمیة  الذكاء  لدى االطفال   * 
 30  2013 الفجر  دار  جیمس  ر. فلین   كیف  تحسن  من طریقة  تفكیرك   * 
 25  2013 دار الفكر    فتحي  عبد الرحمن   االبداع   * 
 15  2017 دار روافد  الح  الفضلي  ص فن التفكیر السلیم   * 
 25  2014 دار الفكر العربي   ایمان  محمد   تعلیم  التفكیر   * 
 15  2009 دار وائل   نبیل عبد الھادي   استراتیجیات تعلیم مھارات  التفكیر   * 
 50  2005 دار االھلیة   بروس ان   التفكیر الناقد   * 
 10  2012 سلة  دار المی سالمة  عجاج العنزي   االبداع   * 
 15  2011 المركز  العربي   حسام محي  الدین   تقییم  العقل العربي   * 
 20  2009 دار الكتاب الجامعي   محمد عبد الھادي   الذكاء العاطفي   * 
 25  2011 دار المسیرة   محمد الجوھري   تاریخ التفكیر االجتماعي   * 
 35  2013 ار الفكر  د  ترجمة  سھى عبد الرحیم   التفكیر   االبداعي   * 
 25  2009 دار الشروق   جودت احمد   تدریس مھارات  التفكیر   * 
 15  2016 دار العصامي   خالد  العسیاوي   التفكیر االبداعي  * 
       
       



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 



 ومدار الدكتور للعل

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السیكولوجیا 
 

 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15  2010 مكتبھ االنجلو المصریھ شاھین رسالن سیكولوجیا اسرة المعوق سمعیا/ م 
 15  2010 مكتبھ االنجلو المصریھ شاھین رسالن سیكولوجیا االعاقات العقلیة والحسیة 
 18  2010 بیروت   -دار النھضة  احمد محمد وزمیلتھ  سیكولوجیة المرأة 
 10  2008 دار مكتبھ الھالل محمد مصطفى زیدان دراسة سیكولوجیة تربویة لتلمیذ التعلیم العام 
 15  2008 عالم الكتب الحدیث  سعاد جبر سعید  سیكولوجیا التغییر في حیاة االفراد والمجتمعات  
 15  2008 سوریا  –ى دار المد  ثیودور رایك  سیكولوجیا العالقات الجنسیة  
 17  2008 عمان -دار اسامھ  فایز حسین العامھ دارةسیكولوجیة اإل 
 20  2008 عمان    -عالم الكتب  سعاد جبر سعید  سیكولوجیة التفكیر والوعي بالذات  * 
 23  2008 عمان   -دار المسیرة سلیمان الخضري   سیكولوجیة الفروق الفردیة في الذكاء * 
 20  2008 عمان  –دار اثراء  عدنان یوسف العتوم  ظاھرة الكذب والقدرة على كشفھ –ذب الك سیكولوجیة 
 15  2008 عمان  – ثقافةدار ال احمد عبدالكریم حمزة  ( الدیسلكسیا )  القراءة سیكولوجیة عسر 
 17  2008 دار صفاء صالح حسن الزھري سیكولوجیھ اإلبداع والشخصیھ 
 15  2008  -منشورات الحلبي عبد الرحمن العیسوي  العالج أسالیب و سیكولوجیھ الكوارث واالزمات  
 15  2007 سوریا –وزارة الثقافھ  ریاض نایل العاسمي سیكولوجیا الطفل الرافض للمدرسھ * 
 16  2007 عمان  -دار المناھج یوسف ذیاب عواد  نظرة تحلیلیة عالجیة  -سیكولوجیة التأخر الدراسي 
زمیلھ عماد الزغول و  سیكولوجیة التدریس الصفي  *   23  2007 عمان  –دار المسیرة  



 ومدار الدكتور للعل

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25  2005  –دار الفكر الجامعي عبد الرحمن العیسوي  الحرب والسلم  سیكولوجیة * 
 30  2005 عمان  –دار وائل  صالح حسن الداھري  رعایة الموھوبین المتمیزین وذوي االحتیاجات الخاصة سیكولوجیة 
 15  2004 بیروت   -دار النھضة  عبد الرحمن العیسوي   وجیة االجرام  سیكول  
 20  2004 عمان  – ثقافةدار ال محمد جاسم محمد  التعلیمیة والمدرسة وآفاق التطویر العام  دارةسیكولوجیة اإل 
 10  1990 بغداد  -دار الشؤون  قاسم حسین صالح  ورقي -في سایكولوجیھ الفن التشكیلي 
 15  1984 دار النھضھ العربیھ عبد الرحمن العیسوي یھ الجنوحسیكولوج * 
 15  -     مصر -دار النھضھ  جوق كونجر واخرین سیكولوجیة الطفولھ والشخصیھ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 ومدار الدكتور للعل

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
       

 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 عة األشبالالفرع المجاور لمطب  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 القیاس والتقویم 
 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت
 15  2008 الریاض   -مكتبة جریر فیلیب كارتر وزمیلھ   اختبارات القیاس النفسي   
 25  2010 عمان   -دار صفاء سوسن شاكر مجید   نماذج   -االختبارات النفسیة 
 17  2011 عمان  -دار الحامد  ھ  محمد الخطیب وزمیل االختبارات والمقاییس النفسیة 
 12  2008 مصر  -الدار الدولیھ  احمد سعد جالل  االختبارات والمقاییس النفسیة 
 25  2011 عمان  -دار الحامد  صالح حسن الداھري  أساسیات القیاس النفسي في اإلرشاد والصحة النفسیة   
 18  2010 عمان   -دار الرایة ماجد محمد الخیاط أساسیات القیاس والتقویم في التربیة   
 25 3 2013 دار الكتب   مصطفى االمام واخرین   التقویم والقیاس/ م  
 30 2 2009 عمان   -دار الیازوري روحي عبدات  التقییم النفسي التربوي في میدان التربیة الخاصة   م 
 30  2012 العین  -لجامعيالكتاب ا ترجمة: زیدان احمد  التقویم التربوي   –التقییم في التربیة الخاصة  
 8  2000 دار التربیة الحدیثة  محمد زیاد حمدان  كتاب للمعلمین واالداریین والمشرفین   -تقییم وتوجیھ التدریس 
   2009 عمان  –دار المسیرة  محمد شحاتھ ربیع  قیاس الشخصیة  
   2003 دار المنھل  فیصل عباس  قیاس الشخصیة دراسة حاالت عیادیة  
 25  2008 مجموعة النیل العربیة   آن بولنج   عرض لمقاییس جودة الحیاة    -صحةقیاس ال 
 15  2008 عمان  -دار الحامد  محمد عبدالسالم یونس  القیاس النفسي   
 12  2010 بغداد   -مصر مرتضى وھیب مجید الكبیسي  القیاس النفسي بین التنظیر والتطبیق  
 27  2009 دار الثقافة م العبیديمحمد جاس القیاس النفسي واالختبارات  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 عة األشبالالفرع المجاور لمطب  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت
 25  2007 مصر -زھراء الشرق فاروق عبدالفتاح موسى القیاس النفسي والتربوي لألسویاء والمعاقین/ م 
 25 1 2011 مركز الكتاب االكادیمي  منعم خیريعبد ال القیاس والتقویم  
 25  2007 مكتبة االنجلو المصریة صفوت فرج  القیاس النفسي/ م 
 25  2009 عمان  –دار المسیرة  سامي محمد ملحم  لقیاس و التقویم في التربیة و علم النفس ا 
   2009 عمان  –دار المسیرة  سامي محمد ملحم  القیاس و التقویم في التربیة و علم النفس  
 18  2008 بیروت  –مجد للنشر  توما جورج الخوري  والتعلیم  القیاس و التقویم في التربیة 
   2008 بیروت  –مجد للنشر  توما جورج الخوري  والتعلیم  و التقویم في التربیة القیاس 
 17  2010 عمان   -دار الیازوري سمیر ابو مغلي وزمیلھ  القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة  
   2009 عمان  –المسیرة دار  صالح الدین محمود عالم  في العملیة التدریسیة القیاس والتقویم التربوي  
 23 2 2008 عمان   -دار الیازوري عصام النمر   القیاس والتقویم في التربیة الخاصة   م 
 35  2003 العین  -الكتاب الجامعي ترجمة:ھیثم كامل  القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس  
    2009 مصر  –العربیة المتحدة  عبدهللا زید واخرین   القیاس والتقویم في التعلم والتعلیم   
 20  2004 مكتبة األنجلو المصریة  علي ماھر خطاب  القیاس والتقویم في العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة/ م 
 15 9  2008 عمان   –دار دجلة  رحیم یونس كرو   القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة   م 
 25 2 2009 دار صفاء  نعمان شحاتة  التعلم والتقویم االكادیمي   م 
 30  2011 مركز الكتاب األكادیمي   عبدالمنعم خیري حسین   القیاس والتقویم في الفن والتربیة الفنیة   
 25 8 2010 عمان  -دار الحامد  نبیل جمعھ النجار   SPSSمنظور تطبیقي مع تطبیقات برمجیة  -القیاس والتقویم م 
 17  2010 عمان   -دار المسیرة تیسیر مفلح كوافحة  القیاس والتقییم وأسالیب القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 عة األشبالالفرع المجاور لمطب  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت
 15  2010 عمان   -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   فوضویة األكل للمراھقین   -مقیاس اضطراب األكل 
 15  2010 عمان   -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   مقیاس اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى األطفال الموھوبین   
 15  2010 عمان   -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   مقیاس اضطرابات االكل الشره العصبي للمراھقین   
 15  2010 عمان   -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   مقیاس اضطرابات اللغة اللفظیة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم  
 15  2010 عمان   -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   ا والعادیین  مقیاس االتجاھات الدینیة لدى المراھقین المعوقین بدنی 
 15  2010 عمان   -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   مقیاس التفاعل االجتماعي لدى طالب الجامعة الموھوبین  
 15  2010 عمان   -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   االجتماعي)  -الدراسي -مقیاس التوافق النفسي (الشخصي 
 15  2010 عمان   -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   مقیاس الوعي الفونولوجي لدى المراھقین التوحدیین   
 15  2010 عمان   -دار صفاء محمد النوبي محمد علي   مقیاس تقدیر الموھبة لدى طالب الجامعة الموھوبین   
 25 5 2013 عمان  –دار المسیرة  احمد محمد التقي النظریة الحدیثة في القیاس  م 
       
       
       
       
       
       
       
       



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 عة األشبالالفرع المجاور لمطب  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 بعة األشبالالفرع المجاور لمط  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 طرائق تدریس 
 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 

 22 4 2014 دار صفاء   سعد علي وزمیلة   طرائق التدریس العامة   م 
 30 4 016-015 منشورات  جامعة دمشق   محمد خیر  وزمیلة   طرائق التدریس العامة   م 
 23 4 16-15 جامعة دمشق  جمال سیلمان  طرائق التدریس العامة   م 
 25  2012 عمان   -دار صفاء نادیة حسین یونس   االتجاھات الحدیثة في التدریس وتنمیة التفكیر   
   1990 مكتبة الفالح   حلمي احمد وزمیلھ   االتجاھات الحدیثة في تخیط وتطویر مناھج المرحلة االولى  
 25 2 2012 عمان    –ثقافة دار ال سناء محمد ابو عاذرة  االتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم   م 
 23  2012 -المؤسسة الحدیثة محسن عبد علي وزمیلھ االتجاھات المعاصرة في بناء المناھج الدراسیة  * 
 20 1 2009 مكتبة بیروت  د. عبد المؤمن محمد  اتجاھات حدیثة في بحوث مناھج وطرق تدریس الدراسات االجتماعیة   م 
 15 2 2008 دار المناھج  داوود ماھر   ضیات للكبار  اتجاھات معاصرة في تدریس الریا م 
 28  2011 دار المسیرة   د. محمد السید علي   اتجاھات وتطبیقات حدیثة في المناھج وطرق التدریس  * 
 25 6 2010 المناھج  خلیل ابراھیم وزمیلھ  اساسیات التدریس   م 
 10 6 2007 دار الثقافة مصطفى خلیل اساسیات تصمیم التدریس  م 
   2013 الیازوري  عبدالحافظ سالمة  اساسیات في تصمیم التدریس  
 10 9 2010 دار الرایة ماجد محمد  اساسیة القیاس والتقویم في التربیة  م 
 20 3 2008 دار الرایة ھشام یعقوب  اسالیب تدریس االجتماعیات  م 
 20 1 2008 سبرة  دار الم احمد جمیل  اسالیب تدریس التربیة الفنیة والمھنیة والریاضیة   م 
 10 3 2006 عمان   -دار المناھج عبدالرحمن عبد علي  أسالیب تدریس التعبیر اللغوي في المرحلة الثانویة ومشكالتھ   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 بعة األشبالالفرع المجاور لمط  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 17 7 2008 عمان   -دار الرایة ھشام یعقوب وزمیلھ   أسالیب تدریس الریاضیات   م 
 10  2005 صفاء دار  د. سامي سلطي وزمیلھ   اسالیب تدریس الریاضیات والعلوم  
 25 1 2013 دار الشروق عایش زیتون  اسالیب تدریس العلوم  م 
 25  2008 الشركة العربیة   د. یعقوب نشوان وزمیلھ  اسالیب تدریس العلوم   * 
 20 2 2008 دار الرایة   ھشام یعقوب واخرون  اسالیب تدریس العلوم   م 
ھویدي د . زید  اسالیب تدریس العلوم في المرحلة االساسیة  م   25 2 2010 دار الكتاب الجامعي  
   2007 دار الیازوري  عبدالحافظ سالم  اسالیب تدریس العلوم والریاضیات  
 23 1 2013 دار الیاوزري  فھد خلیل زاید  اسالیب تدریس اللغة العربیة  م 
 25 7 2010 دار المسیرة   د. راتب قاسم وزمیلھ  اسالیب تدریس اللغة العربیة  م 
   2013 دار المناھج  كامل محمود نجم  ریس قواعد اللغة العربیة اسالیب تد  
 30  2010 العین  -الكتاب الجامعي عبدالفتاح حسن البجة  أسالیب تدریس مھارات اللغة العربیة وآدابھا  * 
 25 10 2011 عمان  -دار أسامة عدنان احمد ابو دیة   أسالیب معاصرة في تدریس االجتماعیات  م 
 22 10 2011 عمان   -دار أسامة سلیم ابراھیم الخزرجي   في تدریس العلوم  أسالیب معاصرة م 
 25 4 2010  -دار الكتاب الجامعي زید الھویدي   أسالیب واستراتیجیات تدریس الریاضیات   م 
 30 1 2008  -دار الكتاب الجامعي زید الھویدي   االسالیب الحدیثة  في تدریس العلوم   م 
   2012 جامعة المنصورة  جابر عبدهللا حسین  التعلیم  استخدام الكومبیوتر في 
   2013 دار الرضوان  حیدر حاتم فالح   استراتیجات وطرائق معاصرة في تدریس التاریخ   
 25  2010 المعتز للنشر والتوزیع  د. شاھر ذیب ابو شرخ  استراتیجیات التدریس   * 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 بعة األشبالالفرع المجاور لمط  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 17 3 2009 عمان  -دار الثقافة سمیر عبد سالم   علم استراتیجیات التدریس في الفیزیاء لتنمیة عملیات ال م 
 28  2011 عمان  -دار الفكر ذوقان عبیدات وزمیلتھ  استراتیجیات التدریس في القرن الحادي والعشرین  * 
 22 1 2016 دار االیام   فارس مطشر   طرائق التدریس اللغة العربیة  
 23 2 2008 عمان   -دار صفاء علي عطیة   محسن االستراتیجیات الحدیثة في التدریس الفعال   م 
 18 2 2006 عالم الكتب الحدیث  ھاني ابراھیم واخرون  استراتیجیات الحدیثة في التدریس والتقویم   م 
 25 1 2012 دار الثقافة  عزو اسماعیل عفانھ   استراتیجیات تدریس الریاضیات  م 
 25 1 2013 مناھج  دار ال بلیغ حمدي  استراتیجیات تدریس اللغة العربیة   م 
 28  2011 دار المسیرة د. ماھر شعبان  استراتیجیات تعلیم المفردات  * 
 12 3 2012 دار المناھج  نبیھة صالح السامرائي   االستراتیجیات الحدیثة  في طرق تدریس العلوم   
 30  2010 مصر   -دار الوفاء   مطھ عبد العظی  استراتیجیات وبرامج مواجھة العنف والمشاغبة في التعلیم  * 
 18 2 2011  دار الحامد محمد احمد الخطیب  االستقصاء وتدریس الریاضیات  1
 *       
 25  2012 دار المسیرة   د. طاھر محمد الھادي  اسس المناھج المعاصرة  
 30  2007 دار المسیرة   د. محمد محمود الخوالدة   اسس بناء المناھج التربویة وتصمیم الكتاب التعلیمي   * 
 30  2007 عمان  –وائل دار  حلمي احمد وزمیلھ  أسس بناء المناھج وتنظیماتھا * 
 20  2009 جامعة دمشق  د. جمال سلمان اصول التدریس   * 
   1985 عالم الكتب   نظلة حسن احمد   اصول تدریس الریاضیات  
   2009 عالم الثقافة   مصطفى نمر دعمس   اعداد وتاھیل المعلم  
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 18  2011 الخبر  -المكتبة العلمیة ابراھیم بن عبدهللا   دلیل المختصین واولیاء االمور   -عدیل سلوك األطفالبناء وت * 
   2011 الھیئة السوریة   ایمر الكتوس  تاریخ العلوم ومنھجیتھا  
 30  2006 عمان  –دار وائل  ناصر الخوالدة و زمیلھ  تحلیل المحتوى في مناھج التربیة اإلسالمیة وكتبھا  * 
   2011 دار صفاء عبدالرحمن الھاشمي  المناھج الدراسیة –تحلیل المضمون   
 25  2011 عمان   -دار صفاء عبد الرحمن الھاشمي   تحلیل مضمون المناھج المدرسیة   * 
 25  2009 عمان  – الحامد دار  عبداللطیف حسین فرج  تخطیط المناھج وصیاغتھا  * 
 28  2004 العین  -الكتاب الجامعي مصطفى اسماعیل   ن تدریس التربیة االسالمیة للمبتدئی 
 25 2 2009 دار المسیرة عزو اسماعیل وزمیلتھ  التدریس الصفي بالذكاءات المتعددة م 
 *       
 20  2011 مجموعة النیل العربیة   ھیلین وارد واخرین   تدریس العلوم في المرحلة االبتدائیة   * 
 18  2009 عمان   -دار المسیرة عفت مصطفى   تھ, استراتیجیاتھ, تقویمھ تخطیطھ, مھارا -التدریس الفعال * 
   2013 دار صفاء عبدالكریم جاسم   دراسة في التنویر الفیزیائي  –تدریس الفیزیاء المعاصرة  
   2002 دار الفكر  ولید احمد جابر  تدریس اللغة العربیة   
 25 1 2013 دار الصفاء دي برادلي وجي سبریغس  قیاس الدقیق التدریس المتقدم وخبرات التعلیم في الكیمیاء الم م 
 20  2009 عمان  –دار المسیرة  علي احمد مدكور النظریة والتطبیق  – تدریس فنون اللغة العربیة * 
 12 1 2005 دار المناھج  عبدالرحمن الھاشمي  تدریس مھارة االستماع  م 
 15 3 2012 مؤسسة حورس   حسناء فاروق الدیب   تطبیقات على احدث طرق التدریس  –تراكیب كیجان   م 
   1986 دار احیاء الكتب  محمد عطیة  التربیة االسالمیة وفالسفتھا  
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   2008 دار المسیرة محمد محمود  التربیة الفنیة واسالیب تدریسھا 
 15 3 2009 دار وائل مریم السید  مبادئھا واستراتیجیات التدریس والتقویم  –التربیة المھنیة   م 
   2011 دار اسامة احمد محمد تصمیم االختبارات  
   2004 دار وائل محمد عواد الحموز  تصمیم التدریس  
 17 3 2009 عمان   –عالم الكتب   خالد عبدالعزیز واخرین   تصمیم التدریس  بین النظریة والتطبیق   م 
 14  2007 عمان    -المجتمع العربي رائدة خلیل سالم   تطویر المناھج التربویة   * 
 25  2011 عمان -دار المسیرة فوزي الشربیني وزمیلتھ تطویر المناھج التعلیمیة * 
   2010 مؤسسة حورس   محمد السید علي  تطویر المنھج من منظور االتجاه المعاصر  
   1986 وكالة المطبوعات  یوسف جعفر سعادة  تطویر برامج االعداد المھني لمعلم المواد االجتماعیة  
   2010 وائل  فرید كامل تطویر مناھج الریاضیات المدرسیة وتعلیمھا   
 25  2010 عمان  -دار وائل فرید كامل ابو زینة   تطویر مناھج الریاضیات المدرسیة وتعلیمھا   * 
   2011 المؤسسة الحدیثة   جان عبدهللا توما  التعلم والتعلیم مدارس وطرائق  
   2005 دار المسیرة محمد  عبد هللا  تعلیم العلوم للجمیع   
   1983 جامعة الشمس ودیع مكسموس  التعلیم والتعلم الریاضیات  
   2008 جامعة الملك سعود  بیتر ھـ , روسي وزمیلھ   الطریقة المنظمة والمبسطة لفمھھ وتطبیقھ   –التقویم   
 20 3 2009 دار المناھج   محسن علي  تقویم اداء مدرسي اللغة العربیة   م 
 30 3 2005 دار الكتاب الجامعي  ترجمة : مؤید فوزي  یم العملیة التدریسیة تقو  
 25 4  2009 كیوان  راشد حماد الدوسري  تقویم المعلم  م 
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   2010 دار المسیرة محمد مصطفى   التقویم الواقعي في العملیة التدریسیة   
   2011 جامعي الحدیث المكتب ال ولید كمال عفیفي  التقویم والقیاس النفسي والتربوي  
   2012 دار الكتاب الجامعي زیدان احمد  التقویم التربوي   –التقییم في التربیة الخاصة  
 20 4 2010 دار الیازوري  سمیر ابو مغلي  التقییم والتشخیص في التربیة الخاصة   م 
 18  2007 لعالي للفكر  المعھد ا ابو بكر محمد احمد  التكامل المعرفي وتطبیقاتھ في المناھج الجامعیة   * 
   2012 زمزم  صالح محمد واخرون  التكنولوجیا وتصمیم التدریس 
   2008 عالم الثقافة   عبد االلھ طویق   تنمیة المھارات والتفكیر االبداعي في تعلیم الریاضیات   
 20 4 2011 سوریا  -الثقافة وزارة حاتم حسین البصیص  استراتیجیات متعددة للتدریس  -تنمیة مھارات القراءة والكتابة * 
 23  2000 دار الكتب  الثقافیة د. محمد امین وزمیلھ  توجیھ وارشاد التالمیذ في  النشاطات والمناھج الدراسیة  * 
   2007 دار ومكتبة الھالل  علي راشد  الجامعة والتدریس الجامعي  
   2011 المسیرةدار  رافدة الحریري الجودة الشاملة في المناھج وطرق التدریس  
   2007 دار الوراق عبدالرحمن عبد علي  دراسات في مناھج اللغة العربیة وطرائق تدریسھا  
   2007 دار النھضة العربیة  انوار عقل  دورة تدریبیة للمعلمات في اسالیب التقویم الحدیثة   
 20 12 2010 المكتبة العصریة  الم فوزي عبدالس رؤیة جدیدة في طرق واستراتیجیات التدریس للتعلیم الجامعي  م 
   2010 دار الینابیع   حمید مجید المولى   رؤیة في فلسفة الریاضیات التربویة   
 25  2007 دارلثقافة  عبد اللطیف بن حسین   صناعة المناھج في ضوء النماذج  * 
 20  2010 دار المسیرة ھادي طوالبة واخرون  طرائق التدریس  * 
 25  2011 عمان  -دار المسیرة توفیق احمد وزمیلھ   امةطرائق التدریس الع 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 بعة األشبالالفرع المجاور لمط  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 23  2010 زمزم ناشرون   عبدالكریم الیماني   أسالیب التدریس وتطبیقاتھا العملیة  -طرائق التدریس العامة * 
 40 4 2006 دار الكتاب الجامعي  فخر الدین القال واخرون   طرائق التدریس العامة في عصر المعلومات   م 
 25  2009 عمان  -دار الثقافة عادل ابو العز واخرین   معالجة تطبیقیة معاصرة   -التدریس العامة طرائق * 
 35  2011 عمان   -دار صفاء محمد سلمان واخرین   طرائق التدریس الفعالة   * 
 30 3 2012 العین  -الكتاب الجامعي محمد محمود الحیلة  طرائق التدریس واستراتیجیاتھ  م 
 25 1 2013 الرضوان   عمران جاسم    ائق تدریس اللغة العربیة  المناھج وطر م 
 25  2009 سوریا   -دار النھضة زھرة عاطفة زكریا  طرائق التعلم الذاتي في منھج ریاض األطفال   
 30  2008 المؤسسة الحدیثة   د. یوسف مارون  طرائق التعلیم بین النظریة والممارسة  
   2009 دار ومكتبة الھالل  مارك برو   طرائق التعلیم في علم التربیة  
 16  2004 عمان   -دار الشروق سعاد عبدالكریم الوائلي   طرائق تدریس االدب والبالغة والتعبیر بین النظریة والتطبیق   
 15 4  2009 جامعة الموصل   ولید وعدهللا وزمیلھ   طرائق تدریس التربیة الریاضیة  م 
 17 1 2009 عمان    -المجتمع العربي اخمد وزمیلھ  صبحي  طرائق تدریس الجغرافیة  م 
 40  2011 دار المسیرة   عبد هللا بن خمیس   طرائق تدریس العلوم   * 
 20 3 2012 دار صفاء  فاضل ناھي عبد عون   طرائق تدریس اللغة العربیة  م 
 35 4  2008   –العربیة المتحدة  منیرة  مطارسة وزمیلھ   طرائق تدریس خاصة   م 
 18 3 2011 عمان   -دار أسامة جاسم محمد السالمي  ئق معاصرة لتدریس ادب األطفال طرا م 
 17  2011 بیروت   –دار النھضة  حسان حالق   طرائق ومناھج التربیة والتعلیم وصفات المدرس الناجح   * 
   2011 دار الیازوري  عباس ناجي  طرائق ونماذج تعلیمیة في تدریس الریاضیات  
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 15  1998   -جامعة عمر المختار عبدالرزاق الصالحین  العامة طرق التدریس  
 10 8 2000  -وزارة التعلیم العالي  عباس احمد صالح   طرق التدریس في التربیة الریاضیة   م 
 25  2007 عمان  -دار الحامد  عبداللطیف حسین فرج   طرق التدریس في التعلیم العالي  
 17  2009 عمان  –دار المسیرة  عبداللطیف حسین فرج  طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین  * 
    2012 دار الكتاب الجامعي  محمد محمود  طرق التدریس واستراتیجیاتھ  
 12 6 2005 عمان   -دار أسامة فراس ابراھیم   طرق التدریس ووسائلھ وتقنیاتھ   م 
   2011 دار دجلة  محمد محمود  طرق تدریس االطفال  
 18  2011 عمان   -دار دجلة محمد محمود عبدهللا  طرق تدریس التربیة االسالمیة   * 
 20 2 2011 عمان   -دار دجلة محمد محمود عبدهللا  طرق التدریس االطفال  م 
 15 1 2009 دار دجلة   سحر امین   طرق تدریس الجغرافیا   م 
 25 4 2011 دار المسیرة   عزو اسماعیل واخرون   طرق تدریس الحاسوب  م 
 23  2012 مكتبة المجمع العربي   نضال عبد اللطیف  طرق تدریس الریاضیات   * 
 22  2010 دار  صفاء سامي سلطي عریفج   طرق تدریس الریاضیات والعلوم  
 25 1 2015 دار الرضوان  نجم عبد هللا الموسوي  تدریس اللغة العربیة   * 
 8  2006 عمان  -دار البدایة عةبسام جم طرق تدریس الطفل  
 30  2010 دار المسیرة   بطرس حافظ   طرق تدریس الطلبة المضطربین سلوكیا وانفعالیا   
 30  2010 دار المسیرة   د. بطرس حافظ  طرق تدریس الطلبة المضطربین سلوكیا وانفعالیا   * 
 22 2 2005 عمان    -المجتمع العربي صالح الدین العمریة   طرق تدریس العلوم   م 
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 20 2 2009 دار دجلة   سحر امین كاتوت   طرق تدریس العلوم   م 
 25  2008 دار الفكر   امال نجاتي  طرق تدریس العلوم للمرحلة االساسیة   
 25  2008 دار الفكر   د. امال نجاتي  طرق تدریس العلوم للمرحلة االساسیة   * 
 18  2010 عمان   -المسیرةدار  علي احمد مدكور  طرق تدریس اللغة العربیة   * 
 30  2005 دار الكتاب الجامعي جمال مصطفى واخرون  طرق تدریس اللغة العربیة في مرحلة التعلیم االساسي   
   2013 دار الصفاء فاطمة عبدالسالم  طرق تعلیم الریاضیات وتاریخ تطوره  
   2004 دار الثقافة سعید حسني  طرق دراسة الطفل  
 30 2 2005 دار الكتاب الجامعي  Forrest w . parkay ستقبلك في مھنة التدریس  م –فن التدریس  م 
   2011 دار الكتاب الجامعي  حمزة دودین   قضایا حدیثة في التربیة والبحث والتقویم التربوي   
   1985 مكتبة االنجلو مصریة  عبد المجید عبد الرحیم   قواعد التربیة والتدریس في الحضانھ وریاض االطفال   
   2008 المؤسسة الجامعیة   توما جورج الخوري   القیاس والتقویم في التربیة والتعلیم   
   2008 دار المسیرة   تیسیر مفلح   القیاس والتقییم واسالیب القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة   
 35  2009 عمان  -دار الفكر رمضان مسعد بدوي   مدخل النظم لتصمیم المقرر والمناھج   * 
 20 1 2012 دار الثقافة  رمضان عبد الحمید  الموھوبون    
 20  2011 عمان   -دار صفاء زھدي محمد عید   مدخل إلى تدریس مھارات اللغة العربیة   * 
 30 7 2003 دار الكتاب الجامعي محمد الدریج مدخل إلى علم التدریس تحلیل العملیة التعلیمیة   م 
   2009 دار الفكر  لندا كروكر التقلیدیة والمعاصرة  مدخل إلى نظریة القیاس  
   2007 دار الكتاب الجامعي  ترجمة : مؤید حسن   المرجع في تدریس مھارات التفكیر   
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 30  2010 المؤسسة الحدیثة   علي سامي الحالق   المرجع في تدریس مھارات اللغة العربیة وعلومھا   * 
 18 7 2010 مؤسسة حورس  حمد السید عليم مصطلحات في المناھج وطرق التدریس م 
 25 2 2009 عمان   –دار المناھج  سلمى زكي الناشف  ق التدریس ائالمفاھیم العلمیة وطر م 
 23  2011 عمان  -زمزم ناشرون ناصر احمد وزمیلھ  أسسھا ومداخلھا الفكریة وتصمیمھا ومبادئ بنائھا  -المناھج * 
   2009 حامد  دار ال محمد حسن  المناھج التربویة   
   2009 دار المسیرة   توفیق احمد مرعي   المناھج التربویة الحدیثة   
 25  2009 عمان  – مسیرةدار ال توفیق احمد وزمیلھ  مفاھیمھا وعناصرھا وأسسھا   –  المناھج التربویة الحدیثة * 
 18  2006 عمان  – ثقافةر الدا مروان ابو حویج  أسسھا  –عناصرھا  –مفاھیمھا   – المناھج التربویة المعاصرة * 
 20  2009 دار الحامد   د. محمد حسن حمادات   عناصرھا   –اسسھا  –مفھومھا   –المناھج التربویة نظریاتھا   * 
 30  2010 عمان   –عالم الكتب   ولید خضر الزند وزمیلھ   تصمیمھا, تنفیذھا, تقویمھا, تطویرھا   -المناھج التعلیمیة * 
 30 8 2009 دار المناھج  محسن علي  ئق تدریس المناھج الحدیثة وطرا م 
 25  2010 عمان    -دار الیازوري ماھر اسماعیل الجعفري   فلسفتھا, بناؤھا, تقویمھا   -المناھج الدراسیة * 
 20 6 2011 دار الحامد د. محمد احمد الخطیب  مناھج الریاضیات الحدیثة  م 
 20   2010 دار المسیرة   حي علیان د. شاھر رب مناھج العلوم الطبیعیة وطرق تدریسھا   * 
   2007 دار الفكر  عبدالقادر عرابي  المناھج الكیفیة في العلوم االجتماعیة  
 30  2011 عمان    -المجتمع العربي عبدالسالم یوسف   مناھج اللغة العربیة وطرائق تدریسھا بین النظریة والتطبیق  * 
مود واخرین سعدون مح مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا *   20  2005   عمان  – وائلدار  
 15  2010 دار المناھج  د. صباح حسن الزبیدي   مناھج المواد االجتماعیة وطرائق تدریسھا   * 
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 20  2008 عمان   -دار اسامة طھ الدلیمي وزمیلھ  تخطیطاً, تقویماً, تطویراً   -المناھج بین التقلید والتجدید  * 
 15  1995 عالم الكتب   د. احمد حسن اللقاني  یق المناھج بین النظریة والتطب  *
   2007 دار المسیرة فرید كامل وزمیلھ  مناھج تدریس  الریاضیات في الصفوف االولى  
   1989 دار المعارف  خلیفة عبد السمیع  مناھج تدریس الریاضیات  
 25  2007 عمان  -دار المسیرة منى محمد علي جاد  مناھج ریاض األطفال   * 
 23  2009 عمان   –عالم الكتب   محمد فؤاد وزمیلھ  أسس تنمیة الطفولة المبكرة  -مناھج ریاض األطفال * 
 30  2003  -مكتبة الفالح  جمال الخطیب وزمیلتھ   مناھج وأسالیب التدریس في التربیة الخاصة   * 
 25  2011 عمان  –دار الفكر  جمال الخطیب وزمیلھ  مناھج واسالیب في التربیة الخاصة   * 
 20 2 2009 عمان   –دار دجلة  رحیم یونس كرو   المناھج وطرائق التدریس   م 
   2013 دار الرضوان حمزة ھاشم  المناھج وطرائق تدریس اللغة العربیة  
 25 3 2009 دار الحامد د. محمد حسن حمادات منظومة التعلیم واسالیب التدریس  م 
 12  2006 بیروت  –دار الھادي  الفاضل بن حمیدة   ربویة في المناھج دراسة ت –ونظام التقییم  المنھج التربوي * 
   2009 دار الشروق ابراھیم ابراش  المنھج العلمي وتطبیقاتھ في العلوم االجتماعیة  
   2009 دار المسیرة احمد المھدي واخرون  المنھج المدرسي المعاصر  
 25  2011 دار الفكر  د. رمضان مسعد  المنھج وطرق التدریس   * 
 23  2009 العین  -الكتاب الجامعي فواز بن فتح هللا  المنھل العذب في تدریس مھارات القراءة والكتابة  * 
 20  2010 دار اسامة  د. صالح علي فضالة   مھارات التدریس الصفي  * 
 20 2 2009 دار الكتاب  الجامعي   زید الھویدي   مھارات التدریس الفعال  م 
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 23 3 2013 دار الكتاب  الجامعي   زید الھویدي   الریاضیات الفعال  استراتیجیات معلم م 
 25 2 2015 دار الكتاب  الجامعي   زید الھویدي   اساسیات القیاس والتقویم التربوي  م 
 22 2 2011 عمان   -دار أسامة محمود سراج الدین   مھارات تدریس التربیة اإلسالمیة   م 
 22  2011 عمان   -دار الیازوري یحیى محمد نبھان  مھارة التدریس  * 
   1987 الدار العربیة للنشر جورج بوشام  نظریة المنھج   
 45  2011 دار وائل  یوسف قطامي  نماذج التدریس  * 
 25 4 2011 عمان  -دار وائل فرید كامل ابو زینة   النموذج االستقصائي في التدریس والبحث وحل المشكالت  م 
 30  2007 دار المسیرة   د. خالد محمد ابو لوم  تدریسھا  الھندسة طرق واستراتیجیات  
 5 10 1989 دار النھضة العربیة  عواطف ابراھیم   وسائل تدریس الریاضیات الطفال  م 
 12  2012 مكتبة الیمامة   واثق  عبد الكریم   في تدریس  المفاھیم العلمیة    ت المدخل البنائي نماذج  واستراتیجیا م 
 50  2008 دار الفكر   سیسیل د. میرسر   تدریس الطلبة   م 
 22 1 2013 دار دروب   حسین احمد زمیلة   التربیة الریاضیة   م 
 8 1 2000 دار المسیرة   محمد زیاد  تقییم وتوجیھ التدریس   م 
 10 1 2005 دار االخوة  انتصار كاظم   سیكولوجیة التدریس   م 
 12 1 2009 ار التربیة  د  صالح الدین محمود   القیاس والتقویم التربوي   م 
 10 1 2015 مكتبة نور الحسن  سعد علي وزمیلة   مناھج تدریس اللغة العربیة   م 
 18 4 2007 دار الفكر   كمال سالم   الدمج  م 
 22 3 2003 دار الكتاب الجامعي  شكري حامد  مناھج دراسات االجتماعیة   م 
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 10 3 2014   دار نیبور عبد الكریم جاسم   طرائق واسالیب تعلیم  م 
 20 2 2009 عالم الثقافة   محمد عیسى   التربیة االجتماعیة   م 
 22 3 2014 دار الیازوري   علي  دیري   طرائق التدریس التربیة الریاضیة   م 
 25 2 2015 دار  المنھجیة  نجم عبد هللا   فاعلیة استراتیجیة الجدول الذاتیة   م 
 23 3 2015 دار صفاء  حمید وزمیلة  محمد  تطبیق تدریس الجغرافیة التربویة   م 
 12 25 1998 جامعة عمر المختار  عبد الرزاق الصالحین   طرائق التدریس العامة   م 
 15 7 2007 دار الحامد   عبد اللطیف  حسین   طرائق التدریس في التعلیم العالي  م 
 22 2 2014  دار المجتمع العلمي یوسف فاضل   المفاھیم العلمیة واستراتیجیات تعلمیھا   م 
 25 2 2013 دار الرضوان  صالح احمد  ادارة الموارد التعلیمیة   م 
 20 2 2013 دار الرضوان  محمد حمید  طرائق التدریس الجغرافیا   م 
 20 3 2015 دار الرضوان  محمد حمید وزمیلة    المناھج وطرائق التدریس   م 
 20 1 2013 دار الرضوان  محمد حمید  تدریس المفاھیم والخرائط  المفاھیمیة   م 
 18 1 2014 دار الیازوري   عبد الكریم  موسى   اسالیب تدریس الریاضیات   م 
 20 3 2014 دار سمیر  خلیل عبد الفتاح وزمیلة   استراتیجیات تدریس اللغة العربیة   م 
 30 2 2013 العربیة المتحدة   كاید  سالمھ  طرائق التدریس والتدریب العامة  م 
 10 4 2013 مطابیع بیروت   كامل علي   لغویة وطرائق تدریسھا مفاھیم  م 
 15 4 2012 مصر مرتضى   ماجد نافع   طرائق التدریس التربیة الفنیة  م 
 18 1 2014 دار الكتب العلمیة   یوسف فالح   مفاھیم اساسیة في تدریس العلوم   م 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 بعة األشبالالفرع المجاور لمط  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 1 ......  ة  دار المسیر محمد السید علي  التربیة العلمیة  وتدریس العلوم   م 
 25 2 2013 دار الكتاب الجامعي  عبد القادر محمد  نماذج واستراتیجیات التدریس الفعال  م 
 15 2 2010 دار الوفاء  محمد حسن  طرائق التدریس االلعاب الجماعیة  م 
 25 1 2016 دار المنھجیة  حسین عبید  البیاتي   طرائق  تدریس التربیة الفنیة  م 
 15 1 2011 دار المسیلة  حمدان عوض   ضیات بالحاسوب تدریس الریا م 
 20 1 2010 وائل   خالد محمد   طرائق التدریس التربیة الفنیة  م 
 30 1 2009 دار الكتاب الجامعي  ترجمة محمد امین  التدریس من منظور  البحث   م 
 22 1 2014 الرضوان   نجم عبد هللا   دراسات تربویة في طرائق التدریس اللغة العربیة   م 
 25 1 2016 صفاء   فیصل بد منشد  اسالیب التدریس االبداعي   م 
 30 1 2015 دار الیازوري   حیدر عبد الكریم  المناھج  وطرائق التدریس المعاصرة  م 
 15 1 2014 المؤسسة اللبنانیة للكتاب  داوود ماھر   اساسیات طرائق التدریس العامة  م 
 30 1 2010 دار الكتاب   الجامعي   عبد الفتاح حسن   لعربیة  اسالیب تدریس مھارات اللغة ا م 
 10 1 2006 دار الشروق  صالح نصیرات   طرائق التدریس العربیة   م 
 20 1 2008 دار النھضة  حسام عبد الملك  طرائق التدریس العلوم الشرعیة   م 
 50 8 2011 المكتب الجامعي الحدیث  محمود عوض  اسالیب التعلم والتدریس  م 
 25 13 2014 دار المجتمع العربي  عبد الواحد الكبیسي  تدریس الریاضیات   م 
 20 2 2005 دار االنجلو   مصطفى حسین   التقویم   م 
 15 3 2010 المؤسسة الحدیثة   جورج مارون   اسس  التقویم التربوي  
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 دار الدكتور للعلوم 

 خرى ال ية والعلوم االقتصادو  اإلدارية

 توزيع   -نشر -طبع  
 07706479159  -07901978525موبايل:  -شبال األالفرع اجملاور ملطبعة  –شارع املتنيب  -بغداد                                                                                

 
 ضيات والريا  حصاءاإل  
 

 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
      
      
      
 30 1995 جامعة الملك سعود  ريتشارد إي بارلو وزميله  نماذج احتمالية   -النظرية االحصائية للموثوقية واختبارات الحياة * 
 15 1997 مركز الكتب االردني محمد صبحي وزميله  مقدمة في االحصاء  * 
 15 1999 المكتب الجامعي الحديث  احمد محمد الطبيب  صاء في التربية وعلم النفس االح * 
 35   2000 عمان   –دار الفكر  مروان عبدالمجيد  اإلحصاء الوصفي واالستداللي في مجاالت وبحوث التربية البدنية   
 25 2000 السعودية  -العبيكان انيس اسماعيل كنجو  اإلحصاء واالحتمال  
 15 2000 عمان  -دار وائل عدنان كريم نجم الدين  ؤال وجواب في االقتصاد الرياضي س 250سلسلة  
 15 2000 عمان   –دار الثقافة  سعدي شاكر حمودي  علم اإلحصاء وتطبيقاته في المجالين التربوي واالجتماعي  
 12   2000 جامعة بغداد  حسين علي بخيت  مبادئ االقتصاد الرياضي   
 45 2000 جامعة الملك سعود  وليام فيللر  1حتمال وتطبيقاتها ج مدخل إلى نظرية اال * 
 22 2001 جامعة الملك سعود  بريان ف. ج. مانلي   األساس في الطرق اإلحصائية المتعددة المتغيرات  
 18 2001 الرياض  -مكتبة العبيكان   معروف عبدالرحمن واخرين  الجبر الخطي وتطبيقاته  * 



 2 
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 7   2001   –دار الشؤون الثقافية  هيفاء ايوب ججاوي  والتقويم   المعايير –قواعد البيانات   
 12 2002 عمان  –دار المناهج  قيس ناجي عبدالجبار  أصول اإلحصاء والطرق اإلحصائية  
 20 2002 عمان  -دار صفائ محمد حسين محمد رشيد  اإلحصاء في التربية   * 
 25 2002 عمان  –دار صفاء شحادة  نعمان األساليب الكمية في الجغرافية باستخدام الحاسوب  * 
 12 2002 عمان   -دار صفاء محمد عبدالفتاح الصيرفي  األسلوب الكمي في تخطيط المشروعات  
 25 2002 عمان   -دار صفاء قبيلة فارس المالكي   الهندسة والرياضيات في العمارة   
 25 2002 مجموعة النيل العربية   عبدالحفيظ محمد فوزي  نظرية اختبار الفرضيات  * 
 25 2003 عمان  -دار المناهج  حسين علي بخيت وزميله  أساسيات االقتصاد الرياضي  
 15 2003 عمان  –دار المناهج  جياللي جالطو  تطبيقات عملية   -اإلحصاء الوصفي  
 23 2003 مناهج  شفيق العتوم وزميله  االساليب االحصائية   
 25 2003 عمان  –لمناهج دار ا شفيق العتوم وزميله  2األساليب اإلحصائية ج  
 17 2003 عمان  -دار وائل عدنان كريم نجم الدين   مدخل كمي تحليلي  -االقتصاد الرياضي  
 15 2003 عالم الكتب الحديث  عزام صبري  CDمرفق  SPSSالتحليل اإلحصائي بين النظرية والتطبيق  
 60 2003 جامعة الملك سعود  ريتشارد ل. بيردن وزميله    2-1التحليل العددي  
 20 2003 عمان   -دار الفرقان عدنان عوض  الرياضيات العامة وتطبيقاتها االقتصادية  
 20   2003 عمان   –دار صفاء  محمد حسين رشيد واخرين  الرياضيات لطلبة تكنولوجيا المعلومات والمكتبات  
 20 2003 قنديل صباح داود وزميله  مقدمة في االحتماالت واالحصاء 
 20 2004 عمان  -دار صفاء ماهر يونس وزميله  التربية اإلحصاء في  
 35 2004 عمان  -دار وائل صالح الدين حسين الهيتي   spssباستخدام   -األساليب اإلحصائية في العلوم اإلدارية * 
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 35 2004 عمان  -دار اليازوري  مؤيد الفضل  االساليب الكمية في االدارة   * 
 30   2004 عمان  –عالم الكتب الحديث   نعيم نصير  في اإلدارة   األساليب الكمية وبحوث العمليات  * 
 20 2004 مكتبة األنجلو المصرية  اخالص محمد وآخرين التحليل اإلحصائي في العلوم التربوية  
 25 2004 جامعة الملك سعود  ابراهيم احمد مخلوف التحليل الكمي في اإلدارة  * 
 23 2004 االهلية  زكية احمد مشعل وزميلها  ية الرياضيات في العلوم االقتصادية والتجار  
 20 2004 ايتراك  مصطفى حسن محمد  النظريات والحلول والتطبيقات  -المعادالت التفاضلية 
 25 2004 جامعة الملك سعود  انيس اسماعيل كنجو  طرق رياضية لإلحصائيين  * 
 45 2004 الكتاب الجديد  سليم ذياب السعدي مبادئ علم اإلحصاء  
 60 2004 دار الكتب األكاديمية  عبد الحميد ربيع غيطان    2-1ة االحتماالت نظري 
 20 2005 عمان  -دار وائل فتحي خليل حمدان   أساليب تدريس الرياضيات  
 17 2005 عمان  –دار مجدالوي  سالم قاسم النعيمي  اإلحصاء التطبيقي على الحاسوب  * 
 25 2005 عمان  -دار الحامد  وآخرين  دالل القاضي اإلحصاء لإلداريين واالقتصاديين  
 28   2005 عمان   –دار مجدالوي  حامد الشمرتي و مؤيد الفضل تطبيقات في منظمات اعمال   -األساليب اإلحصائية في اتخاذ القرار * 
 25 2005 مكتبة االنجلو  ثروت محمد عبد المنعم  االنحدار   
 45 2005 مصر   -الدار الجامعية عبدالقادر محمد عبدالقادر ق الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبي * 
 25   2005 عمان   –األكاديميون للنشر   عدنان كريم نجم الدين  الرياضيات المالية  
 17 2005 عمان   -دار الحامد  محمود مهدي البياتي  CDمرفق  SPSSتحليل البيانات اإلحصائية باستخدام  
 20 2005 جامعة الملك سعود  يس اسماعيل كنجو وآخرين ان مبادئ االستدالل اإلحصائي  * 
 15 2005 جامعة االسكندرية   مخنار محمود الهانسي وزميله مبادئ االستدالل اإلحصائي  
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 10 2005 عمان  –دار صفاء يزن ابراهيم عقل  مقدمة في بحوث العمليات   * 
 20 2005 جامعة الملك سعود  انيس اسماعيل كنجو وزميله  نماذج خطية  
 25 2006 عالم الكتب الحديث  عزام صبري  CDمرفق  -spssأساسيات في النظام اإلحصائي الشامل  * 
 25 2006 عالم الكتب الحديث   عزام صبري  spssاالحصاء الوصفي ونظام  
 25   2006 عمان  –عالم الكتب الحديث   عزام صبري  SPSSاإلحصاء في التربية ونظام  
 15 2006 عمان   –دار الحامد  كاسر نصر منصور   ذ القرارات االدارية / م االساليب الكمية في اتخا * 
 17 2006 عمان   -دار اليازوري  محمد دباس الحميد وزميله  األساليب الكمية في العلوم اإلدارية * 
 15   2006 عمان   –دار وائل  رضا غانم عبدالكريم  صعوبات وحلول    –الكسور االعتيادية  
 25 2006 عمان   -دار المناهج  يق العتوم شف بحوث العمليات  
 25 2006 دار الفكر   اديب كولو  التقنيات الكمية في اإلدارة  -بحوث العمليات  
 18 2006 ايتراك للنشر   اليمين فالته  1بحوث العمليات ج 
 35 2006 جامعة الملك سعود  شيرايدن جيه كوكيس وزميله  بدون عناء  SPSSحزمة البرامج اإلحصائية  * 
 25 2006 المنصورة   ايهاب حامد البراوي   مبادئ االحصاء التطبيقي في التربية الرياضية  
 15 2006 عمان  -دار قنديل صباح داود سليم وزميلته  مقدمة في االحتماالت واإلحصاء/ م  
 12 2006 جامعة األسكندرية  محمد علي محمد وزميله  مقدمة في اإلحصاء الوصفي ونظرية االحتماالت  
 20   2007 الرياض  –دار المريخ  نجاة رشيد الكيخيا  أساسيات األستنتاج اإلحصائي  
 20 2007 عمان   -دار الشروق  عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي  أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي   
 35 2007 جامعة الملك سعود  عبدهللا بن عبدالكريم الشيحة  أسس نظرية التقدير  
 30 2007 عمان   -دار الوراق محمد عبدالعال وزميله  لمتقدم في دعم القرار بالتركيز على منظمات األعمال  اإلحصاء ا 
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 25 2007 المكتبة العصرية  محمد جبر المغربي  االحصاء الوصفي  
 30 2007 عمان   -دار المسيرة عدنان حسين الجادري  اإلحصاء الوصفي في العلوم التربوية  
 18 2007 المكتبة العصرية  محمد جبر المغربي  اإلحصاء الوصفي/ م   
 35   2007 سوريا   –دار شعاع  لجنة التاليف والترجمة   spssاإلحصاء باستخدام   * 
 20 2007 عمان  -دار اليازوري  وائل ابو مغلي وزميله  اإلحصاء في التربية   
 30 2007 اليازوري  وائل ابو المغلي  االحصاء في التربية )مجلد( 
 25 2007 عمان   -دار المسيرة فريد ابو زينة وآخرين   د وتطبيقاتها الرياضية والحياتية األعدا 
 20 2007 المكتب الجامعي الحديث  نبيل مرسي وزميله   التحليل الكمي في مجال األعمال  
 25   2007 عمان   –دار الحامد  سهيلة عبدهللا سعيد  الجديد في األساليب الكمية و بحوث العمليات  
 18   2007 عمان   –دار الخزامي  راشد محمد سالمة وزميله  رياضيات المالية  ال *
 25   2007 عمان   –دار اليازوري  محمد صبحي ابو صالح  الموجز في الطرق اإلحصائية * 
 25 2007 عمان   -دار اليازوري  محمود الفياض وعيسى قدادة بحوث العمليات  * 
 35 2007 عمان   -دار المناهج  مد عبد الصفار وزميله اح بحوث العمليات تطبيقات على الحاسوب  
 25 2007 دار الفكر الجامعي محمد علي متولي عجور  بحوث العمليات واإلحصاء   * 
 25 2007 المكتبة العصرية   سلطان محمد عبد الحميد  رياضيات االعمال للتجاريين  
 28 2007 عمان  –ي دار مجدالو  حامد الشمرتي وعلي خليل  مدخل إلى بحوث العمليات  * 
 12 2007 جامعة األسكندرية  عبدالمرضي حامد وزميله  مقدمة في اإلحصاء  
 30 2007 جامعة الملك سعود  لطفي تاج وزميله   مقدمة في العمليات العشوائية 
 45 2007 جامعة الملك سعود  زيد تميم البلخي   مقدمة في بحوث العمليات   
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 25   2007 عمان    -دار المسيرة فريد كامل وآخرين البحث العلمي اإلحصاء في  -مناهج البحث العلمي  
 25 2007 عمان    -دار المسيرة فريد كامل ابو زينة وزميله  مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى   
 17 2008 المجتمع العربي  سوسن محمد خريوش  أساسيات الرياضيات  
 23   2008 عمان   –دار الثقافة  ادي جبرين علي ه  االتجاهات واألدوات الكمية في اإلدارة   
 40 2008 عمان  -دار اثراء عبدهللا فالح المنيزل اإلحصاء االستداللي وتطبيقاته في الحاسوب   
 8 2008   -الدار الدولية لالستثمارات  كازمير ملخصات ايزي شوم  -اإلحصاء التجاري  * 
 23 2008 عمان   -دار صفاء رشيد   محمد حسين محمد  اإلحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي  * 
 22 2008 عمان  –دار اثراء عبدالجبار توفيق البياتي  اإلحصاء وتطبيقاته في العلوم التربوية والنفسية  
 25 2008 عمان   -دار الشروق  عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي  األساليب اإلحصائية التطبيقية   
 20   2008 عمان   –دار وائل  محمد عبدالعال وزميله   matlabاألساليب اإلحصائية باستخدام حزمة  
 25 2008 عمان    -دار زهران  دالل صادق وحميد ناصر  األساليب اإلحصائية في اإلدارة 
 20   2008 عمان   –دار وائل  عبدالحميد البلداوي وزميله  األساليب الكمية التطبيقية في إدارة األعمال   * 
 30   2008   –المكتبة العصرية   البيومي عوض  spssباستخدام  –جتماعية  التحليل اإلحصائي في العلوم اال 
 16 2008 عمان   -دار صفاء اياد بركات اعنزة  القطع المكافئ والناقص والزائد  -الرياضيات الحديثة 
 20 2008 عمان  -دار صفاء نائل اسماعيل الفيومي  الهندسة الناقصية  -الكميات المتجهة -الرياضيات الحديثة 
 17 2008 عمان   -دار صفاء ديانا سعيد الزق  طرق حساب التكامل  -تحليل الكمية الممتدة  -الرياضيات الحديثة 
 18 2008 عمان  -دار صفاء محمود محمد غندور  الدوال لمتغير المركب  -تطبيقات التكامل المحدد   -الرياضيات الحديثة 
 40 2008 جدة  -دار الشروق  احمد محمد بارم وآخرين  2-1اب الرياضيات في االقتصاد واإلدارة لالنتظام واالنتس 
 25   2008 عمان   –دار الحامد  ثائر فيصل شاهر وزميله  الرياضيات في العلوم المالية واإلدارية 
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 17   2008 سوريا   –دار شعاع  لجنة التأليف والترجمة   spssالمرجع السريع للتحليل اإلحصائي باستخدام امثلة   * 
 35 2008 الدار الجامعية السيد عبدالمقصود وزميله  لعمليات في المحاسبةبحوث ا * 
 28 2008 عمان  –دار اثراء مؤيد عبدالحسين الفضل  بحوث عمليات محاسبية  
 25 2008 دار الحامد احمد اكرم الشبلي مبادئ االحصاء   
 15 2008  -الدار الدولية لالستثمارات   ل احمد سعد جال spssتطبيقات وتدريبات على برنامج  -مبادئ اإلحصاء النفسي  
 20   2008 عمان   –دار الثقافة  محمد مروان السمان واخرين  مبادئ التحليل االقتصادي) الجزئي والكلي (  
 25   2008 عمان    -دار المسيرة مؤيد الفضل  مدخل إلى األساليب الكمية في التسويق   
اهيم الخطيب روحي ابر  مقدمة في المعادالت التفاضلية     35   2008 عمان   –دار المسيرة  
 23 2008 دار الحامد دالل القاضي و زميلها  spssمنهجية واساليب البحث العلمي  وتحليل البيانات باستخدام  
 23 2008 عمان   –دار صفاء  حسن ياسين طعمة  نماذج واساليب كمية في االدارة والتخطيط  * 
 * An Introduction to Statistical Reliability   18   2009 عمان   –دار اثراء  عبد المجيد حمزة 
 12 2009 الجزيرة  كمال علوان وزميله  اختيار الفرضيات  االحصائية 
 35   2009 عمان   –دار صفاء  حسن ياسين وايمان حسين  أساليب اإلحصاء التطبيقي   
 25   2009 عمان   –دار وائل  حميد عبد المجيد البلداوي عبدال spssأساليب اإلحصاء للعلوم االقتصادية وإدارة األعمال  
 28 2009 عمان   -األهلية  وليد اسماعيل السيفو وزميله  أساليب رياضيات األعمال وتطبيقاتها في العلوم المالية واإلدارية  
 17   2009   عمان –المجتمع العربي   رزان ابراهيم ابوصالح  أصول الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب األوتوكاد  
 20 2009 عمان  –دار المناهج  كامل فليفل وفتحي حمدان  اإلحصاء  
 28 2009 عمان  –دار المسيرة مصطفى خلف عبدالجواد  المبادئ والتطبيقات  -اإلحصاء االجتماعي  
 15 2009 مصر  -بساتين المعرفة ياسر احمد السيد  اإلحصاء التطبيقي   
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 22 2009 المكتب الجامعي الحديث  محمود علي متولي   اإلحصاء واالحتماالت وبحوث العمليات  
 25 2009 عمان  -دار الشروق  عبد الحميد عبدالمجيد البلداوي  spssاألساليب التطبيقية لتحليل وإعداد البحوث العلمية  * 
 35 2009 عمان  –اءدار اثر  عدنان حسين ويعقوب عبدهللا األسس المنهجية واالستخدامات اإلحصائية في بحوث .....التربوية  * 
 25   2009 عمان   –دار وائل  محفوظ جودة spssالتحليل اإلحصائي األساسي باستخدام  
 25   2009 عمان   –دار وائل  محفوظ جودة SPSSالتحليل اإلحصائي المتقدم باستخدام  
 25 2009 عمان    -المعرفةكنوز  يونس سالم عبد الغني   التحليل االحصائي للتباين االقليمي في مستويات البطالة  * 
 25 2009 المجتمع العربي  مصباح جمعة عقل واخرين  التحليل اإلحصائي واالحتماالت  * 
 25   2009 عمان    -دار المسيرة محمد صبحي ابو صالح   التفاضل والتكامل   
 35   2009 المجتمع العربي  مصباح جمعة عقل واخرين  التفاضل والتكامل   
 50   2009 المجتمع العربي   مصباح جمعة عقل وآخرين   2-1ة مواضيع متقدم -الجبر 
 17   2009 عمان   –المجتمع العربي   محمد عبدهللا وعدلي محمد  الرسم الهندسي 
 17 2009 عمان  -دار صفاء فوزي يوسف وخالد محمد  الرسم الهندسي لجميع التخصصات الهندسية  
 10 2009 عمان   -دار صفاء الكريم عيسى  اسماعيل عبد  الرياضيات  )اإلقترانات وأنواعها(  
 25   2009 المجتمع العربي  محمد ابراهيم راشد وزميله  الرياضيات األساسية لطلبة الجامعات ومعلمي الصفوف ....  
 20 2009 عمان    -دار المسيرة شقيري نوري وآخرين   الرياضيات المالية  
 10 2009 سوريا  -دار الرضا علي محمد علي عكاشة  الرياضيات المالية  
 23 2009 عمان   -دار صفاء اسماء عبد الكريم عيسى   مسائل وحلول -الرياضيات المعاصرة 
 30 2009 المجتمع العربي  مصباح جمعة وزميله  الرياضيات المنفصلة التراكيب المتقطعة  
 35   2009 عمان   – دار اليازوري  محمد صبحي ابوصالح  الطرق اإلحصائية   
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 20 2009 المجتمع العربي  صباح جمعة عقب واخرين م المثلثات   
 22 2009 عمان  –دار وائل عبدالرسول عبدالرزاق الموسوي  المدخل إلى بحوث العمليات  * 
 18 2009 المجتمع العربي  مصباح جمعة عقل وآخرين  المصفوفات وتطبيقاتها  
زعبي وزميله محمد بالل ال CDفهم وتحليل البيانات مرفق   –  spssالنظام اإلحصائي    25   2009 عمان   –دار وائل  
 35   2009 مصر   –الدار الجامعية  فريد راغب النجار  بحوث العمليات في اإلدارة   
 25 2009 عمان  -دار وائل منعم زمزير الموسوي  مدخل علمي التخاذ القرارات  -بحوث العمليات  
 25 2009 عمان   -دار صفاء حسن ياسين طعمة واخرين  نماذج وتطبيقات  -بحوث العمليات  
 16   2009 بيروت    –العربية للعلوم  ايان ايرس تحليل البيانات وأثره التجاري واإلنساني   
 20 2009 عمان  –زمزم طارق عبدالباري و عيد ابوبكر تطبيقات الرياضيات المالية في العلوم المالية واإلدارية 
العامري وزميلته صالح مهدي تطبيقات بحوث العمليات في اإلدارة    35 2009 عمان  -دار اثراء 
 6   2009 بغداد  –مكتبة الذاكرة   خالد ضاري الطائي واخرين  تطبيقات وتحليالت النظام الكمي لألعمال كيو اس بي  
 20 2009 الشركة العربية المتحدة عدنان عوض وتركي سعيد  رياضيات منفصلة   
 30 2009 عمان  –دار صفاء سين حسن ياسين و ايمان ح طرق اإلحصاء الوصفي  
 15   2009 عمان   –دار المناهج   فتحي حمدان وكامل فليفل  مبادئ اإلحصاء للمهن التجارية  * 
 25   2009 عمان   –دار اليازوري  عيد احمد ووليد السيفو  مبادئ التحليل الكمي  
 25 2009 المجتمع العربي  محمود محمد سليم صالح  مبادئ الرياضيات لطالب المجتمع والعلوم اإلدارية   
 22 2009 عالم الكتب الحديث  احمد سالم صالح  مبادئ الفيزياء اإلحصائية  
 22   2009 عمان   -دار الثقافة سعدي شاكر حمودي  مبادئ علم اإلحصاء وتطبيقاته في المجالين التربوي واالجتماعي   * 
 8   2009 عمان   –دار اثراء  للتدريب والبحوث  المعهد العربي  1العدد  1المجلد  –مجلة العلوم اإلحصائية  
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 15   2009 عمان   –الجنان   عبداللطيف حسن شومان  مقدمة في اإلحصاء التطبيقي  * 
 23 2009 المجتمع العربي  محمود محمد سليم  مقدمة في اإلحصاء لطالب المجتمع والعلوم اإلدارية  
حسن شومان  عبداللطيف مقدمة في اإلحصاء واالستنتاج اإلحصائي   *   15   2009 عمان   –الجنان   
 25 2009 عمان  –دار المسيرة علي جاسم التميمي  مقدمة في الجبر الخطي   
 27 2009 عمان   –دار زهران  اموري هادي كاظم   مقدمة في القياس االقتصادي 
 25   2009 عمان   -دار المسيرة محمد الطراونة وزميله  مقدمة في بحوث العمليات  
 20 2009 المجتمع العربي   مصباح جمعة عقل وآخرين  اب  نظرية الحس 
 30 2010 عمان    –زمزم ناشرون  وليد اسماعيل السيفة واخرين  اساسيات االساليب االحصائية لالعمال  * 
 20 2010 عمان  –دار الوراق الهام علي توفيق  دراسات وتطبيقات  -أساليب قياس قيمة المعلومات  
 25 2010 دار الكتاب الجامعي زيد الهويدي  س الرياضيات أساليب واستراتيجيات تدري 
 25 2010 عمان  –دار الحامد  حسين محمود الجنابي  األحدث في بحوث العمليات  * 
 28 2010 المكتب الجامعي الحديث  متولى عجور   االحصاء االحتمالي وبحوث العمليات  
 25 2010 عمان    -دار زهران  ال  بوعظم كم اإلحصاء االستداللي من الجانب النظري والتطبيقي   
 25 2010 دار المسيرة عبدهللا فالح وزميله  االحصاء التربوي )تطبيقات باستخدام الرزم االحصائية( 
 17 2010 بغداد  -مصر مرتضى  وهيب مجيد الكبيسي  اإلحصاء التطبيقي في العلوم االجتماعية  * 
 25 2010 عمان  –دار صفاء عزام صبري  اإلحصاء الرياضي   * 
 25 2010 عمان  -دار الحامد  نبيل جمعة صالح النجار   spssاإلحصاء في التربية والعلوم اإلنسانية مع تطبيقات برمجية  * 
 27 2010 دار الحامد ثائر فيصل الشاهر  ( 1االحصاء في العلوم االدارية والمالية )احصاء  
 17   2010 عمان   –دار صفاء  اكرم محمد عرفان  يات ( األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية ) بحوث العمل * 
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 25 2010 عمان  –دار اليازوري  مناضل الجواري  االقتصاد الرياضي  
 17 2010 عمان  -دار جرير عدنان داود العذاري  نظرية وحلول -االقتصاد القياسي  * 
 30 2010 الدار الجامعية كمال سلطان محمد سالم  التحليل اإلحصائي  
 20 2010 عمان  –دار المسيرة حمزة محمد دودين  spssل اإلحصائي المتقدم للبيانات باستخدام  التحلي * 
 30 2010 عمان  –دار جرير محمد خير سليم ابو زيد  spssالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برمجية  
 17 2010   عمان –دار دجلة  عباس خماس الساعدي  Mathcadالتحليالت العددية باستخدام برنامج  
 17 2010 مجموعة النيل العربية  ريفا بيرمان ومارك ساوندز  كل ما تحتاج إلى معرفته  -التعامل مع اإلحصاء * 
 105 2010 االعصار العلمي امجد عباس ابو حرز وآخرين   3-1الرياضيات المدرسية  *
 17 2010 عمان  -ر صفاءدا يحيى عبدهللا فندي  الرياضيات في اإلثبات الهندسي والدوائر والمماس   
 17 2010 عمان   -دار صفاء سهير عطا اسماعيل زامل  الرياضيات في االختالفات والمساحات والشكل المنشوري  
 18 2010 عمان  -دار صفاء يحيى عبدهللا فندي  الرياضيات في األشكال االسطوانية والهرمية والكروية  
 17 2010 عمان   -دار صفاء سهير عطا اسماعيل  والمحيط والمساحة   الرياضيات في األشكال المتشابهة والدوائر 
 17 2010 عمان   -دار صفاء محمد عوض الطراونة  الرياضيات في التعامل مع األرقام والخطوط المستقيمة واإلحصاء   
 17 2010 عمان  -دار صفاء يحيى عبدهللا فندي  الرياضيات في الكسور الجبرية والمعادالت واألسس السالبة   
 16 2010 عمان   -دار صفاء محمد عوض الطراونة  الرياضيات في النسبة والنسبة المئوية والجذور التربيعية   
 25 2010 عمان  -دار صفاء حسن ياسين طعمة  الرياضيات لالقتصاد والعلوم اإلدارية والمالية 
 25 2010 عمان   -دار الحامد  النجارنبيل جمعة  spssمنظور تطبيقي مع تطبيقات برمجية   -القياس والتقويم  
 35 2010 عمان  -دار اليازوري  مؤيد الفضل المنهج الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية  
 25 2010 عمان   -دار دجلة رحيم يونس كرو  المنهل في الرياضيات  
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 25   2010 عمان   –دار وائل  فتحي خليل حمدان  بحوث العمليات مع تطبيقات باستخدام الحاسوب  
 25 2010 عمان  -دار الثقافة فضيل دليلو  تقنيات تحليل البيانات في العلوم االجتماعية واإلعالمية  
 30 2010 عمان  -دار صفاء عيد احمد ابو بكر  رياضيات التمويل واالستثمار  
 20 2010 دار الفكر الجامعي محمد احمد ابو زيد  رياضيات التمويل واالستثمار 
 30 2010 عمان   –دار اثراء  هالل عبود البياتي  قاموس اإلحصاء   
 25 2010 عمان  -دار اليازوري  محمد صبحي ابو صالح   مبادئ االحصاء  * 
 25 2010 عمان    -دار المسيرة سالم عيسى بدر وزميله   مبادئ اإلحصاء الوصفي واالستداللي   
 25 2010 عمان  -ر وائلدا زياد سليم رمضان  مبادئ اإلحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي  * 
 20 2010 عمان   -دار صفاء سهيل احمد سمحان وزميله  مبادئ اإلحصاء لالقتصاد والعلوم اإلدارية  * 
 17 2010 عمان  -دار صفاء سامر ابراهيم اسماعيل  مبادئ الجبر  
 8 2010 عمان   –دار اثراء  المعهد العربي للتدريب والبحوث   2العدد  1المجلد  –مجلة العلوم اإلحصائية  
 8 2010 عمان   –دار اثراء  المعهد العربي للتدريب والبحوث   3العدد  1المجلد  –مجلة العلوم اإلحصائية  
 25 2010 عمان  –دار المسيرة محمد احمد وسليمان خالد  مقدمة في بحوث العمليات  
 23 2011 مجدالوي  موفق احمد مرزة اساسيات االساليب الكمية في القرارات االدراية  
 28 2011 عمان   -المجتمع العربي  بدر الدين محمد دشون  الحل االمثل لتفاضل اسهل  -اساسيات التفاضل 
 18 2011 عمان  -دار صفاء اياد عبدالفتاح النسور  مدخل لدراسة التسويق الحديث  -أساليب التحليل الكمي  
 25 2011 عمان  -دار اليازوري  العال وزميله محمد عبد  استخدام الطرق االحصائية في تصميم البحث العلمي  
 17 2011 عمان   -دار المسيرة فاضل سالمة شنطاوي  أسس الرياضيات والمفاهيم الهندسية األساسية  
 10 2011 جامعة بغداد  عبد اللطيف شومان  االحصاء االقتصادي واحصاءات حقل العمل 
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 25 2011 صرية المكتبة الع محمد محمد جبر المغربي  االحصاء التحليلي  
 30 2011 المكتبة العصرية  محمد محمد جبر المغربي  االحصاء التحليلي في البحوث االقتصادية واالجتماعية   
 27 2011 عمان  -دار اليازوري  عبدالخالق عبدالجبار النقيب  اإلحصاء الحياتي  
 25 2011 فكر العربي دار ال عزت عبد الحميد  spss 18االحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام  
 20 2011 عمان  –دار اسامة اسماعيل محمد بن قانه  اإلحصاء الوصفي والحيوي ) دروس وتطبيقات (  
 23 2011 عمان  -دار صفاء حسن ياسين طعنة  اسس وتطبيقات  -االختبارات اإلحصائية  
 20 2011 مكتبة االنجلو المصرية  مراد صالح احمد  االساليب االحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية/م  
 25 2011 االنجلو  صالح احمد مراد  االساليب الحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية  
 30 2011 عمان  -دار وائل  غسان يوسف قطيط  االستقصاء 
 30 2011 عمان  -دار صفاء نعمان شحادة  التحليل اإلحصائي في الجغرافية والعلوم االجتماعية   
 20 2011 مكتبة االنجلو المصرية   ثروت محمد عبدالمنعم  التحليل االحصائي للمتغيرات المتعددة/ م 
 25 2011 الكتب الجامعي الحديث  السيد عبد الحميد عطية  التحليل االحصائي وتطبيقاته في دراسات الخدمة االجتماعية  
 35 2011 الرياض  -دار المريخ شيوة  لحسن عبدهللا با الرياضيات األساسية وتطبيقاتها  
 25 2011 المجتمع العربي  عالء القاضي وزميله  الرياضيات واإلحصاء 
 22 2011 عمان   -دار صفاء كامل عالوي وحسن لطيف   النظرية والتحليل  -القياس االقتصادي 
 18 2011 وائل فريد كامل النموذج االستقصائي في التدريس والبحث وحل المشكالت  
 50 2011 عمان   -دار اليازوري  لحسن عبدهللا باشيوة  بحوث العمليات  
 30 2011 عمان  -دار وائل محمد عبدالعال واخرين  بحوث العمليات  
 8 2011 بغداد  -مكتبة النهضة  عبد علي عوض   دراسات في التحليل االقتصادي   
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 17 2011 عمان  -دار اليازوري  ميله محمد صبحي ابو صالح وز  spssدليل التحليل اإلحصائي باستخدام  
 30 2011 عمان    -دار المسيرة خالد فائق العبيدي وزميلته  رياضيات التوحيد  
 25 2011 مصر  -مؤسسة حورس  سعيد السيد علي اسماعيل  مبادئ االحصاء الوصفي والتطبيقي  
 20 2011 عمان   -رةدار المسي ابراهيم محمد البطاينة  مبادئ اإلحصاء لطلبة اإلدارة واالقتصاد  
 17 2011   -المؤسسة الحديثة  وديع طوروس  مبادئ االقتصاد القياسي  
 10 2011 اتحاد اإلحصائيين العرب  مجموعة باحثين  العدد األول  -مجلة اتحاد اإلحصائيين العرب  
 25 2011 عمان   –دار اليازوري  لحسن عبدهللا باشيوة  مدخل الى الرياضيات المالية وتطبيقاتها  * 
 15 2011 عام الكتب الحديث  خالد محمد السواعي SPSSمدخل الى تحليل البيانات باستخدام  
 20 2011 جامعة الملك سعود  محسن لطفي احمد  مقدمة في اإلحصاء االجتماعي  
 45 2011 عمان  -دار اليازوري  لحسن عبدهللا باشيوة  مقدمة في التحليل الرياضي  * 
 25 2011 جامعة الملك سعود  ابراهيم بن صالح وزميله  مقدمة في التفاضل والتكامل  
 15 2011 عمان   –دار وائل  فتحي خليل وزميله   مقدمة في بحوث العمليات   * 
 35 2012 عمان  -دار الحامد  عبدالحسين زيني  إحصاء التجارة الداخلية والخارجية  
 15 2012 عمان   -ة حمادةمؤسس سليمان محمد طشطوش  نظري وتطبيقي  -اساسيات االحصاء الرياضي  
 30 2012 عمان   -دار صفاء حسن ياسين وايمان حسين  اإلحصاء االستداللي  
 25 2012 عمان   -المجتمع العربي  مصطفى يوسف واخرين   االحصاء في اإلدارة واالقتصاد  
 25 2012 عمان   -دار اسامة شاكر مصلح وزميله  االحصاء وتصميم التجارب  
 20 2012 بغداد   -شركة دار بابل كمال علوان واخرين   SPSSتطبيقات باستخدام برنامج -ئية االختبارات االحصا 
 30   2012 عمان    -دار الحامد  عبدالحسين زيني  األرقام القياسية   * 
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 25 2012 عمان   -دار المسيرة حسن ياسين ومحمود حسين  االقتصاد الرياضي  
 60 2012 عمان  –دار المسيرة روحي ابراهيم الخطيب    2-1التفاضل والتكامل   
 30 2012 عمان   -دار الحامد  عبدالحسين زيني   الحسابات القومية  * 
 20   2012 عمان  -دار وائل فتحي خليل حمدان  الرياضيات للعلوم اإلدارية والمالية   
 10 2012 بغداد  -مكتبة الذاكرة  عبدالمجيد حمزة الناصر   المدخل في الفكر اإلحصائي  
 60 2012 عمان   –دار الحامد  ثائر مطلق محمد  والطرق الكمية في التخطيط وتطبيقاتها في الحاسوب  النماذج 
 35 2012 عمان   –دار المناهج   شفيق احمد العتوم  spssطرق االحصاء باستخدام   
 35 2012 عمان  –دار الحامد  شيخي محمد  طرق االقتصاد القياسي  * 
 25 2012 عمان  -دار الحامد  حسين زيني عبدال مبادئ اإلحصاء االقتصادي  
 35 2012 عمان   -دار صفاء محمد حسين وزميلته  SPSSمبادئ اإلحصاء واالحتماالت ومعالجتها باستخدام برنامج  * 
 25 2012 عمان   -دار الراية عاطف عيد الرفوع مدخل في االحصاء التربوي  
 10 2012  -الدكتور للعلومدار  عبداللطيف حسن شومان  مقدمة في االحصاء السكاني  
 30 2012 عمان  –دار المسيرة محمد صبحي وزميله  spssمبادئ وتحليل باستخدام   -مقدمة في اإلحصاء  
 17 2012 المجتمع العربي  بدر الدين محمد دشون   من األلف إلى الياء في الرياضيات  
 25 2012 دار المسيرة محمد بوزيان  التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي 
 15 2013 عمان  -دار المناهج   ابراهيم مراد وزميله  SPSSاساسيات في علم االحصاء مع تطبيقات  
 20 2013 عمان   -دار الفكر ترجمة: ذياب البداينة  في طرق البحث واالحصاء االجتماعي  SPSSاستخدام الـ  
 20 2013 عمان   -المجتمع العربي  ايمن صالح سالمة  اسس ومبادئ  -االحصاء  
 20 2013 بغداد  -مكتبة الذاكرة   اموري هادي واخرين  SPSSاسلوب تحليلي باستخدام  -االحصاء التطبيقي  
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 25 2013   -دار التعليم الجامعي  امتثال محمد وزميلتها  االستدالل االحصائي والتنبؤ  
 27 2013 عمان    -دار المسيرة حسام علي وزميله  االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق   
 25 2013 مكتبة المجتمع العربي  امجد عباس واخرون  التحليل العددي والطرق العددية باستخدام الماتالب  
 25 2013 الوراق  بجم عبود  مدخل إلى األساليب الكمية )الكتاب األول( 
 40 2013 عمان   -الوراق للنشر  لحسن عبدهللا باشيوة  spssاالحصاء وتطبيقاته على الحزمة االحصائية   
 30 2013 عمان  -دار صفاء ايهاب عبدالسالم محمود  spssتحليل البرنامج االحصائي   
 45 2013 دار المسيرة روحي الخطيب  التفاضل والتكامل المتقدم  
 25 2014 عمان   -اليازوري  عايد كريم عبد عون  spssمقدمة في االحصاء وتطبيقات  
 20 2014 عمان   -اليازوري  وسى فرج هللا عبدالكريم م مقدمة في االحصاء التربوي  
 30 2015 عمان  -دار صفاء  سعيد جاسم وزميلته  االساليب االحصائية في البحوث  
 35 2015 عمان   -االعصار  عدنان عباس حميدان  تقنيات المعاينة االحصائية في الدراسات السوقية والتسويقية  
 25 2015 جددار ام راشد االسمر االحصاء والقياس االجتماعي 
 15 2015 مكتبة اليمامة   نزيهة عباس المشهداني  مقدمة في السيطرة االحصائية 
 25 2015 دار المسيرة جبار عبد مضحي  حزمة البرامج االحصائية  
 25 2015 دار اليازوري  صفاء علي ناصر  الرياضيات والتحليل العددي 
 25 2015 دار الفاروق  جولي باالنت  spssالتحليل االحصائي باستخدام برامج   
 25 2016 دار زهران  حسني احمد  مقدمة في علم االحصاء  
 20 2016 شركة الغدير عدنان فرحان  الرياضيات االقتصادية  
 25 2017 دار دجلة  يونس حمادي علي  االحصاء في العلوم االجتماعية والسلوكية  
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 23 2017 دار صفاء انور حسين  االحصاء وتصميم الجارب  
 22 2017 مركز الكتاب االكاديمي  امطير مفتاح  دئ االحصاء مبا 
 20 2017 دار وائل  مامون البناء  المهارات االحصائية للباحث التربوي  
 25 2018 مكتبة الذاكرة  مروان عبدالحميد  الشبكات العصبية االصطناعية وطرائق تنبؤ السالسل الزمنية  
 25 2018 دار صفاء رحمن عزام عبدال االختبارات االحصائية المعلمية  
 23 2018 دار االكاديميون  سعد عجيل شهاب  االساليب االحصائة المستخدمة في التطبيقات االقتصادية 
 30 2018 دار االكاديميون  سعد عجيل شهاب  االحصاء االقتصادي 
 12 2018 الملف احمد ناجي  اسس االحصاء  
 50 2018 دار صفاء محمد خيري  spssالتحليل االحصائي للبيانات باستخدام برنامج   
 25 2019 دار اليازوري  علي العزاوي  االساليب الكمية االحصائية في الجغرافيا  
 30 2019 مكتبة نفح الطيب  وليد خليفة  االحصاء الجنائي  
 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 ع المجاور لمطبعة األشبالالفر  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 
 االتصال

 

 السعر  العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
  15 2010 القاھرة   -دار غریب  وفیق صفوت مختار  وسائل االتصال واإلعالم وتشكیل وعي األطفال والشباب/ م  
    2010 القاھرة   –دار غریب  وفیق صفوت مختار  واإلعالم وتشكیل وعي األطفال و الشباب  وسائل االتصال 
  27  2011 مصر  – الفجردار  محمد منیر حجاب   تھا و تطورھا  أ وسائل االتصال نش 
  5 2001 عویدات للنشر فرنسوا لسلي  وسائل االتصال المتعددة (ملتیمیدیا) / م  
  12 2012   عمان -دار المسیره محمد صاحب سلطان   دراسة في النشأة والتطور/ م   –وسائل اإلعالم واالتصال   
  17 2001 الشارقھ   –دائره الثقافھ  نصر الدین لعیاضي   سائل االتصال الجماھیري والثقافھ  و 
  7 2003 المصریة اللبنانیة  عبدالعزیز شرف  نماذج االتصال في الفنون واإلعالم والتعلیم وإدارة االعمال 
  15 2012 عمان   -دار المسیرة منال ھالل المزاھرة  نظریات االتصال/ م  
  23 2014 عمان   -دار االیام علي عبد الفتاح علي  یات االتصال واالعالم الحدیثة نظر 
نظریات االتصال المعاصرة في ضوء تكنولوجیا االتصال  

 والعولمة 
  9 2013 القاھرة -دار العلم واالیمان محمد علي ابو العال 

  15 2010 عمان   -دار أسامة بسام المشاقبة   نظریات االتصال   
  25 2010 مصر -دار الفجر محمد منیر حجاب  االتصال نظریات  
  30 2012 عمان  -دار أسامة مھند علي وزمیلتھ  النظام اإلعالمي العربي ( نحو نموذج نظري جدید ) 
  7 2009 المصریة اللبنانیة  راسم محمد الجمال الضبط والسیطرة / م  -نظام االتصال واإلعالم الدولي 
  15 2009 المصریة اللبنانیة  راسم محمد الجمال الضبط والسیطرة   -الدولي نظام االتصال واإلعالم 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 ع المجاور لمطبعة األشبالالفر  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
  15 2013 بیروت  -دار النھضة العربیة ایاد ھالل الدلیمي نظام االتصال واإلعالم الدولي 
  15 2007 دار النھضھ العربیة   محمد علي القوزي  نشأة وسائل االتصال وتطویرھا   
  25 2014 عمان  -دار اسامة كامل الطؤاونة  ي عملیات االتصال مھارات المذیع المتمیز ف 
  25 2014 عمان  -دار الیازوري احمد العبد وزمیلھ مھارات االتصال وفن التعامل مع االخرین  
  17 2011 عالم الكتب  حصة محمد وزمیلتھا  مھارات االتصال والتفاعل  
  20 2008 مصر -دار الفجر د منیر حجاب محم مھارات االتصال لالعالمیین والتربویین والدعاة  
  10 2010 عالم الكتب الحدیث  طالل عبدهللا وآخرین   مھارات االتصال الجماھیري/ م  
  12 2010 عمان   –كنوز المعرفة  حسین جلوب  االتصال مع االخرین   -مھارات االتصال 
  30 2014 النھضة العربیة  دار مي العبد هللا المعجم في المفاھیم الحدیثة لالعالم واالتصال  
  25 2011 عمان  -االفاق المشرقة طارق اسماعیل محمد  المرجع في التصمیم الجرافیكي واالتصال المرئي   
  23 2001 سوریا -دار الفكر  منیر الجیان   المراسالت وأسس االتصال   
  12 2008 دار الكندي  برھان شادي   مدخل في االتصال الجماھیري ونظریات التأثبر   
 

 عصام سلیمان الموسى   المدخل في االتصال الجماھیري 
  –اثراء للنشر والتوزیع  

 عمان 
2009    

  25 2011 عمان  -دار الثقافة عبد الرزاق الدلیمي المدخل الى وسائل اإلعالم واالتصال  
  25 2014 دار الكتاب الحدیث احمد عیساوي  مدخل الى علوم اإلعالم واالتصال  
  15 2008 عالم الكتب الحدیث   رحیمھ الطیب بیان  خل إلى اإلعالم واالتصال مد  
  25 2009 مصر   -المكتبة العصریة احمد محمد موسى المدخل الى االتصال الجماھیري  
  10 2003 مصر  –الدار العالمیة  محمود حسن اسماعیل  م /مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر  
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  20 2010 عمان  -دار وائل  عمر عبد الرحیم  وي واإلنساني  مبادئ االتصال الترب 
  30 2014 عمان  -دار المسیرة محمد صاحب سلطان  االسس والمفاھیم  –مبادئ االتصال   
  15 2011 مصر -دار الفكر العربي عبدالمجید شكري  رؤیة جدیدة  -فنون المسرح واالتصال اإلعالمي 
    2009 مكتبة االنجلو المصریة   محي الدین عبدالحلیم   فنون اإلعالم وتكنولوجیا االتصال   
    2009 المصریة اللبنانیة  منى الحدیدي وزمیلھا   فنون االتصال واإلعالم المتخصص  
  20 2009 مصر  -دار الفكر العربي عبدالمجید شكري  فن الترجمة اإلعالمیة في وسائل االتصال الجماھیري  
  22 2014 مصر  -العلم واالیمان محمد علي ابو العال  النظریة والتطبیق فن االتصال بالجماھیر بین  
  15 2009 مصر   -دار الكتب القانونیة محمد حكیم حسین   فن االتصال األمني  
  20 2011 عمان  -دار صفاء عالء ھاشم مناف  ة ی دراسة تحلیل -فلسفة اإلعالم واالتصال  
  12 2012 لطباعة والنشر الھالل ل ارمان ماتیالر  عولمة االتصاالت  
علوم اإلعالم واالتصاالت واشكالیات التكوین المھني في العالم  

 ربي الع
  27 2009 دار النھضھ العربیة   مي العبدهللا 

  30 2005 عمان   -مؤسسة الوراق فالح كاظم المحنة  االنماط   -النظریات  -االفكار  -علم االتصال بالجماھیر 
  6 2009 سوریا  -وزارة الثقافة ایناسو رامونھ  ال/ م الصورة وطغیان االتص 
  25 2009 عمان  -دار المسیرة  عامر ابراھیم وزمیلتھ  شبكات المعلومات واالتصاالت  
  17 2008 عالم الكتب الحدیث   سعاد جبر سعید  سیكولوجیھ االتصال الجماھیري  
  17 2013 عمان  -دار اسامة محمد حسن العامري  سیكولوجیا االتصال اإلعالمي 
  25 2014 الدمام -مكتبة المتنبي عبدهللا محمد عبدالرحمن  سوسیولوجیا االتصال واالعالم  
  35 2009 جروس برس  اریك میغریھ  سیولوجیا االتصال ووسائل االعالم وس 
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  25 2006 بیروت -دار النھضة العربیة مي العبدهللا  التلفزیون وقضایا االتصال في عالم متغیر  
  10 2004 عمان   -دار أسامة مجد الھاشمي  كنولوجیا وسائل االتصال الجماھیري/ م ت 
  20 2012 عمان   -دار أسامة مجد الھاشمي  تكنولوجیا وسائل االتصال الجماھیري  
  25 2015 عمان  -االعصار  ماھر عودة وآخرین  تكنولوجیا االعالم واالتصال  
  10 2006 اطلس للنشر حنان یوسف  تكنولوجیا االتصال ومجتمع المعلوماتیة  
  28 2011 عمان  -االفاق المشرقة عبد الباسط محمد  تكنولوجیا االتصال وتطبیقاتھا 
  30 2014 عمان  -دار المسیرة منال ھالل المزاھرة  تكنولوجیا االتصال والمعلومات  
  10 2003 المدینة برس  شریف درویش اللبان  م / قضایا معاصرة -تكنولوجیا االتصال 
  15 2010 مصر -دار العالم العربي أمل محمد خطاب  تكنولوجیا االتصال الحدیثة ودورھا في تطویر األداء الصحفي  
  17 2009 الدار المصریة اللبنانیة  حسن عماد مكاوي  تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات   
    2004 عمان   -دار أسامة محمد الھاشمي  ال الجماھیري تكنولوجیا االتص 
    2005 مصر  –الدار العربیة  أسما حسین حافظ  في عصر الفضاءتكنولوجیا االتصال اإلعالمي التفاعلي  
  8 1996 دار الفكر العربي  عبد العزیز شكري   إنتاج البرامج في الرادیو والتلفزیون  –تكنولوجیا االتصال   
  8 2005 المصریة اللبنانیة  شریف درویش اللبان  المخاطر والتحدیات والتأثیرات االجتماعیة/م  –نولوجیا االتصال  تك 
    15 2011 عمان -دار الرائد  بشرى الحمداني   تكنلوجیا االتصال والمعلومات في الصحف المطبوعة   
  15  2008 عمان   –اثراء للنشر  راتب جلیل صویص  تقنیات ومھارات االتصال   
  20 2014 عمان   -دار االیام علي عبدالفتاح علي  تطور االعالم وفق تكنولوجیا االتصال الحدیث  
  15 2011 بیروت  -دار النھضة العربیة مي العبد هللا البحث في علوم اإلعالم واالتصال  
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  40 2012 دار الكتاب الجامعي السید بخیت  االنترنت كوسیلة اتصال جدیدة 
  25 2013 دار النشر للجامعات  ستیفن الكس  عالم وتكنولوجیا االتصال اإل 
  25 2011 عمان  -دار الوراق  رمزي احمد عبد الحي   واالتصاالت   ITاإلعالم التربوي في ظل ثورة  
  10 2004 عمان -دار الرائد  عبد الرزاق محمد الدلیمي اشكالیات اإلعالم واالتصال في العالم الثالث  
  8 2010 سوریا   –دار النفائس  فاروق ناجي محمود  االتصال مع اآلخر  ةتیجیاسترا 
  20 2009 عالم الكتب الحدیث   ھادي نھر واحمد الخطیب  إدارة االتصال والتواصل   
  17 2012 عمان    -المجتمع العربي ریم مصطفى الدبس   تجارب عملیة  –اتصاالت رقمیة  
  22  2008 عمان   -دار أسامة   شعبان فرج االتصاالت االداریة   
  15 2009 المصریة اللبنانیة  حسن عماد وزمیلتھ  االتصال ونظریاتھ المعاصرة/ م  
  20  2009 المصریة اللبنانیة  لیلى حسین السید  االتصال ونظریاتھ المعاصرة  
  20 2013 عمان  -دار المسیرة  تیسیر ابو عرجة  االتصال وقضایا المجتمع  
 

 راسم محمد الجمال واإلعالم في الوطن العربي   االتصال
مركز دراسات الوحدة  

 العربیة 
2004 9  

  15 2009 المصریة اللبنانیة  راسم محمد الجمال  اإلعالم في العالم العربي في عصر العولمة االتصال و 
  25 2012 دار الكتب الحدیث یوسف تمار  االتصال واالعالم السیاسي  
  18 2011 عمان   -دار أسامة فاطمة حسین عواد  التسویقي  االتصال واإلعالم  
  30 2005 دار النھضھ العربیة   مي العبد هللا  االتصال و الدیمقراطیة   
  22 2001 دار النھضھ العربیة   مي العبد هللا  الدور والتحدیات الجدیدة  –االتصال في عصر العولمة   
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  18 2009 عمان   -دار الیازوري بشیر العالق  یة والممارسة االتصال في المنظمات العامة بین النظر 
  45 2011 عمان  -دار الكتاب الحدیث  اكرام احمد الھوني  االتصال بین العولمة والمحلیة واعدادالطفل ثقافیا  
  5 2012 المجموعة العربیة للتدریب  محمود عبدالفتاح رضوان  االتصال اللفظي والغیر لفظي / م  
  30 2007 مصر -دار الفجر محمد منیر حجاب  عال للعالقات العامةاالتصال الف 
  20  2002 عمان   – وائلدار  محمد حمدان المصالحة  تطبیقي   –مقترب نظري   –  االتصال السیاسي 
  27 2013 دار المسیرة منال ھالل مزاھرة  االتصال الدولي  
  23 2011 صرم -دار الفكر العربي نخبة من االساتذة  االتصال الدولي  
  30 2014 عمان   -دار المسیرة كامل خورشید مراد  التطور, الخصائص, النظریات  -االتصال الجماھیري واإلعالم 
  20 2013 عمان  -دار اسامة عمر خالد المسفري  االتصال الجماھیري واإلعالم األمني  
ھا فاطمة القلیني وزمیل اتجاھات نظریة ومنھجیة/ م  -االتصال الجماھیري    8 2009 مصر  -دار الكتب العلمیة 
  20 2009 مصر  -دار الكتب العلمیة فاطمة القلیني وزمیلھ  اتجاھات نظریة ومنھجیة   -االتصال الجماھیري 
  15 2013 العین  -دار الكتاب الجامعي احمد فاروق رضوان  االتصال التسویقي واالعالني للخدمات التجاریة الربحیة 
  15 2010 الشارقة  -دائرة الثقافة محمد یونس  وني في المجتمعات العربیة االتصال االلكتر 
  8 2011 عمان   -دار أسامة محمد أبو سمرة  االتصال االداري واإلعالمي/ م  
  16 2011 عمان   -دار أسامة محمد أبو سمرة  االتصال االداري واإلعالمي 
  25 2014 عمان  -دار اسامة آمال عمیرات  االتصال االجتماعي (العمومي) 
  10 2009 دمشق   –دار الفكر  محمود محمد وزمیلھ   اتجاھات البحث في علم االتصال  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
   2015 عالم الكتب  فؤادة البكري العالقات العامة وتغییر ثقافة المنظمات  
   2013 دار المحجة البیضاء  احمد عطا  فن التأثیر واالقناع  –الخطابة   
   2016 ام دار االی علي كنعان  الرأي  والرأي اآلخر في االعالم  
   2014 ایتراك  حسن نیازي وزمیلھ  مبادئ انتاج المواد االعالمیة للعالقات العامة  
   2016 دار االیام  علي كنعان  المجتمع المدني واالعالم  
   2010 الدار العربیة ملیح صالح  تاریخ الصحافة العراقیة في العھدین الملكي والجمھوري  
 17 2012 عمان -دار المسیره  راھیم فؤاد الخصاونھ  اب  الصحافة المتخصصة  
 30 2014 عمان  -دار الیازوري احمد العبد ابوالسعید  الكتابة لوسائل اإلعالم  
 25 2014 عمان  -دار الیازوري احمد العبد وزمیلھ مھارات االتصال وفن التعامل مع االخرین  
حمد حسن السمان  ا دراسة مستقبلیة / م  -الصحافة والتنمیة المستدامة   10 2011 مصر   -المكتبة االكادیمیة 
 35 2015 دار الفكر الجامعي   احمد رضا   حریة الصحافة  
 30 2008 مصر   -دار الفجر احمد زكریا احمد   الكتابة الصحفیة األخباریة وتأثیراتھا  
  25   2007 مصر   –دار الفجر  احمد زكریا احمد   الممارسة الصحفیة و األداء المھني   
 30 2012 مصر   -المكتبة العصریة احمد زكریا احمد  مدخل إلھتمامات وسائل اإلعالم وجمھورھا  -نظریات اإلعالم  
 15 2012 دار النھضة العربیة  احمد زین الدین  دلیل عملي -التحریر الصحافي 
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 23 2011 مؤسسة طیبة للنشر  احمد شاھین  االعالم والتنمیة  
 8 2003 الشارقة  –دائرة الثقافة  احمد عبد الملك    إعالمیون من طراز جدید 
 20 2016 دار االیام احمد عطشان و زمیلھ اقتصادیات االعالم 
 25 2014 دار الكتاب الحدیث  احمد عیساوي  مدخل الى علوم اإلعالم واالتصال  
 10 2019 المركز الدیمقراطي  احمد قاسمي   تاثیر مواقع التواصل االجتماعي    
 23 2017 مركز البحوث والتواصل  احمد محمد   عناصر البناء والتصمیم   –حافة االلكترونیة الص 
 25 2009 مصر   -المكتبة العصریة احمد محمد موسى  المدخل الى االتصال الجماھیري  
 6 2008 مصر   -مكتبة مدبولي  احمد موسى قریعي  ضمیر  الصحافة/ م 
ارد ھـ. سبنس وآخرینادو  اإلعالم واالسواق وأخالقیات المھنة    20 2012 مصر   -دار الفجر 
 15 2014 عمان  -دار الحامد  ادیب خضور  اولویات تطویر االعالم االمني العربي (واقعھ وآفاق تطوره)  
 20 2015 دار المسیرة  ادیب محمد   علم االجتماع االعالمي   
 25 2013 عات شركة المطبو  ارمان ماتالر  المراقبة الشاملة اصل النظام االمني  
 12 2012 الھالل للطباعة والنشر ارمان ماتیالر  عولمة االتصاالت  
 35 2009 جروس برس  اریك میغریھ  سزسیولوجیا االتصال ووسائل االعالم  
 22 2012 عمان   -دار أسامة ازھار صبیح غنتاب   العنف في الصحافة العربیة الدولیة   
 25 2003 دار النھضھ العربیة   أسامة ظافر كباره   الجتماعیة لألطفال برامج التلفزیون والتنشئة التربویة وا 
 25 2012 عمان  -دار غیداء األسد صالح علي األسد انفجار الفضائیات العربیة 
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 22  2005 مصر  –الدار العربیة  أسما حسین حافظ  في عصر الفضاءتكنولوجیا االتصال اإلعالمي التفاعلي  
 15 2017 المركز العربي   ماء حسین  اس اخالقیات التواصل   
 22  2001 مصر  –دار الفجر  اسماعیل ابراھیم   الصحفي المتخصص   
 15 2006 مصر  -دار الفجر اسماعیل ابراھیم  الصحفي المتخصص/ م  
 16 2012 عمان  -دار أسامة اسماعیل سلمان  اإلذاعة ودورھا في الوعي األمني  
 15 2012 دار العالم العربي عبدالفتاح اسماعیل االعالم وادارة االزمات 
 25 2014 مصر -دار الوفاء اسماعیل محمود  االعالم واالرھاب والثقافة البدیلة  
 15 2012 عمان -دار الحامد اشرف فالح الزعبي الدور االتصالي للمخرج في العمل الدرامي التلفزیوني  
 15 2011 عمان -قافةدار الث  اشرف فتحي الراعي حریة الصحافة في التشریع  
 25 2013 مصر   –مكتبة الوفاء   اشرف فھمي خوخة  التشریعات االعمیة بین الرقابة وحریة التعبیر  
 15 2016 العربي للنشر  اشرف قادوس اعالم الطفل   
 17 2015 العربي للنشر  اشرف قادوس المعالجة التلیفزیونیة للقضایا السیاسیة  -التلفزیون السیاسي 
 45 2011 عمان -دار الكتاب الحدیث اكرام احمد الھوني  بین العولمة والمحلیة واعدادالطفل ثقافیا  االتصال 
 15 2013 عمان  -دار الیازوري  آالء عبد الحمید  االذاعة المدرسیة  
 25 2013 عمان  -دار الیازوري  آالء عبد الحمید  الصحافة المدرسیة 
 25 2014 عمان  -دار اسامة ات آمال عمیر االتصال االجتماعي (العمومي)  
 35 2015 دار وفاء  امال نعیم  دراسة تحلیلیة في استراتیجیات نظم االعالم المعاصر  
 15 2005 فلسطین   –مدار  امل جمال  الصحافة واإلعالم في اسرائیل  
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 15 2010 مصر   -بيدار العالم العر أمل محمد خطاب  تكنولوجیا االتصال الحدیثة ودورھا في تطویر األداء الصحفي 
 20  2005 بیروت   –دار النھضة  امیرة الحسیني  فن الكتابة لإلذاعة والتلفزیون  
 10 2006 ایتراك للطباعة  امین سعید عبد الغني  ادارة المؤسسات االعالمیة في عصر اقتصاد المعرفة 
 6 2011 العراق -وزارة التعلیم العالي ھاانتصار ابراھیم وزمیل  تطور االداء والوسیلة والوظیفة/ م -اإلعالم الجدید  
 25 2012 مصر   -دار الفجر اندریا بریس وزمیلھ البیئة اإلعالمیة الجدیدة  
 20 2016 دار اسامة  انمار وحید   التغطیة االخباریة في الصحافة االلكترونیة  
 35 2008 مان ع  -االھلیة للنشر آنیا شفرین وعامر بساط  التغطیة اإلعالمیة لموضوع العولمة  
 30 2016 دار نینوى  انیتا فتزر  الخطاب السیاسي في وسائل االعالم /م  
 25 2009 مجموعھ النیل العربیة   اولي جودیس بیلي   فھم اإلعالم البدیل   
 17 2009 عمان  -دار أسامة ایاد الصقر  أساسیات التصمیم ومناھجھ  
 15 2011 عمان   -ر أسامةدا ایاد الصقر  تصمیم الصحافة المطبوعة واخراجھا  
 15 2013 بیروت   -دار النھضة العربیة ایاد ھالل الدلیمي  نظام االتصال واإلعالم الدولي 
 10 2007 عمان  -دار المناھج  ایمن عبدالحلیم نصار  م / اعداد البرامج الوثائفیة 
 15 2009 مان ع -دار الفكر ایناس السید محمد   اإلعالم المرئي وتنمیھ ذكاءات الطفل العربي   
 6 2009 سوریا  -وزارة الثقافة ایناسو رامونھ  الصورة وطغیان االتصال/ م  
 20  2009 سوریا   –وزارة الثقافة   ایناسیو رامونھ   الصورة وطغیان االتصال   
 25 2018 جامعة دمشق  بارعة شقیر  االخراج االذاعي والتلفزیوني  
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سم خلف العسافبا حمایة الصحفیین اثناء النزاعات المسلحة   28 2012 عمان -دار زھران 
 22 2018 دار االیام   بداني فؤاد   سوسیولوجیة االعالم التلفزیوني   
 15 2000 دار الكتاب الحدیث   بركات عبد العزیز   اتجاھات حدیثة في انتاج البرامج اإلذاعیھ   
 12 2008 دي  دار الكن  برھان شادي   مدخل في االتصال الجماھیري ونظریات التأثبر   
 15 2010 عمان   -دار أسامة بسام المشاقبة  نظریات االتصال   
 18 2012 عمان   -دار أسامة بسام المشاقبھ  أخالقیات العمل اإلعالمي 
 22 2012 عمان   -دار أسامة بسام المشاقبھ  اإلعالم األمني   
 12 2012 عمان   -دار أسامة بسام المشاقبھ  اإلعالم األمني / م  
 20 2013 عمان   -دار أسامة بسام عبد الرحمن  اإلعالم وقضایا حقوق االنسان  
 16 2012 عمان   -دار أسامة بسام عبد الرحمن   األمن اإلعالمي   
 18 2010 عمان   -دار أسامة بسام عبد الرحمن   نظریات اإلعالم   
 25 2014 عمان  -دار اسامة بسام عبدالرحمن  االعالم االسرائیلي وفن التضلیل الدعائي  
 16 2011 عمان   -دار أسامة بسام عبدالرحمن   اإلعالم البرلماني والسیاسي 
 18 2012 عمان   -دار أسامة بسام عبدالرحمن  اإلعالم الصحي   
 15   2011 عمان   -دار أسامة بسام عبدالرحمن   اإلعالم المقاوم بین الواقع والطموح   
 23 2013 عمان  -ر أسامةدا بسام عبدالرحمن  اإلعالم والسلطة  
 23 2014 عمان  -دار اسامة بسام عبدالرحمن   الرقابة اإلعالمیة  
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 20 2012 عمان  -دار أسامة بسام عبدالرحمن  فلسفة التشریعات اإلعالمیة  
 10 2011 عمان  -دار أسامة بسام عبدالرحمن  نظریات اإلعالم/ م  
 25 2014 عمان   -دار أسامة بسام مشاقبة مناھج البحث اإلعالمي وتحلیل الخطاب  
 20 2010 عمان   -دار أسامة بسام مشاقبة مناھج البحث اإلعالمي وتحلیل الخطاب  
 30 2012 عمان -عالم الكتب بسیوني ابراھیم  الصحافة وصنع القرار السیاسي في الوطن العربي 
  15 2011 عمان  -رائددار ال بشرى الحمداني   تكنلوجیا االتصال والمعلومات في الصحف المطبوعة   
 25 2014 االكادیمیون للنشر  بشرى تیسیر عباس  االعالم المتخصص الحدیث  
 25 2012 عمان   -دار أسامة بشرى جمیل اسماعیل   اإلبداع اإلعالمي في الفضائیات العربیة   
 12 2012 عمان   -دار أسامة بشرى جمیل اسماعیل   اإلبداع اإلعالمي في الفضائیات العربیة / م  
 17 2012 عمان  -دار اسامة بشرى حسین الحمداني  تحقیقات عابرة للحدود   -التغطیة الصحفیة االستقصائیة 
 18 2009 عمان   -دار الیازوري بشیر العالق  االتصال في المنظمات العامة بین النظریة والممارسة 
 17 2009 عمان  -دار الیازوري العالق بشیر  اسالیب وطرق اعداد التقاریر والخطب التقلیدیة وااللكترونیة   * 
 25 2018 جامعة دمشق  بطرس جرجس وزمیلھ  ادارة الصحف واقتصادیاتھا  
 25 2009 جامعة دمشق  بطرس حالق  ادارة المؤسسات االعالمیة  * 
 20 2012 مصر  -دار الفجر بلقاسم سالطینة   علم االجتماع اإلعالمي  
 17 2013 عمان  -دار الرایة  ھاء الدین حمدي ب  استراتیجیات اإلعالم المالي والمصرفي  
 19 2013 عمان  -دار الرایة بھاء الدین حمدي  اإلعالم الجنائي وآثاره في الحد من الجریمة  
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 7 --- عمان   -دار الرایة بو حنیة قوي  اإلعالم والتعلیم في ظل ثورة االنترنت/ م  
 25 2011 عمان  -دار الرایھ  بو حنیھ قوي   اإلعالم والتعلیم في ظل ثورة االنترنت  
 15 2010 جامعة الملك سعود  بیتر ستیفن   الدلیل المنطقي لإلعالم العالمي   
 20 2007 مصر    -دار الشروق بیتر فیلبس  الرقابة والتعتیم في اإلعالم االمریكي   
 50 2003 مركز االمارات للدراسات  بیتر یونج وزمیلھ  اإلعالم والمؤسسة العسكریة  
 20 2013 عمان   -االھلیة  بیل كوفاتش وزمیلھ  صر الصحافة عنا  
 22 2018 المجموعة العربي للتدریب  ترجمة: ھدى عمر   االعالم الجدید وقضایا 
 22 2018 المجموعة العربي للتدریب  ترجمة: ھدى عمر   العصر الجدید واالعالم   
 35 2007 مصر  -الفجر دار ترجمة: عبدالحكیم الخزامي  المرجع الشامل في التلفزیون  
 35 2012 العین  -دار الكتاب الجامعي  ترجمة: حسني نصر   النظریات, االتجاھات والملكیة  -اإلعالم الدولي 
 35 2014 العین  -دار الكتاب الجامعي  ترجمة: مؤید حسن فوزي الكتابة للتلفزیون واالذاعة ووسائل اإلعالم الحدیثة 
 25 2005 غزة -دار الكتب الجامعي ترجمة: احمد نوري   ى النقل الخارجي  اإلخراج اإلذاعي من الدراما ال 
 45 2006 دار الكتاب الجامعي  ترجمة: عبد الستار جواد  كتابھ األخبار والتقاریر الصحفیة   
 30   2005 دار الكتاب الجامعي   ترجمة: احمد نوري   البرمجة واألداء   –اإلنتاج اإلذاعي المعاصر  
 15 2006 االكادیمیة السوریة الدولیة توماس بیفینز  أسس االسلوب والشكل  -عالقات العامةالكتابة لل 
 40 2012 مصر   -دار الفجر توماس ل. ماكفیل  اإلعالم العالمي  
 20 2012 مصر   -دار الفجر توماس ل. ماكفیل  اإلعالم العالمي/ م  
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 20 2013 مانع  -دار المسیرة  تیسیر ابو عرجة  االتصال وقضایا المجتمع 
 23  2003  عمان   –دار مجدالوي تیسیر ابو عرجھ     الموقف والرسالة  –والثقافة العربیة اإلعالم  
 22 2006 عمان  -دار جریر تیسیر ابو عرجھ   قضایا ودراسات إعالمیة   
  12   2010 عمان   -دار مجدالوي تیسیر أبو عرجھ   وسائلھ ورسائلھ وقضایاه   –اإلعالم العربي  
 18 2000 عمان   -دار مجدالوي تیسیر أبو عرجھ   دراسات في الصحافة واإلعالم   
 15 2011 عمان   -دار مجدالوي تیسیر أبو عرجھ   فن المقال الصحفي   
 10 2013 دار المسیرة تیسیر احمد  االتصال وقضایا المجتمع/م 
 23 2014 ان عم -دار المسیرة تیسیر احمد ونسرین ریاض االخراج الصحفي الحدیث 
 10 2011 بیروت   -دار البحار  جاك موریكان  الكتابة الصحفیة  
 15 2012 مصر  -دار الفجر جان ل. شابمان  الصحافة الیوم/ م 
  24   2007 دار الساقي  جان نویل كابفیري   الوسیلة اإلعالمیة األقدم في العالم   -الشائعات  
 17 2013 عمان  -دار المعتز  لدةجالل الخوا اعداد وتدریب المذیع التلفزیوني  
 17 2009 المعتز  جالل الخوالده  التدریب والتاھیل   –المذیع التلفزیوني   
 20 2013 عمان  -دار اسامة جلیل وادي حمود  االعالم في البیئات المتأزمة (العراق انموذجا)  
 35 2014 ب الجامعي دار الكتا جلیلة عبد هللا خلف  الوظیفة االخباریة للبوابات االلكترونیة  
 12   2011 بغداد   -مكتبة عدنان   جمال أألسدي   فلسفھ القوه  –اإلعالم  
 25 2017 دار االیام جمال بن عمار  تحلیل الوعاء االعالمي ومحتواه واجراءاتھ المنھجیة  
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 22 2013 عمان   -دار النفائس جمال عبد ناموس  األخبار في الصحافة االلكترونیة   
 28 2012 مصر -دار الكتب القانونیة جمیل حسین الضامن الدولیة عن انتھاك حمایة الصحفیین ووسائل اإلعالم المسؤولیة  
 40 2014 عمان  -دار المعتز  جمیل خلیل محمد  االعالم والطفل  
 30 2014 عمان  -دار المعتز  جمیل خلیل محمد  دور االعالم في نشر الشائعات  
 35 2014 عمان  -دار المعتز  وزمیلھ جمیل خلیل  االعالم الدولي 
 23 2009 مجموعھ النیل العربیة   جوست فن لوون   رؤى نقدیة    –تكنولوجیا اإلعالم  
 30 2014 دار العربیة للعلوم   جولیا انغوین   سلطة شبكات التعقب   
 15 1999 مصر   –الدار الدولیة للنشر  جون اولمان   اسالیب وتقنیات متطورة  –التحقیق الصحفي   
 25 2006 مصر   -دار الفاروق جون كیلر  كیف تتعامل مع وسائل اإلعالم  
 10 2002 مصر    -دار الشروق جون ماكسویل  صناعة الخبر في كوالیس الصحف االمریكیة/ م  
 17 2012 مصر   -دار الفجر جین فوریمان  أخالقیات الصحافة / م 
 35 2013 الحقوقیة منشورات زین  جیھان حسن فقیھ  عقود البث الفضائي  
 22 2012 عمان -اثراء للنشر  حارث عبود   بحوث ودراسات في تكنلوجیا اإلعالم والتعلیم   
 20 2010 عمان   -دار أسامة حازم الحمداني   اإلعالم الحربي والعسكري  
 20   2012 عمان   -دار أسامة حازم محمد الحمداني   الدعایة السیاسیة بین الماضي والحاضر   
 20 2011 عمان   -دار أسامة حجازي سعید   طیط وإدارة النشاط والحمالت اإلعالمیة  تخ 
 24 2013 عمان   -دار اسامة حسام محمد الھامي  اإلبداع في الكتابة الصحفیة  
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 12 2014 خوارزم العلمیة  حسان بن عمر وزمیلھ ادواتھ واشكالھ واستراتیجیتھ  –االعالم الرقمي الجدید  
 25 2003 مصر  -دار الوفاء حسن احمد الشافعي   لتربیة البدنیة والریاضة  اإلعالم في ا 
 12 2011 عمان   -دار دجلة حسن السعید  رؤیة قرآنیة  -سیكولوجیة اإلشاعة 
 23 2013 عمان  -دار المسیرة حسن النجار وزمیلھ  االرشیف الصحفي واتجاھاتھ الحدیثة  * 
البھ  حسن طو اإلعالم والدعایة والحرب النفسیة     22  2006 عمان   –عالم الكتب الحدیث  
 25 2011 الدار المصریة اللبنانیة  حسن عماد مكاوي  دراسة مقارنة  -أخالقیات العمل اإلعالمي 
 17 2009 الدار المصریة اللبنانیة   حسن عماد مكاوي  تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات   
عماد وزمیلتھ  حسن االتصال ونظریاتھ المعاصرة/ م   15 2009 المصریة اللبنانیة  
 6 2008 المصریھ اللبنانیھ   حسن عماد وزمیلھ   االذاعھ في القرن الحادي والعشرین / م  
 12   2008 المصریة اللبنانیة   حسن عماد وزمیلھ   في عالم متغیر  اإلعالم والمجتمع  
 30 2010 لكتاب الجامعي دار ا حسن محمد نصر   قوانین و أخالقیات العمل اإلعالمي   
 20 2011 العین   -دار الكتاب الجامعي  حسني محمد نصر  قضایا وآراء في اإلعالم العربي المعاصر 
 27 2010 دار الكتاب الجامعي  حسني محمد نصر  قوانین واخالقیات العمل االعالمي  
 30 2016 العین   -دار الكتاب الجامعي  حسني محمد نصر  من المطبعة الى الفیسبوك  
 22 2014 العین  -دار الكتاب الجامعي  حسني محمد وزمیلتھ  الخبر الصحفي  -التحریر الصحفي في عصر المعلومات  
 15 2005 العین  -دار الكتاب الجامعي  حسني محمد وزمیلتھ   تحریر وكتابة التحقیقات/م  -الفن الصحفي في عصر المعلومات 
 25 2014 مصر   –دار فكر وفن  یق حسنین شف اساسیات وتقنیات صحافة الفیدیو 
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 18 2010 مصر  –دار فكر وفن  حسنین شفیق  حقوق االنسان في المجال االعالمي  
 17 2010 مصر   -دار فكر وفن  حسنین شفیق  من الصحفي المبتدئ الى الصحفي الشامل   -صناعة الصحفي 
 12  2009 مصر  –دار فكر وفن  حسنین شفیق   فنون إخراج الجریدة  
 22 2011 دار فكر وفن  حسنین شفیق  االت االنباء واالنترنتوك 
 12 2010 عمان   –كنوز المعرفة  حسین جلوب   االتصال مع االخرین   -مھارات االتصال 
 17 2012 عمان  -دار أسامة حسین دبي الزویني  القنوات الفضائیة واإلعالم االقتصادي 
 15 2005 مصر –لعلمیھ دار الكتب ا حسین شفیق   صحافة وكالة األنباء   
 17 2011 عمان   -دار أسامة حسین عبد الجبار    اتجاھات اإلعالم الحدیث والمعاصر  
 10 2011 عمان   -دار أسامة حسین عبد الجبار    اتجاھات اإلعالم الحدیث والمعاصر / م  
 23 2014 عمان  -دار غیداء حسین علي الفالحي  اإلعالم التقلیدي واإلعالم الجدید  
 17 2011 عالم الكتب  حصة محمد وزمیلتھا  مھارات االتصال والتفاعل  
 25 2014 عمان   -دار وائل  حكیم سیاب  االعالم اآللي والقانون  
 20 2016 دار المنھجیة   حلیمة قادري   التواصل االجتماعي   
 25 2014 عمان  -دار اسامة  حمدان خضر السالم  الكاریكاتیر في الصحافة 
 20 2014 دار امواج   حمدي بشیر   الم االجتماعي  ظاھرة االع 
 25 2008 الشركھ العربیة المتحده   حمدي شعبان   اإلعالم األمني وإدارة االزمات والكوارث   
 6 2009 بغداد   -دار النھرین  حمید جاعد الدلیمي  التخطیط اإلعالمي والسیاسة اإلعالمیة  
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 4 2008 بغداد  -دار الشؤون الثقافیة حمید جاعد محسن   مات, النماذج التطور, المفھوم, المقو  -اإلدارة اإلعالمیة  
 10 2006 مصر   -اطلس للنشر حنان یوسف  اإلعالم في المؤسسات التعلیمیة والتربویة  
 10 2006 اطلس للنشر حنان یوسف  مقاربة ارتباطیة   -االعالم والسیاسة 
 10 2006 س للنشراطل حنان یوسف  تكنولوجیا االتصال ومجتمع المعلوماتیة  
 25 2016 دار دجلة   حنین حاتم عبد هللا   االعالم العربي   
 32 2013 بیروت   -منتدى المعارف  حیاة الحویك  الفضائیات االخباریة العربیة بین عولمتین  
 23 2017 دار اسامة حیاة قزادري التنمیة السیاسیة والصحافة المكتوبة  
 16 2013 عمان  -دار أسامة حیدر احمد القطبي  والدعایة والحرب النفسیةالدبلوماسیة الشعبیة بین اإلعالم   
 40 2015 امجد للنشر  حیدر محمود محسن العراق نموذجا –االعالم المرئي وصناعة االجندة السیاسیة  
 22 2017 دار االیام خالد اونیسي  االعالم الریاضي و دوره في تنمیة قیم المواطنة  
 15 2010 عمان  -دار الوراق  خالد حبیب الراوي   نبیھ الموجھة إلى الوطن العربي  اسالیب الدعایة االج  
 15 2010 سوریا  -صفحات للنشر خالد حبیب الراوي   تاریخ الصحافة واإلعالم في العراق   
 18 2015 العربي للنشر  خالد زكي  الصحافة والتمھید للثورات 
 20 2010 عمان   -امةدار أس خلدون عبدهللا   اإلعالم وعلم النفس   
 25 2013 -دار المعتز  خلیل شحادة االخراج التلفزیوني  
 15 2013 عمان  -دار المعتز  خلیل شحادة كیف تصبح مصوراً ماھرا -التصویر التلفزیوني 
 18 2012 عمان   -دار أسامة خلیل محمد الراتب   التصویر الصحفي   
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 23 2019 دار االكادیمیون   خیر هللا سبھان   مواقع التواصل االجتماعي   
 20 2014 دار اسامة  د. وداد غازي   المنظور القراني لوظائف علم االتصال   
 40 2009 العین  -دار الكتاب الجامعي  دوج نیوسوم  الشكل واالسلوب  -الكتابة للعالقات العامة 
 35 2009 دار الكتاب الجامعي   دوم نیوم   الكتابة للعالقات العامھ الشكل و األسلوب   
 25 2007 السعودیة  -مكتبة العبیكان دیفید راندال  الصحفي العالمي 
 23  2006 مصر  –مجموعة النیل العربیة  دیفید روي  الریاضة والثقافة ووسائل اإلعالم   
 8  1978 العراق  –وزارة الثقافة   ر. ا. بوریتسكي   الصحافة التلفزیونیة   
ب جلیل صویص  رات  تقنیات ومھارات االتصال     15   2008 عمان   –اثراء للنشر  
 27  2005 مصر  –دار الكتاب الجامعي  رادو بروجكتون  االنتاج اإلذاعي المعاصر  
 15 2009 المصریة اللبنانیة  راسم محمد الجمال   اإلعالم في العالم العربي في عصر العولمة االتصال و  
 8 2009 المصریة اللبنانیة  راسم محمد الجمال   العولمة/ م اإلعالم في العالم العربي في عصر االتصال و  
 9 2004 مركز دراسات الوحدة العربیة  راسم محمد الجمال  االتصال واإلعالم في الوطن العربي  
 6   1986 مركز دراسات الوحدة العربیة   راسم محمد الجمال   دراسة في اإلعالم الدولي العربي   –اإلعالم العربي المشترك  
 17  2008 بیروت  –الھالل دار  راسم محمد الجمال  مشكلة االختالل اإلخباري  –راسات في اإلعالم الدولي  د  
 15 2009 المصریة اللبنانیة   راسم محمد الجمال  الضبط والسیطرة  -نظام االتصال واإلعالم الدولي 
 7 2009 المصریة اللبنانیة   راسم محمد الجمال  الضبط والسیطرة / م  -نظام االتصال واإلعالم الدولي 
 15 2005 المصریة اللبنانیة  راسم محمد وزمیلھ  االصالح السیاسي في مصر  -التسویق السیاسي واإلعالم 
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 30 2008 مصر   -دار الفاروق رالف لینیمان ادارة المؤتمرات الصحفیة 
 18 2012 دار المعتز للنشر   ن رامي عزمي عبدالرحم تحلیل لغة الخبر السیاسي في الخطاب اإلعالمي المكتوب  
 22 2010 العربي للنشر  رامي عطا صدیق  الصحافة وخطاب المواطنة  
 20 2009 االھلیة  راندي ریدیك وزمیلھ  صحفي االنترنت  
 15 2008 عالم الكتب الحدیث   رحیمھ الطیب بیان   مدخل إلى اإلعالم واالتصال  
 30 2014 عمان -دار المناھج ردینة عثمان و محمود جاسم  المبادئ واإلستراتیجیات -التسویق اإلعالمي 
 40 2012 عمان  -دار المعتز  رستم ابو رستم  االجھزة والمعدات في التلفزیون  
 17 2013 عمان  -دار المعتز  رستم ابو رستم  االعالم والدعایة في التلفزیون  
 17 2013 عمان  -دار المعتز  رستم ابو رستم  تقنیات االضاءة في التلفزیون  
 12 2013 عمان  -دار المعتز  رستم ابو رستم  المدخل الى التصویر التلفزیوني  
 15 2012 عمان   -المعتز للنشر رستم أبو رستم  جمالیات التصویر التلفزیوني  
 15 2007 مصر   -دار الفجر رضا عبد الواجد امین   الصحافة االلكترونیة/ م  
 25 2011 مصر   -دار الفجر رفعت عارف الضبع  الذاعیة اإلذاعة النوعیة وانتاج البرامج ا 
 12 2011 مصر   -دار الفجر رفعت عارف الضبع  اإلذاعة النوعیة وانتاج البرامج االذاعیة/ م  
 20 2009 دار الفكر رفعت عارف الضبع   تأھیلھ وتحصیلھ   –اإلعالم التربوي  
 30 2011 مصر  -دار الفجر رفعت عارف الضبع  التلفزیون النوعي  
 15 2011 مصر  -دار الفجر رفعت عارف الضبع  التلفزیون النوعي/ م  
 25 2012 المكتب المصري للمطبوعات  رفعت عارف الضبع  الحمالت االعالمیة  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25 2011 مصر   -دار الفجر رفعت عارف الضبع  السیناریو 
 20   2009 عمان   –دار الفكر  رفعت عارف الضبع   الصحافة التربویة   
 10 2007 بیروت    -ریاض الریس رفیق نصر هللا اشكالیة الدور والھویة  -من اإلعالمي العربياأل 
 25 2011 عمان  -دار الوراق  رمزي احمد عبد الحي   واالتصاالت   ITاإلعالم التربوي في ظل ثورة   
 15 2013 عمان  -دار اسامة رواء ھادي الدھان وسائل اإلعالم ومستویات الثقة 
 20 2010 مجموعھ النیل العربیة   روبرت حسن   السیاسة ومجتمع الشبكات  اإلعالم و  
 25  2008 مصر  –دار الكتاب الجامعي  روبرت ھالل   الكتابة للتلفزیون واإلذاعة ووسائل اإلعالم  
 40 2013 المنظمة العربیة للترجمة  روجر ویمر وزمیلھ  مدخل الى مناھج البحث اإلعالمي  
 20 2011 لبنان  -كتابنا للنشر عبود ریا  فن األتیكیت   
 20   2010 عمان   –دار المسیرة  ریم احمد عبدالعظیم   برنامج تدریبي لتنمیة مھاراتھ   –الحوار اإلعالمي  
 17 2012 عمان   -المجتمع العربي ریم مصطفى الدبس   تجارب عملیة  –اتصاالت رقمیة  
 15 1997 عمان   -دار مجدالوي ل السالم زغلو  صورة المرأه العربیة في الدراما المتلفزة  
 23 2018 دار اسامة زھرة بو جعفجوفا  صناعة االخبار التلفزیونیة  
 25 2015 الیازوري زھیر عبداللطیف  االعالم الجماھیري  
 27 2014 عمان  -دار الیازوري زھیر عبداللطیف عابد  بحوث اعالمیة  
 23 2014 عمان  -دار الیازوري ر عبداللطیف وزمیلھ زھی  اإلعالم والبیئة بین النظریة والتطبیق  * 
 15 2014 المكتب الجامعي الحدیث  زید محمود علي  مفاھیم وطرق تعلیمیة للصحفي الناجح  
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 17 2011 عمان  -دار أسامة زید منیر سلیمان الصحافة االلكترونیة  
 8 2011 عمان  -دار أسامة زید منیر سلیمان الصحافة االلكترونیة/ م  
 20 2012 مصر  -عالم الكتب زینب محمد و رشا محمود  طیط البرامج اإلعالمیة للطفل تخ 
 20 2011 عمان  -دار أسامة زینب منصور حبیب  اإلعالم وقضایا المرأة 
 15 2012 المكتب الجامعي الحدیث  ساعد ساعد  التدریب االعالمي  
 18 2014 المكتب الجامعي الحدیث  اعد ساعد س الجزائر نموذجا -التعلیق الصحفي في الصحافة المكتوبة  
 20 2012 المكتب الجامعي الحدیث  ساعد ساعد  دراسة سیمیولوجیة  -الصورة الصحفیة 
 20 2015 دار الدكتور للعلوم  سالم محمد واحمد محمد   مدخل في التسویق االعالمي  
 20   2009 مصر   –دار الفجر  سالمھ علي عبود   صحافھ الطفل في الوطن العربي   
 18 2012 مصر  -دار الوفاء سامح كمال  اإلعالم وصنع القرار في المجال الریاضي  
 12 2014 عمان  -دار المعتز  سامي احمد الموصلي  االعالم االرھابي االمریكي  
 17 2010 عمان   -دار المسیرة سامي محسن وزمیلھ   علم النفس اإلعالمي   
امي مسلم س صورة العرب في صحافة المانیا االتحادیة    7 1986 مركز دراسات الوحدة العربیة   
 17 2014 المكتبة العصریة  سامیة ابو النصر  الصحافة االلكترونیة وثورة الفیس بوك  
 17   2009 المصریة اللبنانیة  سامیة احمد علي   رادیو وتلفزیون   –أسس الدراما اإلذاعیة  
 8 2010 لھیئة المصریة للكتاب ا سامیة احمد علي   النقد اإلعالمي المسموع والمرئي  
  18   2010 دار النشر للجامعات   سامیھ أبو النصر   اإلعالم والعملیات النفسیة في ضل الحروب المعاصرة   
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 15 2011 عمان   -دار جریر ستار مصطفى بابان   فن المقالة والخاطرة  
 20   2008 مصر   –الفجر دار  ستیف ویتون   فن كتابة الدراما التلفزیونیة   
 10   2008 مصر   –الفجر دار  ستیف ویتون   م  /فن كتابة الدراما التلفزیونیة  
 20 2012 مصر   -دار الفجر ستیفن كولمان وزمیلھ اإلعالم والجمھور   
 25 2013 دار النشر للجامعات ستیفن الكس  اإلعالم وتكنولوجیا االتصال 
 25 2008 بیة  مجموعھ النیل العر ستیوارت االن   ثقافة األخبار 
 35 2009 مجموعة النیل العربیة  ستیوارت آالن  الصحافة: قضایا نقدیة  
 15 2008 دار النھضھ العربیة   سحر كرامي   الصحافة النسائیة في الوطن العربي   
 17 2008 عالم الكتب الحدیث   سعاد جبر سعید   سیكولوجیھ االتصال الجماھیري   
 15 2011 مصر  -الیقین دار  سعد رفعت اذاعة   xاذاعة  
 20 2013 عمان   -دار أسامة سعد سلمان المشھداني  النشأة والتطور  -تاریخ وسائل اإلعالم في العراق 
 22 2014 دار الكتاب الجامعي  سعد سلمان المشھداني  الصحافة العربیة والدولیة المفھوم,الخصائص,المشاكل,.........)  
 30 2019 دار الحامد كامل الحریري سعد  االعالم والتنمیة المستدامة 
 20 2006 الحلبي الحقوقیة   سعدي محمد الخطیب  القیود القانونیھ على حریھ الصحافھ  
 10 2006 جامعة نایف العربیة  سعود بن عبدالعزیز  اآللیات اإلعالمیة العربیة للوقایة من جرائم االحتیال  
 15 2008 المصریة اللبنانیة   النجارسعید الغریب  التصویر الصحفي الفیلمي والرقمي   
 20   2009 المصریة اللبنانیة  سعید الغریب النجار   الصحافة في عصر التقنیة الرقمیة   تكنولوجیا 
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 10   2009 المصریة اللبنانیة  سعید الغریب النجار   الصحافة في عصر التقنیة الرقمیة / م  تكنولوجیا 
 10 2009 المصریة اللبنانیة  غریب النجار  سعید ال مدخل الى االخراج الصحفي/ م   
 30 2011 عمان  -االفاق المشرقة سعید حامد   االنتاج االذاعي والتلفزیوني بین النظریة والتطبیق   
 17 2008 مصر  –دار الشروق  سعید مبارك ال زعیر   التلفزیون والتغیر االجتماعي في الدول النامیة   
 12 2000 جروس برس   سالم خطاب الناصري  ریكیة  اإلعالم والسیاسة الخارجیة االم 
 20 2015 دار الرایة  سلمان بكر  االتصال الجماھیري   
 25 2014 عمان  -دار أسامة  سلیم عبد النبي   اإلعالم التلفزیوني   
 22 2011 عمان  -دار أسامة  سلیم عبد النبي   اإلعالم التلفزیوني   
 15 2013 عمان  -دار الرایة سلیمان الحقیوي  ة الصورة) سحر الصورة السینمائیة (خبایا صناع 
 18 2011 مكتبة الفالح سلیمان سالمصالح  وسائل االعالم وادارة الصراع العالمي/م  
 18 2004 دار النشر للجامعات  سلیمان صالح  حقوق الصحفیین في الوطن العربي  
 10 2004 جامعات دار النشر لل سلیمان صالح  م / حقوق الصحفیین في الوطن العربي 
 15 2010 عمان   -دار الخلیج سلیمان قسیم الطعاني  النظریة والتطبیق  -إعالم الصم 
 18 2011 مصر   -دار نھضة مصر للنشر سمر طاھر  اإلعالم في عصر العولمة والھیمنة االمریكیة  
 10 2003  سوریا –دار الرضا  سمیر عبد الرحمن   اإلعالم السوري بعد سنوات اإلغالق واإللغاء   
 25 2011 مصر   -دار الفجر  سمیر محمود  االخراج الصحفي  
 20 2008 مصر  –دار الفجر  سمیر محمود  اإلعالم العلمي   
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 28 2009 مصر   –دار الفجر  سمیر محمود   الترجمة اإلعالمیة   
 20 2014 عمان   -دار أسامة سناء الجبور  اإلعالم االجتماعي  
لجبور سناء ا اإلعالم االجتماعي    15 2010 عمان   -دار أسامة 
 16 2011 عمان   -دار أسامة سناء محمد الجبور   اإلعالم البیئي   
 35 2014 دار الكتاب الجامعي  سھام الشجیري  اقتصادیات االعالم 
 20 2012 عمان   -دار أسامة سؤدد فؤاد االلوسي  ایدیولوجیا صحافة االنترنت  
 17 2012 عمان  -دار أسامة  اد االلوسي  سؤدد فؤ  الصحفي والنشر األخباري  
 20 2012 عمان  -دار أسامة سؤدد فؤاد االلوسي  العنف ووسائل اإلعالم  
 10 2006 مركز الكتاب االكادیمي  سوزان عدنان  الصحافة المدرسیة وطرق اعدادھا 
 18   2002 مكتبة الجامعة بالشارقة  السید احمد مصطفى   دراسة وتطبیق   –اإلعالم المتخصص  
 25 2011 العین   -دار الكتاب الجامعي  السید بخیت  أخالقیات العمل الصحفي  
 40 2012 دار الكتاب الجامعي  السید بخیت  االنترنت كوسیلة اتصال جدیدة  
 30 2011 دار الكتاب الجامعي   السید بخیت   مدارس غربیة واسھامات عربیة  –الجدید في بحوث الصحافة  
 15 2010 مصر  -عالم الكتب السید بھنسي  الزمات الدولیة / م اإلعالم وإدارة ا * 
 15  2007 سوریا   –وزارة الثقافة   سید فیلد  ورشة كتابة السیناریو  
 40 2012 القاھرة -دار الكتاب الحدیث السید محمد شعالن  التلیفزیون التعلیمي في عصر االنفومیدیا  
 25 2011 مصر العربیة للنشر  شادیة محمد حلمي  تغییر الھویة  مخططات  -السیاسات االعالمیة والحرب النفسیة 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
المخاطر والتحدیات والتأثیرات  –تكنولوجیا االتصال  

 المصریة اللبنانیة  شریف درویش اللبان االجتماعیة/م 
2005 8 

 10 2003 المدینة برس  شریف درویش اللبان  م / قضایا معاصرة -تكنولوجیا االتصال 
 10   2007 المصریة اللبنانیة  شریف درویش اللبان   االتجاھات الحدیثة / م –لصحفي تكنولوجیا النشر ا 
 10 2005 الدار المصریة اللبنانیة  شریف درویش اللبان  م / دراسات في التفاعلیة وتصمیم المواقع –الصحافة االلكترونیة  
 15 2011 المصریة اللبنانیة   اللبانشریف درویش  دراسات في التفاعلیة وتصمیم المواقع -الصحافة االلكترونیة 
 8 2011 المصریة اللبنانیة   شریف درویش اللبان دراسات في التفاعلیة وتصمیم المواقع/ م -الصحافة االلكترونیة 
 23  2008 عمان   -دار أسامة شعبان فرج   االتصاالت االداریة   
 15 2013 القاھرة  -رالحضارة للنش شكریة كوكز السراج  مدخل إلى الصحافة المتخصصة 
 20 2013 عمان   -دار أسامة شھرزاد لمجد  اإلعالم االمریكي انموذجا -اإلعالم وإدارة االزمات 
 23 2009 المصریة اللبنانیة  شیماء ذو الفقار زغیب  مناھج البحث واالستخدامات االحصائیة في الدراسات اإلعالمیة  
 12   2008 مصر    -العربي للنشر   حاجى وزمیلھ   صابر تراجع اداء الصحفیین والصحفیات العرب   
 15 2010 عمان   -دار مجدالوي صالح خلیل أبو اصبع  إدارة المؤسسات اإلعالمیة في الوطن العربي/ م  
 18 2005 عمان   -دار مجدالوي صالح خلیل أبو أصبع   قضایا إعالمیة   
 17 2012 عمان   -دار أسامة صالح خلیل الصقور   اإلعالم والتنشئة االجتماعیة  
 12 2010 مصر مرتضى   صباح مھدي ومیض   صحافھ العھد الملكي  
 6   2006 مركز دراسات الوحدة العربیة  صباح یاسین   النسق ألقیمي وھیمنة القوة  –اإلعالم  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15  2010 الشبكة العربیة لالبحاث بیروت  صباح یاسین   اإلعالم حریة في انھیار   
 28 2012 عمان  -دار أسامة  صفاء جبار   النظریھ والتحلیل  الخطاب اإلعالمي بین  
 25 2013 مؤسسة طیبة للنشر  صالح عبدالحمید  االعالم وثقافة الصورة 
 15 2010 مصر العربیة  صالح عبدالحمید  فن المؤتمر الصحفي  
 25 2015 دار امجد  صالح غانم  قضایا التنمیة البشریة في وسائل االعالم  
 50 1967 مصر  -دار القاھرة للنشر صالح نصر   2-1معركة الكلمة والمعتقد    -الحرب النفسیة 
 23 2013 عمان   -دار أسامة طارق احمد وزمیلتھ  التخطیط اإلعالمي واستراتیجیاتھ  
 25 2011 عمان  -االفاق المشرقة طارق اسماعیل محمد   المرجع في التصمیم الجرافیكي واالتصال المرئي   
 10 2010 بیروت   -دار النھضة العربیة طارق الخلیفي   م والمجتمع سیاسات اإلعال 
 18 2009 عمان   -دار أسامة طارق الشاري  اإلعالم اإلذاعي   
 13 2010 دار النھضھ   طارق سید احمد   اإلعالم المحلي في عصر المعلومات   
 23 2015 دار اسامة  طالب عبد المجید   صناعة االخبار   
 30 2012 سوریا  -صفحات للنشر طالب یعقوب  تقنیات اإلعالم  
 10 2010 بیروت -دار المحجة البیضاء طراد حمادة منھج وتطبیقھ  -الخطاب االعالمي 
 10 2010 عالم الكتب الحدیث  طالل عبدهللا وآخرین   مھارات االتصال الجماھیري/ م  
 10 1984 عمان  -دار الفرقان  طلعت ھمام  مائة سؤال عن االخراج الصحفي / م  
 25 2010 دار النفائس  طھ احمد الزیدي   الخطاب اإلسالمي في عصر اإلعالم والمعلومات  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 12 2009 دار النفائس  طھ احمد الزیدي  دلیل اإلعالم االسالمي  
 8 2008 سوریا   –دار النفائس  طھ احمد الزیدي   الصحافة اإلسالمیة في العراق   
 18   2010 دار النفائس  طھ احمد الزیدي   ھیل وتشكیل  المرجعیة اإلعالمیة في اإلسالم تا 
 15 2013 عمان   -دار النفائس طھ احمد الزیدي  دراسة تأصیلیة  -المسؤولیة االخالقیة في اإلعالم االسالمي  
 20 2010 سوریا   –دار النفائس  طھ احمد الزیدي   معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالمي   
 15 2013 عمان  -دار النفائس طھ احمد الزیدي واخرین وات الفضائیة على المجتمع وفئاتھ دراسات في تأثیر القن  
 28   2007 مصر   –دار الفجر  عادل صادق محمد   مدخل نظري   –الصحافة وإدارة األزمات  
 15    2007 مصر   –دار الفجر  عادل صادق محمد  الصحافة وإدارة األزمات / م  
 12 2009 المصریة اللبنانیة   عادل عبدالغفار  سیة للمرأة اإلعالم والمشاركة السیا 
 22  2008 مصر  –دار الفكر العربي  عاطف العبد واخرین   المرأه العربیة ووسائل اإلعالم  
 30 2013 عمان  -دار الیازوري عامر ابراھیم قندیلجي  االعالم والمعلومات واالنترنت  
 27 2014 عمان  -دار الیازوري ر ابراھیم قندیلجي عام التوثیق االعالمي واالرشیف الصحفي  
 20   2011 عمان   –دار المسیرة  عامر ابراھیم قندیلجي  مصادر المعلومات اإلعالمیة   
 23 2014 عمان  -الرضوان للنشر عامر ابراھیم محمد  البرامج التفاعلیة التلفزیونیة  
 25 2009 عمان -المسیرة دار  عامر ابراھیم وزمیلتھ  شبكات المعلومات واالتصاالت 
 8 2014 عمان -دار الحامد عامر وھاب خلف  االرھاب والعنف في االعالم المرئي  
 15 2012 عمان  -دار زھران  عباس محمود الحسن  مھنة المتاعب واالخطار  –الصحافة االستقصائیة   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 2005 الدار العربیة للعلوم   عباس مصطفى صادق   الصحافھ والكمبیوتر  
 25 2016 عمان   -دار صفاء عباس ناجي   عالم االلكتروني  اال 
 12 2012 عمان   -دار صفاء عباس ناجي    الخبر الصحفي  
 17 2013 عمان   –دار صفاء  عباس ناجي حسن   الصحفي االلكتروني  
 15 2008 مصر -المؤلف  عبد الباسط سند  فن التصویر التلفزیوني  
بد الباسط محمد ع تكنولوجیا االتصال وتطبیقاتھا    28 2011 عمان  -االفاق المشرقة 
سعید ربیع   د عبد الجوا دراسة في الواقع والمستحدثات  –المؤسسات الصحفیة  إدارة   25  2006 مصر  –الفجر دار  
 8  2010 بیروت   –دار المؤلف  عبد الحلیم محمود   اإلعالم الجنسي   
 4 2010 مصر    -دار المؤلف م محمود عبد الحلی  اإلعالم لعبة الكبار ومأزق الصغار 
 8  2010 بیروت   –دار المؤلف  عبد الحلیم محمود   فضیحة بین السطور   
 8 2010 بیروت   –دار المؤلف  عبد الحلیم محمود  الكتب الفضائحیة   
 8 2010 بیروت  –دار المؤلف  عبد الحلیم محمود   المراسل وفضائح المیدان  
 25 2003 عمان   -دار مجدالوي عبد الحلیم موسى   ل األنظمة السیاسیة العربیة  حریة التعبیر الصحفي في ظ  
 23  2008 مصر  –الدار العالمیة  عبد الحلیم موسى   الممارسة الصحفیة في اإلعالم العربي   
 10 2010 بیروت -دار المحجة البیضاء عبد الخالق محمد علي  الصحافة التلفزیونیة  
 15 2010 بیروت -دار المحجة البیضاء عبد الخالق محمد علي  واالذاعي  فن االخراج التلفزیوني 
 10 2010 بیروت -دار المحجة البیضاء عبد الخالق محمد علي  فن التحریر الصحفي  
 35 2015 دار الیازوري   عبد الرزاق الدلیمي   اخالقیات االعالم وتشریعاتھ   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30 2015 الیازوري مي  عبد الرزاق الدلی  صناعة االعالم العالمي المعاصر 
 25 2011 عمان   -دار الثقافة عبد الرزاق الدلیمي  المدخل الى وسائل اإلعالم واالتصال  
 20 2011 عمان  -دار أسامة  عبد الرزاق علي الھیتي   الصحافة المتخصصة  
 10 2004 عمان  -دار الرائد عبد الرزاق محمد الدلیمي اشكالیات اإلعالم واالتصال في العالم الثالث  
 17 2010 عمان   -دار جریر عبد الرزاق محمد الدلیمي إشكالیات التخطیط والممارسة –اإلعالم  
 17 2011 عمان -دار المسیره  عبد الرزاق محمد الدلیمي   اإلعالم التربوي   
 25 2011 عمان   -دار وائل  عبد الرزاق محمد الدلیمي   اإلعالم الجدید والصحافة االلكترونیة   
 20 2011 عمان   -دار المسیرة عبد الرزاق محمد الدلیمي اإلعالم الدولي في القرن الحادي والعشرین   
 17 2011 عمان -دار المسیره  عبد الرزاق محمد الدلیمي   ضغوطات الحاضر وتحدیات المستقبل   –اإلعالم العربي  
 22 2012 عمان   -دار المسیرة عبد الرزاق محمد الدلیمي   اإلعالم وإدارة االزمات 
 12 2012 عمان   -دار المسیرة عبد الرزاق محمد الدلیمي   اإلعالم وإدارة االزمات / م 
 22 2012 عمان   -دار المسیرة عبد الرزاق محمد الدلیمي   اإلعالم والتنمیة  
 25 2012 عمان   -دار المسیرة عبد الرزاق محمد الدلیمي   التحریر الصحفي   
 22 2012 عمان   -دار المسیرة عبد الرزاق محمد الدلیمي   التخطیط اإلعالمي  
 25 2012 عمان   -دار المسیرة عبد الرزاق محمد الدلیمي   الخبر في وسائل اإلعالم  
 12 2011 عمان   -دار الثقافة عبد الرزاق محمد الدلیمي الصحافة االلكترونیة والتكنولوجیا الرقمیة / م  
اق محمد الدلیمي  عبد الرز الصحافة العالمیة     17 2011 عمان   –دار المسیرة  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 2005 عمان   -دار جریر عبد الرزاق محمد الدلیمي عولمة التلفزیون  
 20 2010 عمان   -دار جریر عبد الرزاق محمد الدلیمي فن التحریر اإلعالمي المعاصر 
 10 2010 ان عم  -دار جریر عبد الرزاق محمد الدلیمي فن التحریر اإلعالمي المعاصر/ م  
 18 2011 عمان   -دار المسیرة عبد الرزاق محمد الدلیمي قضایا إعالمیة معاصرة   
 20 2012 عمان   -دار المسیرة عبد الرزاق محمد الدلیمي   مدخل الى وسائل اإلعالم الجدید  
 22 2012 عمان   -دار المسیرة عبد الرزاق محمد الدلیمي   وسائل اإلعالم والطفل  
 8 1996 دار الفكر العربي   عبد العزیز شكري   إنتاج البرامج في الرادیو والتلفزیون   –االتصال  تكنولوجیا 
 17 2016 دار االیام   عبد العظیم كامل   االعالم الجدید واشكالیات التواصل الرقمي    
  10   2008 دار الفكر العربي   عبد اللطیف حمزه   اإلعالم لھ تاریخھ ومذاھبھ   
 17 2003 مصر   –دار الفجر  عبد الملك ردمان الدناني  إلعالمیة لشبكة االنترنت  الوظیفة ا 
 22 2007 مؤسسة شباب الجامعة  عبد المنعم المیالدي  االعالم 
 25 2011 عمان    –دار الثقافة  عبد النبي خزعل   فن تحریر األخبار في اإلذاعات الدولیة  
 17 2010 دار النھضة العربیة  عبد النبي خزعل  ت التلفزیونیة والقنوات  فن تحریر االخبار والبرامج في الفضائیا 
 20 2010 سوریا   –دار النفائس  عبد الھادي محمود   مفاھیم إعالمیة وأحكام فھمیھ    –الحرب النفسیة  
 5 2011 بغداد -مطبعة الرفاه عبداالمیر البدران وزمیلھ الصحفي بین االحتواء واغتیال الرأي 
 30 2014 العین  -دار الكتاب الجامعي  عبداالمیر الفیصل  في اإلعالم االلكتروني  دراسات 
 15 2006 عمان   -دار الشروق عبداالمیر الفیصل   الصحافة االلكترونیة في الوطن العربي/ م  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30 2014 دار الكتاب الجامعي  عبداالمیر الفیصل  مدخل في صحافة االنترنت 
 25 2014 مصر  -دار العلوم عبدالباسط احمد ھاشم  االلكترونیة التفاعلیة على مواقع الصحف  
 17 2010 مصر -الدار الثقافیة للنشر عبدالباسط سلمان المعالجة الدیجیتال وفیلمیة اإلعالم -التصویر الصحفي  
 15 2005 الدار الثقافیة للنشر عبدالباسط سلمان فن واعالم –سحر التصویر  
 20 2011 المصریة اللبنانیة   عبدالجبار ناصر   إلعالمثقافة الصورة في وسائل ا 
 22  2009 بیروت   –دار المعرفة  عبدالرحمن حجازي   اإلعالم اإلسالمي بین الواقع والمرتجى   
 25 2013 عمان   -دار النفائس عبدالرحمن سلوم   مفھومھا, مشروعیتھا, استراتیجیتھا   -المقاومة اإلعالمیة  
 10 2012 مصر   -عالم الكتب عبدالرحیم درویش  المدخل االجتماعي للدراما/ م -والتلفزیون الدراما في الرادیو  
 30 2013 عمان  -دار المسیرة عبدالرزاق الدلیمي  اإلعالم االسالمي  
 25 2015 الیازوري عبدالرزاق الدلیمي  آفاق االعالم في القرن الحادي والعشرین  
 10 2004 عمان-دار الرائد عبدالرزاق محمد الدلیمي  ني تطور اسالیب الدعایة واإلعالم الصھیو  
 23 2010 عمان  -دار جریر  عبدالرزاق محمد الدلیمي الدعایة واالرھاب  
 10 2001 عمان  -دار مجدالوي  عبدالستار جواد  فن كتابة االخبار / م  
دور الصحافة العراقیة في ترتیب اولویات االھتمام بالقضایا  

 دار دجلة عبدالعزیز خلف الجبوري اب السیاسیة لدى الشب 
2015 25 

 12 2000 لبنان ناشرون  عبدالعزیز شرف   علم اإلعالم اللغوي  
 10 --- مركز االھرام  عبدالعزیز شرف  المدخل الى علم االعالم اللغوي / م  
 15  2000 الھیئة المصریة للكتاب  عبدالعزیز شرف   المدخل إلى وسائل اإلعالم   
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 7 2003 المصریة اللبنانیة  عبدالعزیز شرف  صال في الفنون واإلعالم والتعلیم وإدارة االعمال نماذج االت  
 10 1990 العربي للنشر  عبدالفتاح عبدالنبي  سوسیولوجیا الخبر الصحفي / م  
 23 2018 دار اسامة عبدالكریم بن عیشة  تحلیل المحتوى االعالمي 
دالكریم فھد المساريعب  تكنیك الحدیث والمقابالت الصحفیة/ م    10 2012 عمان   -دار أسامة 
 25 2013 عمان   -دار أسامة عبدالكریم فھد وزمیلتھ  اإلعالم والتسویق السیاسي واالنتخابي  * 
 20 2002 الھیئة المصریة العامة للكتاب   عبداللطیف حمزة  المدخل في فن التحریر الصحفي / م  
 12 2008 مصر  –دار الوفاء  عبدهللا احمد الذیفاني   شطتھ  وفنونھ مفھومھ, مجاالتھ, أن  -اإلعالم التربوي 
 10 2005 المركز الثقافي العربي  عبدهللا الغذامي  الثقافة التلفزیونیة/ م  
 35 2011 الشارقة  -االفاق المشرقة عبدهللا عبدالمؤمن التمیمي االتجاھات الحدیثة في إدارة المؤسسات اإلعالمیة  
 25 2014 الدمام-مكتبة المتنبي  عبدهللا محمد عبدالرحمن  صال واالعالم سوسیولوجیا االت  
 15 2009 مصر   -دار الفكر العربي  عبدالمجید شكري  اسسھ, نظریاتھ, تطبیقاتھ  -التخطیط اإلعالمي 
 20 2009 مصر   -دار الفكر العربي  عبدالمجید شكري  فن الترجمة اإلعالمیة في وسائل االتصال الجماھیري  
 15 2011 مصر   -دار الفكر العربي  عبدالمجید شكري  رؤیة جدیدة  -ن المسرح واالتصال اإلعالمي فنو  
 25 2013 المكتبة العصریة  عبدالھادي احمد النجار  االعالم االسرائیلي في افریقیا بین الطموح والمواجھة  
 25 2012 عمان  -دار أسامة عبیر الرحباني  اإلعالم الرقمي ( االلكتروني )  
 25 2013 عمان  -دار اسامة عبیر الرحباني  االعالم رسالة ومھنة  
 25 2013 عمان   -دار النفائس عدد من الباحثین  التربیة اإلعالمیة والمسؤولیة االجتماعیة لإلعالم االسالمي  
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 15 2012 عمان   -دار زھران عدنان احمد زھران  الحرب النفسیة  
 15 2014 عمان  -دار اسامة عرسان یوسف عرسان قتصاديالصحافة العراقیة وتاثیرات الحصار اال 
 25 2014 عمان  -دار اسامة  عزام ابو الحمام  المنھج العلمي في الصحافة االستقصائیة  
 18 2010 عمان   -دار أسامة عزام أبو الحمام   جدلیات وتحدیات    -اإلعالم الثقافي 
 17 2011 عمان  -دار أسامة عزام أبو الحمام اإلعالم والمجتمع  
 30 2014 مصر -مكتبة الوفاء عزام محمد الجویلي  االعالم الدولي  
 30 2014 مصر  -مكتبة الوفاء عزام محمد الجویلي  دور وسائل االعالم في نشر الشائعات 
 30 2014 مصر  -دار الفكر الجامعي  عصام الدین علي وزمیلھ القیم االقتصادیة في الصحافة 
 18  2009 عمان  –اثراء للنشر والتوزیع   عصام سلیمان الموسى   ھیري المدخل في االتصال الجما 
 28   2011 عمان   -اآلفاق المشرقة عصام نصر سلیم   مدخل الى انتاج البرامج في الرادیو والتلفزیون   
 20 2011 عمان  -دار أسامة عطا هللا احمد   إدارة المؤسسات اإلعالمیة  
الرمحین عطا هللا  اخالق الصحفي المھنیة    30 2013 عمان  -دار الوراق  
 20 2014 الوراق للنشر والتوزیع  عطا هللا الرمحین  اإلعالم واالخالق التطبیقیة للصحفي في عصر مابعد الحداثة  
 30 2014 الوراق للنشر والتوزیع  عطا هللا الرمحین  التخطیط في ھیئة التحریر 
 17 2013 للنشر والتوزیع الوراق  عطا هللا الرمحین  طرق االبداع الصحفي  
 25 2014 عمان -دار الحامد عطا هللا الرمحین وزمیلھ   االعالم والنظریات االجتماعیة  
 25 2012 عمان   -دار صفاء عظیم كامل وزمیلتھ   صناعھ األخبار الصحفیة والتلفزیونیة   
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 12 2012 مان  ع -دار صفاء عظیم كامل وزمیلتھ   صناعھ األخبار الصحفیة والتلفزیونیة / م  
 17 2014 دار امجد  عالء الدین خلیفة  االتجاھات السیاسیة للخطاب االسالمي في الصحافة 
 15 2015 دار التعلیم الجامعي  عالء الدین محمد االعالم وشبكات التواصل االجتماعي العالمیة/م  
 20 2011  الموسسھ العربیة للدراسات عالء ھادي   نافذة على اإلعالم العربي والدولي   
 20 2011 عمان  -دار صفاء عالء ھاشم مناف  دراسة تحلیلة  -فلسفة اإلعالم واالتصال  
 22 2013 مصر  -دار العلم واالیمان علي امبابي  اإلعالم التربوي المسموع في المؤسسة التعلیمیة  
 25 2010 دار الكتاب المصر اللبناني علي بن عبدهللا الكلباني  الصحافة العسكریة 
 35 2016 دار الجوھرة علي حمودة  االنترنت واالدیان السماویة  
 20 2014 عمان  -دار اسامة علي خلیل شقرة  االعالم الجدید (شبكات التواصل االجتماعي)  
 20 2015 دار اسامة علي خلیل شقرة  االعالم والصورة النمطیة 
 20 2013 عمان   -دار أسامة علي دنیف حسن   تشریح الخبر الصحفي   
 18 2015 غیداء للنشر علي رجب السید تشكیل ھیكلیة وظائف االعالم 
 30   2010 دار العلوم للنشر القاھره  علي طاھر اسحاق مبارك  اإلدارة والتطویر في اإلذاعة  والتلفزیون   
 20 2012 عمان   -دار أسامة علي عباس فاضل الصورة في وكاالت االنباء العالمیة بین االستمالیة واالقناع  
 6 2010 مصر    -عالم الكتب  علي عبد الرحمن   فنون ومھارات العمل في االذاعھ والتلفزیون / م  
 30 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبد الفتاح االعالم الدبلوماسي والسیاسي 
 18 2014 عمان  -دار االیام علي عبد الفتاح علي  مفھومھ, اھدافھ, استراتیجیتھ  -االعالم التربوي 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 
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 25 2014 عمان  -دار االیام علي عبد الفتاح علي  االعالم والتنشئة االجتماعیة  
 18 2014 عمان  -دار االیام علي عبد الفتاح علي  الحدیث الصحفي والمقابالت 
 25 2014 عمان  -دار االیام علي عبد الفتاح علي  الحریات الصحفیة  
 17 2014 عمان  -دار االیام علي عبد الفتاح علي  الصحفي والسلطة 
 18 2014 عمان  -دار االیام علي عبد الفتاح علي  علم االجتماع االعالمي  
 22 2014 عمان  -دار االیام علي عبد الفتاح علي  مناھج كتابة االخبار وتحریرھا  
 23 2014 عمان  -دار االیام علي عبد الفتاح علي  نظریات االتصال واالعالم الحدیثة  
 25 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبد الفتاح كنعان  العربیة  الصحافة االلكترونیة 
 20 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبد الفتاح كنعان  الصحافة االلكترونیة في ظل الثورة االلكترونیة  
 20 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبد الفتاح كنعان  نظریات اإلعالم  
 17 2014 عمان  -وري دار الیاز علي عبدالفتاح  ادارة االعالم 
 23 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبدالفتاح  ادارة المؤسسات اإلعالمیة  
 22 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبدالفتاح  اإلعالم االجتماعي  
 25 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبدالفتاح  اإلعالم البرلماني والسیاسي 
 25 2014 عمان  -ازوريدار الی  علي عبدالفتاح  اإلعالم البیئي  
 20 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبدالفتاح  االعالم الحربي والعسكري 
 27 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبدالفتاح  اإلعالم الدولي والعولمة الجدیدة 
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 20 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبدالفتاح  االعالم الریاضي  
 25 2014 عمان  -ر الیازوريدا علي عبدالفتاح  االعالم والمجتمع  
 20 2014 عمان  -دار االیام علي عبدالفتاح علي  تطور االعالم وفق تكنولوجیا االتصال الحدیث  
 15 2013 عمان  -دار االیام علي عبدالفتاح علي  الصحافة المدرسیة 
 22 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبدالفتاح كنعان الصحافة االلكترونیة  
 20   2008 بیسان للنشر   علي عواد   راي  اإلعالم وال 
 27 2015 عمان -االعصار  علي فالح وآخرین  االعالم التنموي والبیئي  
 8 2002 الشارقھ  –دائره الثقافھ  علي قاسم الشعبي   اإلعالم العربي الى ابن   
 22 2015 دار امجد  علي كنعان  االعالم التفاعلي 
 23 2017 دار االیام علي كنعان  تخطیط وتنظیم البرامج االعالمیة  
 25 2013 عمان  -دار المعتز  علي كنعان  سما االعالم بین المرئي والمسموع والمقروء  
 20 2014 عمان  -دار المعتز  علي كنعان  مفھومھا وانواعھا –الصحافة  
 20 2014 عمان  -دار المعتز  علي كنعان  الفضائیات واثرھا على المجتمع  
 25 2012 دار الكتاب المصري اللبناني  علي محمد رجب وزمیلھ لصحافة العسكریة فنون الكتابة ل 
 20 2012 عمان  -دار الیازوري علي نجادات اتجاھاتھ ومبادئھ والعوامل المؤثرة فیھ   -االخراج الصحفي  
 23 2012 دار المنھل اللبناني  علي نجیب عواد  االعالم االمني  -دراسات في اعالم االزمات والحوار 
 10   2002 بغداد  –دار الشؤون الثقافیة  عماد محمد الھاللي   التخطیط اإلعالمي للسیاسة الخارجیة في العراق   
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 10 2011 بیروت   -منشورات زین عمر بو شموخة  الصحافة والقانون 
 20 2013 عمان  -دار اسامة عمر خالد المسفري االتصال الجماھیري واإلعالم األمني  
 7 2013 مؤسسة حورس  عمر طھ  رسیةالصحافة المد 
 20 2010 عمان   -دار وائل  عمر عبد الرحیم  مبادئ االتصال التربوي واإلنساني   
 23  2008 بیروت   –الدار األكادیمیة  عمران الھاشمي   التحریر الصحفي علم وفنون  
 15 2009 ز االھرام مرك عمرو ھاشم ربیع  موسوعة المفاھیم والمصطلحات االنتخابیة والبرلمانیة / م 
 25 2013 مصر   -دار الفكر العربي  عواطف عبدالرحمن  قضایا اعالمیة تأریخیة ومعاصرة في الوطن العربي  
 18  2008 مصر  –العربي للنشر  عواطف عبدالرحمن   تحدیات واشكالیات  –المرأة واإلعالم  
 23 2013 دار الكتاب الحدیث  عیسى الھادي  اإلعالم الریاضي التربوي 
 20 2014 بغداد   -دار النوادر عیسى حسن عودة فلسفتھ واتجاھاتھ -الخطاب االعالمي في القرآن الكریم 
 23 2014 مصر -دار العلوم  عیسى عبدالباقي  الصحافة االستقصائیة وصناعة القرار السیاسي  
 25 2009 القاھرة -للنشر دار العلوم عیسى عبدالباقي دراسة في تحلیل الخطاب  -الصحافة واالصالح السیاسي 
 18  2005 مصر  –العربي للنشر  عیسى عبدالباقي   دراسة االسباب والحلول  –الصحافة وفساد النخبة  
 20 2015 دار الرایة  عیسى علي المغربي   التحریر واالخراج الصحفي   
 12 2011 عمان -دار زھران عیسى محمود الحسن  إخراج الصحف والمجالت 
 15 2009 عمان -دار زھران عیسى محمود الحسن  البرامج الجماھیریة االذاعة و  
 12 2011 عمان   -دار زھران عیسى محمود الحسن   اإلعالم والتنمیة  
 22 2011 عمان  -دار زھران  عیسى محمود الحسن   البرامج اإلخباریة في اإلذاعة والتلفزیون   
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 15 2011 عمان   -دار زھران عیسى محمود الحسن   الصحافة المتخصصة 
 12 2009 عمان -دار زھران عیسى محمود الحسن  ماھیتھ, طبیعتھ, مبادؤه  -العمل اإلذاعي  
 10 2010 عمان -دار زھران عیسى محمود الحسن  المقابلة والتحقیق الصحفي 
 25 2009 عمان -دار زھران عیسى محمود الحسن   التطور واألھداف   –النشأة  –وكاالت األنباء  
 28 2014 عمان  -دار المعتز  عیسى موسى ابو شیخة  الم والبیئة االع 
 30 2007 بیروت   -النخبة للتالیف غرید الشیخ  معجم اإلعالم ( المرئي والمسموع والمكتوب)  
 20 2012 عمان  -دار أسامة غسان عبد الوھاب الحسن ایدلوجیا اإلخراج الصحفي   
 25 2013 عمان   -أسامةدار  غسان عبدالوھاب الصحافة التلفزیونیة  
 22  2002 بیروت   –دار النھضة  غسان منیر وزمیلھ   الھویات الوطنیة والمجتمع العالمي واإلعالم   
 18 2011 عمان   -دار أسامة فارس جمیل أبو خلیل   وسائط اإلعالم بین الكبت وحریة التعبیر/م  
بفارس حسن الخطا الفضائیات الرقمیة وتطبیقاتھا اإلعالمیة     15 2012 عمان   -دار أسامة 
 17 2011 عمان  -دار أسامة  فارس عطوان   الفضائیات العربیة ودورھا اإلعالمي   
 15 2008 جدة  -دار الشروق  فاروق ابو زید  فن الكتابة الصحفیة  
 17 2010 عمان   -عالم الكتب فاروق أبو زید  اإلعالم والدیمقراطیة   
 10 2008 مصر  -عالم الكتب فاروق أبو زید  ارجیة, المرأة, الریاضة/مالسیاسة الخ  -الصحافة المتخصصة 
 20 2008 مصر  –دار الشروق  فاروق أبو زید   فن الخبر الصحفي   
 20 2011 عمان  -دار أسامة  فاروق خالد  اإلعالم الدولي والعولمة الجدیدة  
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 17   2011 عمان   -دار أسامة فاروق خالد اإلعالم والتنمیة المعاصرة  
 8 2010 سوریا   –دار النفائس  فاروق ناجي محمود  استراتیجیھ االتصال مع اآلخر   
 10 2007 دار النفائس  فاروق ناجي محمود  كتابتھ ومقومات نجاحھ    –البرنامج التلفزیوني  
 15 2011 منتدى المعارف  فاضل محمد البدراني   اإلعالم .. صناعة العقول   
 22 2017 منتدى المعارف  فاضل محمد البدراني  التدفق االخباري االعالم الرقمي في عصر  
 15 2016 دار العربي   فاطمة الزھراء  االندماج االعالمي   
 20 2009 مصر  -دار الكتب العلمیة فاطمة القلیني وزمیلھ  اتجاھات نظریة ومنھجیة   -االتصال الجماھیري 
 8 2009 مصر   -دار الكتب العلمیة  فاطمة القلیني وزمیلھا اتجاھات نظریة ومنھجیة/ م -االتصال الجماھیري 
 18 2011 عمان   -دار أسامة فاطمة حسین عواد   االتصال واإلعالم التسویقي   
 10 2010 عمان   -دار أسامة فاطمھ حسین عواد   اإلعالم الفضائي / م  
 35 2011 المدى  فائق بطي   الموسوعة الصحفیة الكردیة في العراق   
 17 2017 العربي للنشر  فتحي حسین  عالم والمظاھرات مشروعیتھا و دوافعھا اال 
 15 2013 دار النشر للجامعات فتحي حسین عامر  الخبر الصحفي االلكتروني 
 25 2010 االعصار العلمي  وخلود بدر  –فداء حسین  تكنلوجیا الطباعھ واإلخراج الصحفي   
 25  1995 الھیئة المصریة للكتاب  فرانسیس ج. برجین  ر اإلدارة اإلعالم التطبیقي واستخداماتھ في تطوی 
 5 2001 عویدات للنشر فرنسوا لسلي  وسائل االتصال المتعددة (ملتیمیدیا) / م  
 17 2010 عمان   -دار أسامة فرید مصطفى   تكنلوجیا الفن الصحفي   
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 17 2011 عمان    -دار أسامة فرید یوسف مصطفى   وكاالت االنباء بین الماضي والحاضر   
 22 2011 مصر  -ھال للنشر فضل طالل العامري  حریة اإلعالم في الوطن العربي في ظل غیاب الدیمقراطیة  
 30 2005 عمان   -مؤسسة الوراق  فالح كاظم المحنة  االنماط   -النظریات  -االفكار  -علم االتصال بالجماھیر  
 30 2011 عمان -دار الوراق نة فالح كاظم المح  الفنون االذاعیة والتلفزیونیة  
 15 2010 مكتبة الملك فھد  فھد بن عبدالرحمن  كیف نتعامل مع االعالم/م   –التربیة االعالمیة  
 10 1998 الریاض  -مكتبة العبیكان فھد بن عبدالعزیز بدر أھمیتھ الوظیفیة واتجاھاتھ الحدیثة /م  -االخراج الصحفي  
 15 2010 عمان   -دار أسامة فھمي محمد العدوي   إدارة اإلعالم  
 25 2011 عمان   -دار أسامة فؤاد احمد الساري النشأة والتطور  -وسائل اإلعالم 
 18 2011 عمان   -دار أسامة فواز منصور الحكیم   سوسیولوجیا اإلعالم الجماھیري   
 25 2014 الحدیث المكتب الجامعي  فوزي یوسف مخلف تأثیر البث التلفزیوني الفضائي على طلبة الجامعات 
 25 2014 عمان  -دار أسامة  فیصل أبو عیشھ   اإلعالم االلكتروني   
 23 2010 عمان  -دار أسامة  فیصل أبو عیشھ   اإلعالم االلكتروني   
       18 2012 عمان   -دار أسامة فیصل أبو عیشھ   المؤتمرات الصحفیة ماھیتھا وظائفھا تنفیذھا   
 30 2011 السعودیة   -دار وجوه فیصل بن جاسم آل ثاني  لمؤسسات اإلعالمیة بالتطبیق على قناة  إدارة الجودة الشاملة في ا 
 17 2011 عمان   -دار أسامة فیصل محمد أبو عیشھ   الدعایة واإلعالم   
 30 2012 مصر   -دار الفجر فیلیب ماریك   الحملة اإلعالمیة والتسویق السیاسي 
 10 1993 المكتبة االكادیمیة  كارولین دیانا لویس  م   التغطیة االخباریة للتلفزیون / 
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 15 2010 الدار األكادیمیھ للعلوم   كارین روس   المراه واإلعالم   
 17 2013 عمان   -دار أسامة كاظم المقدادي  اإلعالم الدولي والجدید وتصدع السلطة الرابعة  
 7 2011 بغداد -مكتبة عدنان المقدادي  كاظم اعادة تشكیل الخارطة اإلعالمیة   -تصدع السلطة الرابعة 
 25 2014 عمان  -دار اسامة كامل الطراونة  التحقیق الصحفي  
 25 2014 عمان  -دار اسامة كامل الطؤاونة  مھارات المذیع المتمیز في عملیات االتصال  
 30 2014 عمان   -دار المسیرة كامل خورشید مراد  التطور, الخصائص, النظریات  -االتصال الجماھیري واإلعالم 
 25 2011 عمان   -دار المسیرة كامل خورشید مراد  التطور, الخصائص, النظریات  -االتصال الجماھیري واإلعالم 
 25 2018 الرنیم للنشر  كاوه عبدالرضا االعالم والتنمیة االقتصادیة   
 20  2008 بیروت  –الھالل دار  كرم شلبي   اإلنتاج التلفزیوني وفنون اإلخراج  
 15   2008 بیروت  –الھالل دار  كرم شلبي   فنوه وخصائصھ في الرادیو والتلفزیون   –الخبر اإلذاعي  
 15  2008 بیروت  –الھالل دار  كرم شلبي   الخبر الصحفي وضوابطھ اإلسالمیة   
 20 2008 جدو -دار الشروق  كرم شلبي  المذیع وفن تقدیم البرامج في الرادیو والتلفزیون  
 15 2006 مجموعة النیل العربیة  كریس باركر  ن والعولمة والھویات الثقافیةالتلفزیو  
 15 2012 بیروت   -دار البصائر كریم مشط الموسوي  المثیر والخطیر في اعالنات االنترنت  
 10 2011 دار النھضھ العربیة   كلود یونان   التضلیل الكالمي والیات السیطرة على الرأي  
 25  2007 مصر  –دار الكتب العلمیة  كمال محجوب   التصویر التلفزیوني   
 35 2013 مركز االمارات للدراسات الري دایموند وزمیلھ  وسائل االعالم االجتماعي والكفاح في سبیل    -تكنولوجیا التحرر  
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 25 2014 عمان  -دار اسامة  لمیاء طالة االعالم الفضائي و التغریب الثقافي  
 22 2010 عمان  -دار أسامة  ل  لؤي خلی اإلعالم الصحفي   
 30 2015 عمان  -االعصار لؤي محي الدین امین  مھارات اساسیة للتعامل مع تقنیات اتصال  -االعالم المدرسي 
 25 2012 مصر  -دار الفجر لیبي  لیستر  اإلعالم والبیئة  
 25  2009 المصریة اللبنانیة  لیلى حسین السید  االتصال ونظریاتھ المعاصرة  
 17 2013 الدار العربیة للعلوم  ماجد البریكان  العالم االمني في العراق ا 
 20  2006 بیروت   –دار المعرفة  ماجد العبید  اإلرھاب اإلعالمي على الوطن العربي   
 20   2008 المصریة اللبنانیة   ماجد سالم تربان   رؤیة مستقبلیة   –االنترنت والصحافة االلكترونیة  
 60 2014 المجتمع العربي   ماجد سلیمان دودین  2ج-1الصحفي واالعالمي جدلیل المترجم  
 18 2015 العربي للنشر  ماجد فاضل  قراءة في القنوات العربیة المتخصصة –االعالم االقتصادي  
 25 2014 مصر  -مكتبة الوفاء ماجدة عبدالفتاح  االعالم االلكتروني ودوره في االعالم الدولي  
 25 2014 مصر  -مكتبة الوفاء ماجدة عبدالفتاح  ودوره في حل مشكالت المجتمع العربي االعالم الموجھ   
 17 2011 عمان   -دار أسامة ماجدة لطفي السید تقنیات اإلعالم التربوي والتعلیمي   
 20 2008 بیروت  -دار الساقي مأمون فندي  اإلعالم والسیاسة في العالم العربي -حروب كالمیة 
 10 2008 بیروت  -دار الساقي مأمون فندي  إلعالم والسیاسة في العالم العربي/ م ا  -حروب كالمیة 
 20 2015 عمان -االعصار  ماھر عودة وآخرین  اخالقیات المھنة االعالمیة 
 25 2015 عمان -االعصار  ماھر عودة وآخرین  االعالم الرقمي الجدید  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 23 2015 عمان -االعصار  ماھر عودة وآخرین  االعالم والعولمة  
 25 2015 عمان -االعصار  ماھر عودة وآخرین  تكنولوجیا االعالم واالتصال 
 20 2015 عمان -االعصار  ماھر عودة وآخرین  الصحافة االلكترونیة الرقمیة  
 25 2015 عمان -االعصار  ماھر عودة وآخرین  الصحافة المتخصصة 
 27 2015 عمان -االعصار  ن ماھر عودة وآخری  وكاالت االنباء العربیة والعالمیة 
 20 2010 دار الكتاب الحدیث  متولي علي المتولي  وسائل االعالم والتنمیة المجتمعیة  
 8 2011 عمان   -دار أسامة مجد الھاشمي  اإلعالم الدبلوماسي والسیاسي/ م  
 10 2003 عمان -دار المناھج مجد الھاشمي   اإلعالم الدولي والصحافة عبر االقمار الصناعیة   
 20 2012 عمان   -دار أسامة مجد الھاشمي   تكنولوجیا وسائل االتصال الجماھیري  
 10 2004 عمان   -دار أسامة مجد الھاشمي   تكنولوجیا وسائل االتصال الجماھیري/ م  
 17   2006 عمان   –دار المناھج  مجد ھاشم الھاشمي   اإلعالم المعاصر وتقنیاتھ الحدیثة   
جموعة المؤلفین  م اإلعالم العربي    22 2017 مركز الدراسات الوحدة  
 25 2011 مكتبة جزیرة الورد  مجموعة باحثین  االعالم والمرأة في عصر المعلومات  
 15 2010 المنظمة العربیة لمكافحة الفساد  مجموعة باحثین   اإلعالم ومسیرة االصالح في االقطار العربیة   
 23 2015 عمان -عصار اال مجموعة باحثین  التخطیط االعالمي  
 15  2004 مركز دراسات الوحدة العربیة  مجموعة باحثین   العرب واإلعالم الفضائي  
 22 2015 عمان -االعصار  مجموعة باحثین  مقدمة في االعالم  
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 35 2013 عمان  -دار اسامة مجموعة باحثین  ادوات تعبیر وتغییر  -وسائل االعالم 
  15   2001 الشارقھ    -دائره الثقافھ لكتاب  مجموعھ ا الثقافة و التقانھ   
 22 2007 دار النفائس  مجموعھ مؤلفین   الواقع والطموح   –اإلعالم اإلسالمي  
 11 2008 المصریھ اللبنانیھ   محرز حسین غالي   صناعھ الصحافة في العالم  
 25 2012 عمان  -دار أسامة محسن جلوب الكناني   اإلعالم الفضائي والجنس   
 18    2012 عمان  -دار أسامة  محسن جلوب الكناني   قناه الجزیرة انموذجا  –قنیات الحوار اإلعالمي  ت  
 10   2012 عمان  -دار أسامة  محسن جلوب الكناني   قناه الجزیرة انموذجا / م –تقنیات الحوار اإلعالمي   
  8   2010 تشار العربي  االن  محفوظ بن خمیس   اإلعالم من التدفق االحادي إلى اإلعالم الموجھ   
 15 2003 عمان   -دار وائل  محمد ابراھیم عایش  الكتابة للعالقات العامة 
 15 2007 مصر   -ھال للنشر  محمد أبو زید   الصحافھ المدرسیھ  –اإلعالم التربوي االذاعھ   
 16 2011 عمان   -دار أسامة محمد أبو سمرة االتصال االداري واإلعالمي  
 8 2011 عمان   -دار أسامة محمد أبو سمرة ري واإلعالمي/ م االتصال االدا 
 22  2009 عمان   -دار أسامة محمد أبو سمرة  استراتیجیات اإلعالم التربوي  * 
 17 2012 عمان   -دار الرایة محمد أبو سمرة استراتیجیات اإلعالم العسكري والحربي   
 12 2010 عمان  -دار الرایة محمد أبو سمرة التعلیمیة اإلعالم التربوي ودور االذاعة المدرسیة في العملیة  
 17 2012 عمان   -دار الرایة محمد أبو سمرة اإلعالم التنموي  
 15 2010 عمان  -دار الرایة محمد أبو سمرة اإلعالم الزراعي والبیئي  
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 17 2010 عمان   -دار الرایة محمد أبو سمرة اإلعالم الطبي والصحي   
 6 2012 عمان   -دار الرایة محمد أبو سمرة لثالث/ م اإلعالم والسلطات ا 
 17 2009 عمان  -دار الرایھ  محمد أبو سمرة   اإلعالمي المھني   
 25 2017 دار التعلیم الجامعي  محمد احمد  االعالم السیاسي * 
 25 2016 دار الحامد  محمد احمد واخرون   علم النفس االعالمي   
  12   2001 الھیئھ المصریھ   حمد االمین أبو ھجار  م الصحافة بین الحدود والحریة   
 10 2010  مصر  –مكتبة جزیرة الورد  محمد الباز   صحافة اآلثارة  
 23 2014 مصر    -العلم واالیمان محمد الحفناوي  اإلعالم والتنمیة في عصر العولمة  
 25 2014 مصر    -دار العلم واالیمان محمد الحفناوي  بدایات الفني الصحفي  
 25 2013 مصر    -دار العلم واالیمان محمد الحفناوي  دور الصحف في التثقیف بقضیة العولمة  
 15 2014 مصر  -دار العلم واالیمان محمد الحفناوي  الصحافة والتوعیة الصحیة  
 15 2013 المصریة اللبنانیة  محمد السید عید  كتابة السیناریو بین النظریة والتطبیق  
 25 2009 مصر    -دار الفكر الجامعي  یرفي  محمد الص اإلعالم   
 15 2013 عمان   -دار أسامة محمد الفاتح وزمیلھ انتاج النشرات األخباریة التلفزیونیة   
 15 2013 القاھرة -ھال للنشر محمد الھادي عفیفي  اإلذاعة , الصحافة المدرسیة  -اإلعالم التربوي 
 20  2004 عمان   -دار أسامة محمد الھاشمي  تكنولوجیا االتصال الجماھیري  
 23 2008 مصر    -العلم واالیمان محمد جاد احمد  اإلعالم الفضائي وآثاره التربویة  
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 22  2006 عمان    –دار المناھج  محمد جاسم فلحي   النشر االلكتروني   
 35 2014 عمان  -دار أسامة  محمد جمال الفار  المعجم اإلعالمي   
 30 2010 عمان  -دار أسامة  ال الفار محمد جم المعجم اإلعالمي   
 30 2014 عمان  -دار اسامة محمد جمال الفار معجم المصطلحات االعالمیة  
 17 2003 المصریة اللبنانیة   محمد حسام الدین المسؤولیة االجتماعیة للصحافة  
 10 2003 المصریة اللبنانیة   محمد حسام الدین المسؤولیة االجتماعیة للصحافة / م  
 10 2010 مصر   -العربي للنشر والتوزیع  محمد حسن وزمیلھ اإلعالم والدیمقراطیة في الوطن العربي/ م  
 10   2006 بغداد  –دار الرصد العالمیة  محمد حسین البصري   أسرار إرھاب الغزو اإلعالمي للعراق   
 15 2009 مصر   -دار الكتب القانونیة محمد حكیم حسین   فن االتصال األمني  
 22  2002 عمان   – وائلدار  محمد حمدان المصالحة  تطبیقي   –مقترب نظري   –  االتصال السیاسي 
 30 2013 عمان   -دار النفائس محمد حمود حسن   مراكز التدریب اإلعالمي 
 35 2013 دار الكتب العلمیة  محمد حمود حسن  مركز التدریب االعالمي  
 12 2015 مؤسسة طیبة للنشر  وسف محمد خیرت ی مؤشرات التقییم االعالمي/م  
 17 2002 مصر   -دار الكتب العلمیة  محمد سعد ابراھیم  2اإلعالم التنموي والتعددیة الحزبیة ج 
 25  2007 مصر  –دار الكتب العلمیة  محمد سعد إبراھیم   وإشكالیات التشریع  واالنترنت  اإلعالم أخالقیات  
 30 2008 مصر    -دار الفكر الجامعي  د أبو عامود محمد سع اإلعالم والسیاسة في عالم جدید  
 20   2012 عمان   -دار أسامة محمد سلمان الحتو   مناھج كتابة األخبار اإلعالمیة وتحریرھا   
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 12   2012 عمان   -دار أسامة محمد سلمان الحتو   مناھج كتابة األخبار اإلعالمیة وتحریرھا / م  
 10 2007 القاھرة  -دار الكتاب الحدیث محمد شطاح  نشرات األخبار  -لفزیونيدراسات عربیة واجنبیة في اإلعالم الت  
 12 2006 مصر   -دار الكتب العلمیة  محمد شومان  مدخل نظري وممارسات عملیة -اإلعالم واالزمات 
 7 2007 المصریة اللبنانیة  محمد شومان  اطر نظریة ونماذج تطبیقیة/ م  -تحلیل الخطاب اإلعالمي  
 25 2015 عمان   –دار المسیرة  محمد صاحب سلطان مؤسسات اإلعالمیة  إدارة ال 
 27 2014 عمان  -دار المسیرة محمد صاحب سلطان الدعایة وحروب االعالم  
 30 2014 عمان  -دار المسیرة محمد صاحب سلطان االسس والمفاھیم  –مبادئ االتصال  
 12 2012   عمان -دار المسیره محمد صاحب سلطان   م دراسة في النشأة والتطور/  –وسائل اإلعالم واالتصال  
 25 2008 الشارقھ  محمد عبد الرضا ابراھیم  ابعادھا واثارھا في تلقي النص   –اإلعالمیة  
 20   2008 الشركھ العربیة المتحده   محمد عبد الوھاب حسن   دور الصحف في إدارة االزمات األمنیھ / م  
 25  2009 مصر   –العربي للنشر  محمد عبدالبدیع السید   یم األسریة  أثر القنوات الفضائیة على الق 
 15 2009 جدة  -دار الشروق  محمد عبدالحمید  تحلیل المحتوى في بحوث االعالم  
 10 2009 عالم الكتب  محمد عبدالحمید  االعالم البدیل /م  -المدونات   
 10 2004 عالم الكتب  محمد عبدالخمید  تأثیرات الصورة الصحفیة/ م  
 22  1980 مصر  –دار الفكر العربي  محمد عبدالمنعم وزمیلھ   التفسیر اإلعالمي لألدب العربي   
 20   2007 عمان   –دار الیازوري   محمد عدنان علیوات    مدخل إلى صحافة األطفال  
 13 2013 مصر  -علم واالیماندار ا محمد علي ابو العال  التوثیق اإلعالمي والنشر االلكتروني في ظل مجتمع المعلومات  
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 22 2014 مصر    -العلم واالیمان محمد علي ابو العال  فن االتصال بالجماھیر بین النظریة والتطبیق  
 9 2013 القاھرة-دار العلم واالیمان محمد علي ابو العال  نظریات االتصال المعاصرة في ضوء تكنولوجیا االتصال   
 15 2007 دار النھضھ العربیة   مد علي القوزي  مح نشأة وسائل االتصال وتطویرھا   
 15 2006 مصر   -مكتبة مدبولي  محمد علي حوات  االعالم الصھیوني واسالیبھ الدعائیة  
 15 2005 مكتبة مدبولي  محمد علي حوات  قراءة في الخطاب االعالمي والسیاسي المعاصر  
  17   2008 مصر  –ار الشروق د محمد فرید محمد عزت   وكاالت األنباء في العالم العربي   
 25   2008 مصر  –دار الشروق  محمد فرید محمود عزت  دراسات في فن التحریر الصحفي   
 25 2008 بیروت   -دار الھالل محمد فرید محمود عزت  النشأة والتطور -وسائل اإلعالم السعودیة والعالمیة 
 25 2010 الدار المصریة للكتاب مود محمد مح عربي  -قاموس مصطلحات الصحافة واإلعالم انكلیزي   
 23 2015 دار االعصار  محمد محمود دھبیة   االعالم المعاصر   
 16 2010 المجتمع العربي   محمد محمود دھبیھ   اإلعالم المعاصر   
 25 2011 عمان  -االفاق المشرقة محمد مسعود قیراط  دراسات إعالمیة   
 10  1984 مركز التوثیق لدول الخلیج   محمد مصالحة  دراسات في اإلعالم العربي   
 15 2012 دار المنھل اللبناني  محمد مصطفى كمال  اإلعالم والتنمیة االقتصادیة  
 23 2010 عمان -دار الكتاب الحدیث محمد معود ابراھیم   اإلعالم الدولي والمستحدثات اإلعالمیة  
 23 2011 عمان -دار الكتاب الحدیث محمد معود ابراھیم  بیة تطبیق على اإلعالم في بعض الدول العر  -تكنولوجیا اإلعالم 
 20 2011 مصر   -دار الكتاب الحدیث محمد معوض  دراسات في إعالم الطفل  
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 30 2010 مصر -دار الكتاب الحدیث محمد معوض ابراھیم  اإلعالم ومراكز المعلومات الصحفیة  
 25 2012 عربي دار الكتاب ال محمد معوض وزمیلھ  فنون التحریر الصحفي  
 30 2012 مصر   -دار الكتاب الحدیث محمد معوض وزمیلھ  المدخل في فن الخبر الصحفي وتطبیقاتھ العملیة  
 30 2007 مصر  -دار الفجر محمد منیر حجاب االتصال الفعال للعالقات العامة 
 20 2006 مصر   -دار الفجر محمد منیر حجاب أساسیات البحوث اإلعالمیة واالجتماعیة  
 20 2009 مصر  -دار الفجر محمد منیر حجاب االعالم والتنمیة الشاملة 
 30 2010 مصر  –دار الفجر  محمد منیر حجاب   21اإلعالم والموضوعیة في القرن  
 23 2007 دار الفجر للنشر محمد منیر حجاب الشائعات وطرق مواجھتھا 
 35 2010 مصر   -دار الفجر محمد منیر حجاب   مدخل إلى الصحافة 
 20 2008 مصر  -دار الفجر محمد منیر حجاب مھارات االتصال لالعالمیین والتربویین والدعاة 
 25 2010 مصر  -دار الفجر محمد منیر حجاب نظریات االتصال  
 27  2011 مصر  – الفجردار  محمد منیر حجاب   تھا و تطورھا  أ وسائل االتصال نش 
 15 2009 مصر   –الدار العربیة  محمد نبیل طالب ذاعة والتلفزیون البرامج التعلیمیة والثقافیة باال 
 15 2007 مصر  -دار الوفاء محمد نصر مھنا اإلعالم السیاسي بین التنظیر والتطبیق   
 30 2009 مصر  -دار الوفاء محمد نصر مھنا اإلعالم والسیاسة في المواجھة العربیة االسرائیلیة 
 15 2010 الشارقة  -دائرة الثقافة محمد یونس  معات العربیة االتصال االلكتروني في المجت  
 35   2006 الدار العالمیھ للنشر   محمود احمد مزید   دراسات في إعالم الطفل  
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 17   2006 الدار العالمیھ للنشر   محمود احمد مزید   دراسات في إعالم الطفل / م  
 10 2003 مصر  –الدار العالمیة  یل محمود حسن اسماع م /مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر  
 12 2012 مصر -دار العالم العربي محمود حمدي  لغة الصحافة وحرب المفاھیم 
 15 2013 دار الصحافة   محمود خلیل   اسالیب البحث العلمي   
 15 2014 بیروت  -دار الكتب العلمیة  محمود شمال حسن  جاذبیة الصورة والثقافة   -سایكولوجیة خطاب الفضائیات 
 5 2012 المجموعة العربیة للتدریب  محمود عبدالفتاح رضوان  االتصال اللفظي والغیر لفظي / م  
 20 2010 عمان   -دار أسامة محمود عبدهللا اإلعالم واشكالیات العولمة  
 23 2015 عمان -االعصار  محمود عزت وآخرین  ادارة المؤسسات االعالمیة  
 30 2015 عمان -االعصار  ن محمود عزت وآخری  االعالم االمني  
 30 2015 عمان -االعصار  محمود عزت وآخرین  التوثیق االعالمي  
 30 2015 عمان -االعصار  محمود عزت وآخرین  مدخل الى علم الصحافة 
 20 2016 دار النشر للجامعات محمود عكاشة  الخطاب االعالمي واثره في ھویة االمة والواقع السیاسي 
 30 2009 القاھرة   محمود علم الدین  ة في القرن الحادي والعشرین أساسیات الصحاف 
 15 2009 القاھرة   محمود علم الدین  أساسیات الصحافة في القرن الحادي والعشرین/ م  
 17 2009 مصر  -الدار العربیة للنشر محمود علم الدین  مشروع اصدار جریدة او مجلة  
دین وزمیلتھمحمود علم ال إدارة الصحف واقتصادیاتھا  *   23 2009 مصر    -الدار العربیة للنشر 
 30 2015 دار التعلیم الجامعي   محمود محمد جابر   الصحافة االعالمیة والمجتمع   
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 10 2009 دمشق   –دار الفكر  محمود محمد وزمیلھ   اتجاھات البحث في علم االتصال   
 35 2017 امعي  دار التعلیم الج  محي الدین اسماعیل   الصحافة االلكترونیة   
 25 2014 مصر  -مكتبة الوفاء محي الدین اسماعیل محمد  االعالم البیئي  
 15 2007 بیروت   –دار النھضة  محي الدین خیر هللا   اثر اإلعالم المعاصر في العقیدة والتربیة والسلوك  
 23  2009   مكتبة االنجلو المصریة محي الدین عبدالحلیم   فنون اإلعالم وتكنولوجیا االتصال   
 25   2011 عمان  -دار زھران مختار فتاح السنوسي   اإلعالم الدولي األسس والمفاھیم   
 6 2011 عمان   -دار زھران مختار مفتاح السنوسي  األسس والمفاھیم / م  -اإلعالم الدولي 
 30 2013 دار النشر للجامعات مرعي مدكور  االفاق  -التجاوزات -االمكانیات –الصحافة  
 7 2002 دار الشروق مرعي مدكور  م /لصحافة االخباریة ا 
 10 2003 دار الفكر العربي مرفت محمد كامل  م /مدخل الى صحافة االطفال  
 50 2006 مركز االمارات للدراسات  مركز االمارات   اإلعالم العربي في عصر المعلومات   
 23 2014 جامعة دمشق  مروان قبالن  الترجمة االعالمیة  
ً   مستقبل   20 2007 المصریة اللبنانیة   مروة محمد كمال الدین  طباعة الصحف العربیة رقمیا
 30 2015 االعصار العلمي  مروى عصام صالح  االسس وآفاق المستقبل  –االعالم االلكتروني  
 30 2014 المركز القومي   مریوان عمر سلیمان القذف في نطاق النقد الصحفي  
 20 2012 عمان  -دار أسامة  مشعل سلطان     ایدیولوجیا الكتابة الصحفیة 
 25 2011 االمارات -االفاق المشرقة مصطفى حمید كاظم  اإلعالم والتنمیة البشریة  
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 15 2007 االسكندریة   -دار الوفاء مصطفى حمید وزمیلھ مناھج البحث العلمي وتطبیقاتھا في اإلعالم والعلوم السیاسیة 
فى محمد الحسناويمصط واقع لغة اإلعالم المعاصر     22 2011 عمان  -دار أسامة 
 12 2011 عمان  -دار أسامة مصطفى محمد الحسناوي واقع لغة اإلعالم المعاصر/ م   
 15 2016 دار الحامد مصطفى یوسف   االعالم التفاعلي/م 
 25 2015 دار الحامد مصطفى یوسف كافي اقتصادیات صناعة االعالم 
 25 2015 عمان -االعصار  وآخرین   مصطفى یوسف االعالم الدولي  
 20 2015 عمان -االعصار  مصطفى یوسف وآخرین  االعالم واالرھاب االلكتروني  
 15 2014 عمان  -دار زھران  مفتاح عمر درباش  عالقة االعالم الدولي بالقانون الدولي العام وتأثیره في قرارات المنظما 
 35 2010 الدار العربیة للموسوعات ملیح صالح شكر  والجمھوري    تاریخ الصحافة العراقیة في العھدین الملكي 
 15 2009 دار النشر للجامعات منال ابو الحسن علم االجتماع االعالمي  
 35 2019 دار المسیرة منال ھالل  االتصال الدولي  
 30 2014 عمان  -دار المسیرة منال ھالل المزاھرة تكنولوجیا االتصال والمعلومات 
 35 2014 عمان  -دار المسیرة منال ھالل المزاھرة لبحث االعالمي مناھج ا 
 15 2012 عمان   -دار المسیرة منال ھالل المزاھرة نظریات االتصال/ م  
 27 2013 دار المسیرة منال ھالل مزاھرة  االتصال الدولي  
 25 2012 عمان   -دار المسیرة منال ھالل مزاھرة  الدعایة اسالیبھا ومدارسھا 
 23 2011 عمان  -دار أسامة  منتصر حاتم حسین   یولوجیات اإلعالم اإلسالمي  اید 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 22 2013 عمان   -دار الحامد منذر صالح الزبیدي  دور وسائل اإلعالم في صنع القرار السیاسي 
 20 2011 القاھرة -دار العالم العربي منذر فتحي محمد  تصمیم مواقع الصحف اإللكترونیة  
 22  2009 المصریة اللبنانیة  منى الحدیدي وزمیلھا   عالم المتخصص فنون االتصال واإل  
 15 2002 الدار المصریھ اللبنانیھ   منى الحدیدي وسلوى امام  اإلعالم والمجتمع   
 22  2005 المصریة اللبنانیة  منى سعید الحدیدي   الفضائیات العربیة ومتغیرات العصر   
 20 2012 عمان  -دار أسامة  منى فرید  ي  علم االتیكیت االجتماعي والدبلوماس 
 23 2001 سوریا  -دار الفكر  منیر الجیان   المراسالت وأسس االتصال  
 30 2012 عمان  -دار أسامة مھند علي وزمیلتھ  النظام اإلعالمي العربي ( نحو نموذج نظري جدید )  
الفكر العربي  مؤسسة دراسة مسحیة لصحف و..  -تقریر حالة حوار الثقافات في العالم   25 2011 مؤسسة الفكر العربي  
 20 2012 عمان  -دار أسامة موسى علي شھاب   اتجاھات معاصرة في كتابة المقال الصحفي   
 15 2011 عمان  -دار اسامة موسى علي شھاب علم اجتماع اإلعالم  
 25 2012 عمان  -دار أسامة موسى علي وزمیلتھ  وسائل اإلعالم والحرب  
 12 2012 عمان  -دار أسامة موسى علي وزمیلتھ  الم والحرب/ موسائل اإلع 
 22 2001 دار النھضھ العربیة   مي العبد هللا   الدور والتحدیات الجدیدة   –االتصال في عصر العولمة  
 30 2005 دار النھضھ العربیة   مي العبد هللا   االتصال و الدیمقراطیة   
 15 2011 بیروت    -دار النھضة العربیة عبد هللامي ال البحث في علوم اإلعالم واالتصال  
 30 2014 دار النھضة العربیة  مي العبد هللا المعجم في المفاھیم الحدیثة لالعالم واالتصال  
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 25 2006 بیروت -دار النھضة العربیة مي العبدهللا التلفزیون وقضایا االتصال في عالم متغیر  
 27 2009 دار النھضھ العربیة   مي العبدهللا   تكوین المھني في العالم علوم اإلعالم واالتصاالت واشكالیات ال 
 25 2001 بیروت   -دار النھضة العربیة مي العبدهللا سنو اي دور لتقنیات الغد -التلفزیون في لبنان والعالم العربي  
 25  2002 یروت  ب –دار النھضة  مي العبدهللا و زمیلھا   2001أیلول  11اإلعالم والقضایا العربیة بعد  
 30 2008 عمان   -االھلیة  میتشل ستیفنس  البث االذاعي  
 20 2013 دار الكتاب الحدیث  میرال صبري ابو فریخة  المسؤولیة االجتماعیة في الممارسات اإلعالمیة  
 20 2012 دمشق  -دار القلم  میسر سھیل  اإلعالم اإلسالمي وقواعد تقویمھ  
 12 ----- دمشق  -دار المحبة   میسر سھیل  مي قواعد التقویم لالعالم االسال 
 20 2012 عمان  -دار أسامة  ناظم خالد الشمري  اإلعالم االقتصادي   
 8 2001 المصریة اللبنانیة  ناھد رمزي  المرأة واإلعالم في عالم متغیر/ م  
 15 2001 المصریھ اللبنانیھ   ناھد رمزي   المراه واإلعالم في عالم متغیر   
 25 2011 عمان   -دار جریر نبیل حداد  السمات, األشكال, القضایا, المھارات -بة الصحفیةفي الكتا 
 12 2011 عمان   -دار جریر نبیل حداد  السمات, األشكال, القضایا, المھارات/ م -في الكتابة الصحفیة 
 15 1999 لبنان ناشرون  نبیل راغب  اساسیات العمل الصحفي  
 20 2007 عمان  -دار المناھج  نبیھھ صالح السامرائي  نظریات, تطبیقات   مفاھیم, -علم النفس اإلعالمي  
 35 2017 دار المعنز  نجالء اسماعیل احمد  االعالم التوظیفي  
 45 2017 دار المعتز  نجالء اسماعیل احمد  االعالم الدیني والتعددیة الثقافیة 
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 30 2014 عمان   –دار المعتز  نجالء محمد جابر   االعالم التجاري  
 15 2012 عمان  -دار المعتز  نجم شھیب  المدخل الى السینما والرادیو والتلفزیون  
 22  2005 مصر   –العربي للنشر  نجوى كامل وزمیلتھا   إعداد الصحفي بین التدریب والتعلیم   
 23 2011 مصر   -دار الفكر العربي  نخبة من االساتذة  االتصال الدولي  
 23 2012 مصر   -دار الفكر العربي  االساتذة نخبة من  التوثیق اإلعالمي  
 22 2005 مركز دراسات الوحدة العربیة  نسیم الخوري   اإلعالم العربي وانھیار السلطات اللغویة  
 15 2006 الشارقھ  –دائره الثقافھ  نصر الدین لعیاضي   األسس واالدوات   –التعامل مع وسائل اإلعالم  
دین لعیاضي  نصر ال مقدمة في نقد التلفزیون     25 2011 عمان  -االفاق المشرقة 
 17 2001 الشارقھ  –دائره الثقافھ  نصر الدین لعیاضي   وسائل االتصال الجماھیري والثقافھ   
 20 2004 العین  -دار الكتاب الجامعي  نصر الدین لعیاضي  ظالل واضواء  -وسائل اإلعالم والمجتمع  
 25 2015 عمان -االعصار  ین نضال فالح وآخر  الدعایة والحرب النفسیة  
 12 2015 دار الكتاب الجامعي  نھا السید عبدالمعطي  نحو نمط اتصالي جدید   –صحافة المواطن  
 22 2010 المشروع القومي للترجمة   نھى میللر  صناعة األخبار العربیة   
 10 2010 المركز القومي للترجمة  نھى میللر صناعة األخبار العربیة/ م 
 20 2012 السعودیة  -مكتبة العبیكان نھى میلور  المشكالت والتوقعات -لعربیة الحدیثة الصحافة ا 
 22 2012 مصر   -دار الفجر نھى میلور واخرین   العولمة: اإلعالم وصناعتھ الناشئة -اإلعالم العربي 
 30 2014 دار الفجر   نیك كولدري   شبكات التواصل االجتماعي   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25 2013 الدار العربیة للعلوم  ھادي حسن حمودي  اللغویة والموضوعیة التنمیة  -اإلعالم العربي 
 15 2011 عمان   -دار أسامة ھادي نعمان الھیتي   اإلعالم والطفل   
 18 2013 عمان  -دار اسامة  ھادي نعمان الھیتي  االعالم ومستقبل المجتمع العربي  
 22 2012 ن عما -دار أسامة ھادي نعمان الھیتي  صحافة األطفال وادبھم  
 20 2009 عالم الكتب الحدیث   ھادي نھر واحمد الخطیب  إدارة االتصال والتواصل   * 
  8   2007 دار النفائس  ھاشم احمد نقیمش   اإلعالم في الجامعات اإلسالمیة   
  15   2008 دار صادر  ھاشم حسن التمیمي   فلسفة الخبر الصحفي   
 35 2016 العتبة الحسینیة المقدسة م حمود عنادھاش دراسة معاصرة –االعالم االسالمي  * 
 25 2009 المكتب الجامعي الحدیث  ھالة اسماعیل بغدادي دراسة میدانیة -الواقع والطموح –االخباریات الفضائیة العربیة  
 23 2009 المكتب الجامعي الحدیث  ھالة اسماعیل بغدادي الجزیرة والنیل دراسة میدانیة  -الصحافة التلفزیونیة العربیة  
 17 2011 مصر  -المكتب الجامعي الحدیث  ھالة اسماعیل بغدادي رؤیة نقدیة في واقع الصحافة التلفزیونیة   -صناعة المعرفة 
 20 2011 المكتب الجامعي الحدیث  ھالھ اسماعیل بغدادي الصحافیون التلفزیونیون االخباریون  
 15 2011 مصر  -الكتبعالم  ھاني ابراھیم البطل  فن وعلم -االخراج الصحفي  
 20 2011 مصر  -عالم الكتب  ھاني ابراھیم البطل  االنتاج االذاعي والتلفزیوني  
 25 2011 عمان  -دار الرایة ھاني العدوان  إدارة المؤسسات اإلعالمیة  
 17   2009 عمان  -دار الرایھ  ھاني الكاید   المفاھیم و األھداف واآلثار   –اإلشاعة  
 35 2008 عمان  -دار الرایھ  ھاني محمود الكاید   یئات والمؤسسات اإلعالمیة  إدارة وھیكلھ الھ 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 2011 عمان   -دار أسامة ھباس بن رجاء وزمیلھ مفاھیمھ وتطبیقاتھ   -اإلعالم السیاحي 
 17 2013 عمان   -دار أسامة ھباس رجاء الحربي  الشائعات ودور وسائل اإلعالم في عصر المعلومات 
 25 2010 المصریة اللبنانیة  ھبة شاھین  لفضائي العربيالتلفزیون ا 
 7 1999 الكویت  -عالم المعرفة ھربرت أ. شیللر م / المتالعبون بالعقول 
 75 2013 العین  -دار الكتاب الجامعي  ھربرت زیتیل  المرجع في االنتاج التلفزیوني  
 15 2012 سوریا  -وزارة الثقافة ھزوان الوز  االعالم ادوار وامبراطوریات 
 25 2012 القاھرة   –دار العالم العربي  ھشام عطیة  دراسات في تحلیل الخطاب االعالمي   
 15 2013 لندن  -دار الحكمة   ھشام عمار احمد  موسوعة الصحافة البغدادیة ورجاالتھا 
 20 2009 بیروت    -دار النھضة العربیة ھالل م. ناتوت  التوثیق اإلعالمي  
 20 2003 دار النھضة العربیة   ھالل ناتوت   حافة المكتوبة  الص –اإلعالم الرسمي  
 20 2010 مصر العربیة   ھمت حسن عبد المجید   دراسات في اإلعالم الدبلوماسي والعالقات العامھ  
 20 2010 مصر العربیة  ھمت حسن عبدالمجید  دراسات في نظریات اإلعالم 
 25 2015 المكتب الجامعي الحدیث  ھند عوض  مھارات الحوار   
 5 1996 دار لسان العرب ھنري بورج  تصفیة االستعمار االعالمي  
 15 2013 الوراق للنشر والتوزیع  ھیثم حامد المصاروة المسؤولیة التأدیبیة للصحفیین  
 25 2009 عمان   -دار صفاء ھیثم محمود الشبلي   إدارة مخاطر االحتیال في قطاع االتصاالت   
 15 2010 عمان   –دار أسامة  ھیثم ھادي الھیتي  باري في الفضائیات اإلعالم السیاسي واألخ  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30 2016 منشوران زین  ھیرش رسول  الوظیفة الرقابیة للصحافة 
 20 2016 دار اسامة  وداد سمیشي   المنتدیات االلكترونیة   
 10 2015 دار المناھج ودیع العزعزي  مفاھیم ونظریات   –االعالم الجدید  
 25 2014 مصر  -مكتبة الوفاء وسام درویش مصطفى  ي والتشریعي والمتغیرات الراھنة االعالم الصحف 
 12 2014 بغداد -شركة االنس وسام فاضل وزمیلھ  االعالم االذاعي والتلفزیوني العربي  
 25 2014 دار الفجر   وسام كمال   االعالم االلكتروني والمحمول   
 15 2010 القاھرة  -دار غریب وفیق صفوت مختار  ال والشباب/ موسائل االتصال واإلعالم وتشكیل وعي األطف 
 23 2012 عمان   -دار أسامة والء فایز الھندي   اإلعالم والقانون الدولي   
  20   2011 سوریا  -صفحات للنشر ویلسون براین كي   خفایا االستغالل الجنسي في وسائل اإلعالم    
 20 2012 عمان  -االفاق المشرقة یاس خضیر البیاتي  خة الى عصر... من عصر الصحف المنسو -مقدمة في الصحافة 
 20  2008 سوریا  –كیوان للطباعة  یاسر الفھد  فن الصحافة و صحافة الفن   
 17  2005 عمان    –عالم الثقافة  یاسر سالمھ   موسوعة الصحافة والنشاطات المدرسیة  
 35 2010 مركز االسكندریة للكتاب  یاسر عبدالتواب  مرئي) ال -المسموع -الحوار اإلعالمي الناجح (المكتوب 
 10 2005 الھیئة المصریة للكتاب  یاسر عبدالعزیز  م / عولمة وكاالت االنباء 
 18   2011 عمان   -دار أسامة یاسین فضل یاسین  اإلعالم الریاضي   
 23 2013 عمان   -دار الیازوري یامن بو دھان تحوالت اإلعالم المعاصر 
 25 2014 عمان  -دار النفائس یسرى خالد ابراھیم  االعالم االلكترونیة ودورھا في االنماء المعرفي وسائل 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
  15   2008 دار الفكر الجامعي   یسرى محمد أبو العال   استراتیجیھ اإلعالم والتنمیة   
 7   2008 دار الفكر الجامعي   یسرى محمد أبو العال   استراتیجیھ اإلعالم والتنمیة/ م   
 20 2013 اطلس یمنى عاطف  التنظیم االداري للقنوات الفضائیة  
 15 2012 مصر   -دار الفجر یوجینیا سیابیرا التنوع الثقافي واإلعالم العالمي / م  
 25 2012 دار الكتب الحدیث  یوسف تمار االتصال واالعالم السیاسي 
 15 2016 دار االیام وسف حجیم و ھاشم فوزيی  مناھج البحث العلمي للبحوث االعالمیة واالداریة واالنسانیة  
 25 2016 دار دجلة   یوسف عبد علي   االعالم االلكتروني  
 23 2016 دار دجلة یوسف عبد علي وزمیلتھ  االعالم النفسي  

 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 االعالن 
 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
  1999 المصریة اللبنانیة  ھویدا مصطفى   في األنظمة اإلذاعیة المعاصرة اإلعالن  
 12 2004 بغداد -مكتبة الذاكرة انتصار رسمي موسى   تصمیم واخراج الصحف والمجالت واإلعالنات االلكترونیة  
 17 2006 مصر   -دار الكتب العلمیة  فاطمة القلیني وزمیلھا سبتمبر  11الدعایة واإلعالن بعد  
   2007 عمان   –المجتمع العربي   نجم عبد شھیب   الدعایة واإلعالن في السینما والتلفزیون  
 30 2008 دار الكتاب الجامعي  ایناس رافت مامون   تطویر استراتیجیھ تصمیم الحمالت اإلعالنیة   
 15 2008 اطلس حنان یوسف  ي العالم العربي صناعة االعالن ف 
 15 2008 عمان   -دار مجدالوي محمد جودت ناصر   الدعایة واإلعالن والعالقات العامھ  
 9 2008 المصریة اللبنانیة   منى سعید وزمیلتھا أسسھ, وسائلھ, فنونھ /   -اإلعالن 
 50 2009 مصر  -دار الفكر الجامعي  اكر حامد علي ش االعالن التجاري واآلثار المترتبة علیھ في الفقھ االسالمي  
   2009 مصر  –الدار العربیة  صفوت محمد العالم   فن اإلعالن الصحفي  
 30 2009 عمان  -دار الیازوري  علي فالح الزعبي   اإلعالن الفعال متطور تطبیقي متكامل   
 15 2009   مصر  -الدار العربیة  فاتن محمد رشاد إدارة اإلعالن واقتصادیاتھ  
   2009 عمان   –المجتمع العربي   فداء حسین وزمیلتھ   تصمیم اإلعالن والترویج االلكتروني   
 17 2009 عمان  -دار أسامة محمد أبو سمرة إدارة اإلعالن التجاري   
 15 2009 مان  ع -المجتمع العربي نور الدین احمد واخرین   الدعایة واإلعالن في السینما والتلفزیون   -تصمیم اإلعالن  
 17 2011 مصر   -المكتبة االكادیمیة احمد موسى قریعي  فن اإلعالن والصورة الصحفیة   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30 2011 مصر  -دار الفجر حسن نیازي الصیفي  أخالقیات اإلعالن في الفضائیات العربیة   
 15 2011 مصر  -دار الفجر حسن نیازي الصیفي  أخالقیات اإلعالن في الفضائیات العربیة / م  
 15 2011 بیروت  -دار البصائر كریم مشط الموسوي  أخالقیات اإلعالن  
 20 2011 بیروت  -دار البصائر كریم مشط الموسوي  اإلعالن السیاسي والدعایة االنتخابیة  
 10 2011 بیروت   -دار البحار لوسیان سفیز  التواصل عبر وسائل االعالم واالعالن  
 10 2011 بیروت  -دار البحار  لوسیان سیفز  الن عبر وسائل االعالم واالع  –التواصل  
 10 2011 بغداد  -دار المأمون ماثیو كیدیر  الترجمة واالعالن  
 20 2011 العربي للنشر  محمد حسن العامري  اثر االعالن التلفزیوني على الطفل/ م  
 25 2011 عمان  -المجتمع العربي نور الدین احمد وآخرین  االعالن التقلیدي وااللكتروني  
 25 2012 عمان   -دار أسامة رانیا ممدوح صادق  اإلعالن التلفزیوني ( التصمیم واالنتاج )  
 15 2012 عمان  -دار أسامة  سعد سلمان المشھداني   اإلعالن التلفزیوني وتاثیره في الجمھور   
 20 2012 دار الكتاب الجامعي   النور دفع هللا احمد   اإلعالن األسس و المبادئ  
 15 2013 العین  -دار الكتاب الجامعي  احمد فاروق رضوان صال التسویقي واالعالني للخدمات التجاریة الربحیة االت  
 18 2013 عمان  -دار اسامة حامد مجید الشطري  االعالن التلفزیوني ودوره في تكوین الصورة الذھنیة  
 23 2013 المكتبة العصریة  شادي ابراھیم بھلول  االعالنات الصحفیة وتأثیرھا 
 8 2013 بغداد -مكتبة عدنان شذى العاملي االعالن التجاري التلفزیوني في العراق وسبل تطوره  
 23 2013 عمان  -دار الیازوري عبدالجبار مندیل الغانمي  االعالن 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 18 2013 عمان -دار المناھج محمد الصیرفي  انواعھ, مبادؤه, وطرق إعداده -اإلعالن 
 15 2013 عمان   -دار أسامة محمد حسن العامري  عالني سیكولوجیا االتصال اإل 
 20 2014 جامعة دمشق  وزمیلھاامیمة معراوي  ادارة االعالن واقتصادیاتھ  
 17 2014 عمان  -دار الیازوري زھیر عبداللطیف عابد  مبادئ االعالن  
 25 2014 مصر  -مكتبة الوفاء عالء الدین محمد عفیفي  اخالقیات االعالم واالعالن 
 32 2014 العین  -دار الكتاب الجامعي  علي فالح الزعبي وزمیلھ ھندسة االعالن الفعال (مدخل صناعة االعالن)  
 17 2014 مصر    -دار العلم واالیمان محمد الحفناوي  االعالن الصحفي  
 15 2014 مصر  -دار العلم واالیمان محمد الحفناوي  الصحافة والتوعیة الصحیة  
 20 2014 مصر -العلم واالیمان محمد علي ابو العال  وااللكتروني التسویق االعالني   
 23 2015 دار الفكر ترجمة: زكریا احمد  مبادئ االعالن واالتصاالت التسویقیة   –عصر االعالن  
 30 2015 دار امجد   محمد جیاد زین الدین  الحمالت االعالنیة لشركات االتصاالت المتنقلة  
 25 2015 دار الحامد مصطفى یوسف كافي ادارة االعالن واقتصادیاتھ  
 25 2015 دار الحامد مصطفى یوسف كافي تخطیط الحمالت االعالمیة واالعالنیة   
 18 2018 جامعة دمشق  امیمة معراوي  ادارة االعالن و اقتصادیاتھ 

 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
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 الدعایة والحرب النفسیة

 السعر  العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15  2010 عمان  -دار الوراق  خالد حبیب الراوي   إلى الوطن العربي  الموجھة ةاسالیب الدعایة االجنبی 
 17  2012 عمان   -دار الرایة محمد أبو سمرة  استراتیجیات اإلعالم العسكري والحربي  
 17   2009 عمان  -دار الرایھ  ھاني الكاید  المفاھیم و األھداف واآلثار  –اإلشاعة  
 20  2014 عمان  -دار الیازوري علي عبدالفتاح  االعالم الحربي والعسكري  
 20  2010 عمان   -دار أسامة حازم الحمداني   اإلعالم الحربي والعسكري   
 17  2013 عمان  -دار المعتز  رستم رستم ابو  االعالم والدعایة في التلفزیون  
    2006 عمان   –عالم الكتب الحدیث  حسن طوالبھ   اإلعالم والدعایة والحرب النفسیة   
 20  2011 بیروت  -دار البصائر كریم مشط الموسوي  اإلعالن السیاسي والدعایة االنتخابیة  
 25  2010 مصر  -اروقدار الف درو اریك وایتمان  تحقیق الثروات من الدعایة واإلعالن  
 15  2009 عمان    -المجتمع العربي نور الدین احمد واخرین   الدعایة واإلعالن في السینما والتلفزیون  -تصمیم اإلعالن 
   2004 عمان -دار الرائد  عبدالرزاق محمد الدلیمي تطور اسالیب الدعایة واإلعالم الصھیوني  
 15  2012 عمان   -راندار زھ عدنان احمد زھران  الحرب النفسیة  
 20  2010 سوریا   –دار النفائس  عبد الھادي محمود   مفاھیم إعالمیة وأحكام فھمیھ   –الحرب النفسیة  
 50  1967 مصر  -دار القاھرة للنشر صالح نصر   2-1معركة الكلمة والمعتقد  -الحرب النفسیة 
 16  2013 عمان  -دار أسامة حیدر احمد القطبي  یةالدبلوماسیة الشعبیة بین اإلعالم والدعایة والحرب النفس  
 25  2012 عمان   -دار المسیرة منال ھالل مزاھرة  الدعایة اسالیبھا ومدارسھا  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
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 السعر  العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 20   2012 عمان   -دار أسامة حازم محمد الحمداني   الدعایة السیاسیة بین الماضي والحاضر   
   2010 عمان  -دار جریر  عبدالرزاق محمد الدلیمي الدعایة واالرھاب  
 17  2011 عمان   -دار أسامة فیصل محمد أبو عیشھ   الدعایة واإلعالم   
 17  2006 مصر  -دار الكتب العلمیة فاطمة القلیني وزمیلھا  سبتمبر  11الدعایة واإلعالن بعد  
    2007 عمان   –المجتمع العربي   نجم عبد شھیب   الدعایة واإلعالن في السینما والتلفزیون  
 25  2015 عمان  -االعصار  نضال فالح وآخرین  الدعایة والحرب النفسیة  
 27  2014 عمان  -دار المسیرة محمد صاحب سلطان  الدعایة وحروب االعالم  
 30  2014 عمان  -دار المعتز  جمیل خلیل محمد  دور االعالم في نشر الشائعات  
 30  2014 مصر  -مكتبة الوفاء حمد الجویلي عزام م دور وسائل االعالم في نشر الشائعات  
 25  2011 مصر العربیة للنشر  شادیة محمد حلمي  مخططات تغییر الھویة  -السیاسات االعالمیة والحرب النفسیة 
 12  2011 عمان   -دار دجلة حسن السعید  رؤیة قرآنیة  -سیكولوجیة اإلشاعة 
   24   2007 دار الساقي   جان نویل كابفیري   الوسیلة اإلعالمیة األقدم في العالم  -الشائعات  
 17  2013 عمان   -دار أسامة ھباس رجاء الحربي  الشائعات ودور وسائل اإلعالم في عصر المعلومات  
 23  2007 دار الفجر للنشر محمد منیر حجاب  الشائعات وطرق مواجھتھا  
 25  2012 عمان  -دار أسامة موسى علي وزمیلتھ  وسائل اإلعالم والحرب  
 12  2012 عمان  -دار أسامة موسى علي وزمیلتھ  وسائل اإلعالم والحرب/ م  
 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
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 الرأي العام 

 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 10 ---- دار النھضة العربیة  كلود یونان  التضلیل الكالمي و آلیات السیطرة على الرأي/م 
 15 1988 دار النھضة العربیة  اسماعیل علي  الراي العام بین القوة واالیدیولوجیة  
 60 1989 بیروت  -مكتبة لبنان محمد عبدالقادر حاتم  (مجلد واحد)  2-1ایة الرأي العام وتأثره باإلعالم والدع 
 10 1992 دار الشؤون الثقافیة   حمیده سمیسم   مدخل   –تطریة الرأي العام  
 10 1993 دار الفكر العربي عاطف عدلي العبد  االسلوب االحصائي واستخداماتھ في بحوث الرأي العام واالعالم/م  
 15 1998 دار قباء احمد بدر  طبیعتھ وتكوینھ وقیاسھ ودوره في السیاسة العامة –الراي العام  
 7 1998 دار الفجر محمد منیر حجاب اساسیات الراي العام  
 5   2002 عمان   – الحامددار  حمیدة سمیسم   قیاسھ الرأي العام وطرق  
 12 2003 مركز دراسات الوحدة العربیة  ر خلیل عادل عبد الغفا دراسة حول تطبیع العالقات  -اإلعالم والرأي العام 
 25 2004 السعودیة  -مكتبة العبیكان نعوم تشومسكي  الدعایة والرأي العام  
  23   2004 ایتراك للنشر   شادیھ نصیر   الصورة الذھبیة والرأي العام  –صورة الشرطة عند الجمھور  
 12 2006 دمیاط   –المھندس دار  محمد محمد الباوي   مدخل إلى دراسة الرأي العام  
 10 2006 مصر   -جامعة المنصورة محمد محمد البادي  مدخل إلى دراسة الرأي العام/ م 
 20 2006 بیروت   -دار العلوم  محمد الحسیني الشیرازي الرأي العام واإلعالم   
 15 2006 دار الفكر العربي  عاطف عدلي  الراي العام و طرق قیاسھ 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 10 2007 دار الفكر العربي عاطف عدلي العبد  م / ئیات الرأي العام والفضا  
 15 2007 دار الفكر العربي  عاطف عدلي  دراسة في ترتیب االولویات  –الراي العام والفضائیات   
 10 2008 دار الھادي عبدالحلیم حمود  بحث في الدعایة و الراي العام  –فن غسل االدمغة  
 25 2008 عام الكتب  بسیوني ابراھیم  والراي العام دراسات في االعالم وتكنولوجیا االتصال   
 25 2009 المنظمة العربیة  ندوة  مراكز قیاس الراي العام 
 25 2009 دار الفكر الجامعي  حامد مصطفى   حریة الراي والتعبیر  
 5 2009 دار المھندس  عبدهللا زلطة  تأثیر التغطیة الصحفیة لجرائم الراي العام 
 17 2009 المصریة اللبنانیة  شیماء ذوالفقار زغیب  اھات الرأي العام نظریات في تشكیل اتج  
 8 2009 االكادیمیة السوریة  نزار میھوب  الراي العام 
 18 2010 بیرسان للنشر  علي عواد  االعالم و الراي 
 25 2010 مركز االسكندریة  حسین عبدالحمید  دراسة في علم االجتماع النفسي والسیاسي  -نظریة الراي العام 
 15 2010 مصر   -مؤسسة شباب الجامعة ھشام محمود االقداحي  الرأي العام والدعایة الدولیة   
 20 2010 مصر  -دار الفكر الجامعي  محمد سعد أبوعامود  الرأي العام والتحول الدیمقراطي  
 15    2010 عمان -دار زھران عامر حسن فیاض   مقدمھ منھجیھ في الرأي العام وحقوق اإلنسان   
 25 2010 عمان   -دار أسامة سناء محمد الجبور  اإلعالم والرأي العام العربي والعالمي  
 20 2011 مصر    -دار الشروق ماجد عثمان  من النظریة الى التطبیق  –قیاس الرأي العام  
 20 2011 عمان   -دار المسیرة عبد الكریم علي الدبیسي   عوامل تكوینیھ وطرق قیاسھ   –الرأي العام  
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 توزیع –نشر  –طبع 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 12 2011 سوریا  -دار طالس  ابراھیم فواز الجباوي  اإلعالم والرأي العام اثناء االزمات  
 17 2012 عمان   -دار أسامة ھیثم ھادي الھیتي  الرأي العام بین التحلیل والتأثیر   
 20 2012 مصر   -دار الفجر ماكس ماكومز واخرین  تأثیر اإلعالم على الحیاة المدنیة  -األخبار والرأي العام 
 10 2012 مصر   -دار الفجر ماكس ماكومز واخرین  تأثیر اإلعالم على الحیاة المدنیة/ م  -األخبار والرأي العام 
 18 2012 عمان   -دار المسیرة كامل خورشید حداد  مدخل إلى الرأي العام  
 10 2012 عمان   -دار المسیرة كامل خورشید حداد  مدخل إلى الرأي العام / م 
 10 2012 دار النشر للجامعات فتحي حسین عامر  م االلكتروني الرأي العا 
 15 2012 المؤسسة الحدیثة  رفیق شكري  الراي العام بین القوة الناعمة والقوة الخشنة  
 17 2012 عمان   -دار الرایة خالد أبو سمرة سیكولوجیة الرأي العام 
 10 2013   عمان -دار النفائس فراس محمد ابراھیم  مراعاة الرأي العام  * 
 15 2013 دار الفكر العربي  عاطف عدلي  استطالعات وبحوث االعالم والراي العام 
 23 2014 عمان  -دار الیازوري زھیر عبداللطیف عابد  الرأي العام وطرق قیاسھ 
 12 2014 دار امجد  احمد محمد  الرأي العام وسبل التوجیھ 
 18 2014 المكتب العربي  علي بسیوني  ة المعاصرةمقوماتھ واثره في النظم السیاسی  –الراي العام  
 15 2014 دار و مكتبة االسراء محمد سعید  علم االجتماع وقضایا الراي العام  
 12 2014 دار امجد  احمد محمد   الرأي العام وسبل التوجیھ 
 35 2014 دار سعد سمك  عبدالعزیزمحمد  الحمایة الدستوریة لحریة الراي  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25 2015 عمان -االعصار  نضال فالح وآخرین  عاماالعالم والرأي ال 
 10 2015 دار الكتاب الحدیث  بلقاسم بن روان دور االتصال واالعالم في صناعة الراي العام 
 23 2015 دار االیام علي كنعان  الراي والراي االخر في االعالم 
 15 2015 اطلس للنشر صالح عبدالحمید  صناعة الراي العام  
 25 2015 القاھرة  مصطفى احمد  الرأي العام وادارة االزمات االعالم و 
 25 2015 دار الیازوري   عبد الرزاق الدلیمي   الدعایة والشائعات والراي العام  
 25 2016 دار امجد  محمد ابراھیم   االعالم االمني و الراي العام 
 22 2016 دار االیام   یوسف حجیم الطائي   الراي العالم واالعالم الحدیث   
 12 2016 دار المعرفة جمال مجاھد الراي العام و قیاسھ 
 28 2017 دار الحامد مصطفىیوسف كافي  االعالم والراي العام والعالقات العامة في مواجھة االزمات  
 15 2017 مركز الوطن  مركز الوطن  2017محافظة بغداد  -العراق في الراي العام 
 28 2017 الدار المصریة اللبنانیة  ور نداأیمن منص  الرأي العام وقیاساتھ 
 35 2019 مفكرون للنشر  سلیمان سالم صالح  وسائل االعالم و الراي العام 
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 الصحافة
 
 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 24 2013 عمان   -دار اسامة حسام محمد الھامي  اإلبداع في الكتابة الصحفیة  
 20 2012 عمان  -دار أسامة موسى علي شھاب  اتجاھات معاصرة في كتابة المقال الصحفي   
 22 2013 عمان   -دار النفائس جمال عبد ناموس  األخبار في الصحافة االلكترونیة   
 12 2011 عمان  -دار زھران عیسى محمود الحسن  إخراج الصحف والمجالت  
 25 2011 مصر -دار الفجر  سمیر محمود  االخراج الصحفي  
 20 2012 عمان  -دار الیازوري علي نجادات  اتجاھاتھ ومبادئھ والعوامل المؤثرة فیھ   -االخراج الصحفي  
 23 2014 عمان  -دار المسیرة تیسیر احمد ونسرین ریاض  لحدیث االخراج الصحفي ا 
 10 1998 الریاض  -مكتبة العبیكان فھد بن عبدالعزیز بدر أھمیتھ الوظیفیة واتجاھاتھ الحدیثة /م  -االخراج الصحفي  
 15 2011 مصر  -عالم الكتب  ھاني ابراھیم البطل  فن وعلم  -االخراج الصحفي  
ا هللا الرمحین عط اخالق الصحفي المھنیة    30 2013 عمان  -دار الوراق  
 25  2007 مصر  –دار الكتب العلمیة  محمد سعد إبراھیم   وإشكالیات التشریع  واالنترنت  اإلعالم أخالقیات  
 17 2012 مصر  -دار الفجر جین فوریمان  أخالقیات الصحافة / م  
 25 2011 لعین  ا -دار الكتاب الجامعي السید بخیت  أخالقیات العمل الصحفي 
 23 2009 مصر  -الدار العربیة للنشر محمود علم الدین وزمیلتھ  إدارة الصحف واقتصادیاتھا  
 30 2008 مصر -دار الفاروق رالف لینیمان  ادارة المؤتمرات الصحفیة  
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 توزیع –نشر  –طبع 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 2006 مصر -دار الفجر عبد الجواد سعید  دراسة في الواقع والمستحدثات   -إدارة المؤسسات الصحفیة 
 23 2013 عمان  -دار المسیرة حسن النجار وزمیلھ  االرشیف الصحفي واتجاھاتھ الحدیثة  
 30 2009 القاھرة   محمود علم الدین  أساسیات الصحافة في القرن الحادي والعشرین  
 15 2009 القاھرة   محمود علم الدین  أساسیات الصحافة في القرن الحادي والعشرین/ م  
 15 1999 لبنان ناشرون  نبیل راغب  اساسیات العمل الصحفي  
 25 2014 مصر  –دار فكر وفن  حسنین شفیق  اساسیات وتقنیات صحافة الفیدیو  
   2005 مصر   –العربي للنشر  نجوى كامل وزمیلتھا   إعداد الصحفي بین التدریب والتعلیم   
 15 2013 القاھرة  -نشرھال لل محمد الھادي عفیفي  اإلذاعة , الصحافة المدرسیة  -اإلعالم التربوي 
 15 2007 مصر  -ھال للنشر  محمد أبو زید  الصحافة المدرسیة   –اإلعالم التربوي االذاعة 
 25 2011 عمان  -دار وائل  عبد الرزاق محمد الدلیمي  اإلعالم الجدید والصحافة االلكترونیة   
 17 2013 عمان   -أسامةدار  كاظم المقدادي  اإلعالم الدولي والجدید وتصدع السلطة الرابعة 
 10 2003 عمان  -دار المناھج مجد الھاشمي  اإلعالم الدولي والصحافة عبر االقمار الصناعیة  
 20 2003 دار النھضة العربیة   ھالل ناتوت   الصحافة المكتوبة   –اإلعالم الرسمي  
 22 2010 عمان  -دار أسامة  لؤي خلیل   اإلعالم الصحفي   
 25 2014 مصر  -مكتبة الوفاء وسام درویش مصطفى  التشریعي والمتغیرات الراھنة االعالم الصحفي و 
   2009 مصر  –العربي للنشر  إبراھیم احمد إبراھیم   اقتصادیات صناعة الصحافة  
 20  2008 المصریة اللبنانیة  ماجد سالم تربان   رؤیة مستقبلیة   –االنترنت والصحافة االلكترونیة  
 20 2012 عمان  -دار أسامة  مشعل سلطان   تابة الصحفیة ایدیولوجیا الك 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 20 2012 عمان   -دار أسامة سؤدد فؤاد االلوسي  ایدیولوجیا صحافة االنترنت  
 25 2014 مصر   -دار العلم واالیمان محمد الحفناوي  بدایات الفني الصحفي  
 10 2004 عالم الكتب  محمد عبدالخمید  تأثیرات الصورة الصحفیة/ م  
 35 2010 الدار العربیة للموسوعات  ملیح صالح شكر  اریخ الصحافة العراقیة في العھدین الملكي والجمھوري ت 
 15 2010 سوریا  -صفحات للنشر خالد حبیب الراوي   تاریخ الصحافة واإلعالم في العراق   
 15 2012 دار النھضة العربیة  احمد زین الدین  دلیل عملي-التحریر الصحافي 
 25 2012 عمان   -دار المسیرة عبد الرزاق محمد الدلیمي  ر الصحفي التحری 
   2008 بیروت   –الدار األكادیمیة  عمران الھاشمي   التحریر الصحفي علم وفنون  
 22 2014 العین  -دار الكتاب الجامعي حسني محمد وزمیلتھ  الخبر الصحفي  -التحریر الصحفي في عصر المعلومات  
 25 2014 عمان  -دار اسامة امل الطراونة ك التحقیق الصحفي  
  1999 مصر   –الدار الدولیة للنشر  جون اولمان   اسالیب وتقنیات متطورة  –التحقیق الصحفي   
 12  2008 مصر   -العربي للنشر  صابر حاجى وزمیلھ   تراجع اداء الصحفیین والصحفیات العرب  
 20 2013 عمان   -دار أسامة علي دنیف حسن   تشریح الخبر الصحفي  
 7 2011 بغداد  -مكتبة عدنان كاظم المقدادي  اعادة تشكیل الخارطة اإلعالمیة   -تصدع السلطة الرابعة 
 15 2011 عمان   -دار أسامة ایاد الصقر  تصمیم الصحافة المطبوعة واخراجھا  
 20 2011 القاھرة  -دار العالم العربي منذر فتحي محمد  تصمیم مواقع الصحف اإللكترونیة  
 15 2008 المصریة اللبنانیة  سعید الغریب النجار التصویر الصحفي الفیلمي والرقمي  
 17 2010 مصر  -الدار الثقافیة للنشر عبدالباسط سلمان  المعالجة الدیجیتال وفیلمیة اإلعالم  -التصویر الصحفي 
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 18 2014 تب الجامعي الحدیث المك ساعد ساعد  الجزائر نموذجا  -التعلیق الصحفي في الصحافة المكتوبة 
 17 2012 عمان  -دار اسامة بشرى حسین الحمداني  تحقیقات عابرة للحدود  -التغطیة الصحفیة االستقصائیة 
 25 2014 مصر  -دار العلوم عبدالباسط احمد ھاشم  التفاعلیة على مواقع الصحف االلكترونیة  
  2010 االعصار العلمي  لود بدر وخ –فداء حسین  تكنلوجیا الطباعة واإلخراج الصحفي   
 17 2010 عمان   -دار أسامة فرید مصطفى   تكنلوجیا الفن الصحفي  
 20  2009 المصریة اللبنانیة  سعید الغریب النجار  الصحافة في عصر التقنیة الرقمیة   تكنولوجیا 
 10  2009 ة اللبنانیة المصری سعید الغریب النجار  الصحافة في عصر التقنیة الرقمیة / م  تكنولوجیا 
 10  2007 المصریة اللبنانیة  شریف درویش اللبان   االتجاھات الحدیثة / م  –تكنولوجیا النشر الصحفي  
 10 2012 عمان   -دار أسامة عبدالكریم فھد المساري تكنیك الحدیث والمقابالت الصحفیة/ م  
 30 2011 دار الكتاب الجامعي  سید بخیت  ال مدارس غربیة واسھامات عربیة  –الجدید في بحوث الصحافة   
 18 2014 عمان   -دار االیام علي عبد الفتاح علي  الحدیث الصحفي والمقابالت  
 25 2014 عمان   -دار االیام علي عبد الفتاح علي  الحریات الصحفیة  
 25 2003 مان  ع -دار مجدالوي عبد الحلیم موسى   حریة التعبیر الصحفي في ظل األنظمة السیاسیة العربیة   
 15 2011 عمان  -دار الثقافة اشرف فتحي الراعي  حریة الصحافة في التشریع  
 18 2004 دار النشر للجامعات  سلیمان صالح  حقوق الصحفیین في الوطن العربي  
 10 2004 دار النشر للجامعات  سلیمان صالح  م / حقوق الصحفیین في الوطن العربي 
 28 2012 عمان  -دار زھران باسم خلف العساف  ت المسلحة حمایة الصحفیین اثناء النزاعا 
 12 2012 عمان   -دار صفاء عباس ناجي   الخبر الصحفي  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 5 2012 عمان   -دار صفاء عباس ناجي   الخبر الصحفي / م  
 15 2013 دار النشر للجامعات  فتحي حسین عامر  الخبر الصحفي االلكتروني  
   2008 بیروت  –الھالل دار  كرم شلبي   الخبر الصحفي وضوابطھ اإلسالمیة   
 18 2000 عمان   -دار مجدالوي تیسیر أبو عرجھ   دراسات في الصحافة واإلعالم  
 25  2008 مصر –دار الشروق  محمد فرید محمود عزت  دراسات في فن التحریر الصحفي   
 60 2014 بي  المجتمع العر ماجد سلیمان دودین  2ج-1دلیل المترجم الصحفي واالعالمي ج 
 20  2008 الشركھ العربیة المتحده   محمد عبد الوھاب حسن   دور الصحف في إدارة االزمات األمنیة / م  
 25 2013 مصر   -دار العلم واالیمان محمد الحفناوي  دور الصحف في التثقیف بقضیة العولمة  
 10 1990 العربي للنشر  عبدالفتاح عبدالنبي  سوسیولوجیا الخبر الصحفي / م  
 30 2013 دار النشر للجامعات  مرعي مدكور  االفاق  -التجاوزات  -االمكانیات  –الصحافة  
 20 2014 عمان  -دار المعتز  علي كنعان  مفھومھا وانواعھا –الصحافة  
  2010  مصر  –مكتبة جزیرة الورد  محمد الباز   صحافة االثارة  
 7 2002 دار الشروق مرعي مدكور  م /الصحافة االخباریة  
 15 2012 عمان  -دار زھران  عباس محمود الحسن  مھنة المتاعب واالخطار  –الصحافة االستقصائیة   
 23 2014 مصر -دار العلوم  عیسى عبدالباقي  الصحافة االستقصائیة وصناعة القرار السیاسي  
 8 2008 سوریا   –دار النفائس  طھ احمد الزیدي  الصحافة اإلسالمیة في العراق  
 22 2012 عمان  -دار أسامة ھادي نعمان الھیتي  صحافة األطفال وادبھم  
 17 2011 عمان  -دار أسامة زید منیر سلیمان  الصحافة االلكترونیة  
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 22 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبدالفتاح كنعان  الصحافة االلكترونیة  
 10 2005 الدار المصریة اللبنانیة  ریف درویش اللبان ش م / دراسات في التفاعلیة وتصمیم المواقع –الصحافة االلكترونیة  
 23 2015 عمان  -االعصار  ماھر عودة وآخرین  الصحافة االلكترونیة الرقمیة  
 25 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبد الفتاح كنعان  الصحافة االلكترونیة العربیة  
 15 2011 المصریة اللبنانیة  ریف درویش اللبان ش دراسات في التفاعلیة وتصمیم المواقع  -الصحافة االلكترونیة 
 8 2011 المصریة اللبنانیة  شریف درویش اللبان  دراسات في التفاعلیة وتصمیم المواقع/ م  -الصحافة االلكترونیة 
 15 2006 عمان   -دار الشروق عبداالمیر الفیصل   الصحافة االلكترونیة في الوطن العربي/ م  
 20 2014 عمان  -دار الیازوري علي عبد الفتاح كنعان  في ظل الثورة االلكترونیة الصحافة االلكترونیة  
 18 2012 دار الكتاب الحدیث ابراھیم بعزیز  الصحافة االلكترونیة والتطبیقات اإلعالمیة الحدیثة  
 12 2011 عمان  -دار الثقافة عبد الرزاق محمد الدلیمي الصحافة االلكترونیة والتكنولوجیا الرقمیة / م  
 17 2014 المكتبة العصریة  سامیة ابو النصر  الصحافة االلكترونیة وثورة الفیس بوك  
 15 2007 مصر  -دار الفجر رضا عبد الواجد امین   الصحافة االلكترونیة/ م  
 8 2011 عمان  -دار أسامة زید منیر سلیمان  الصحافة االلكترونیة/ م  
 20  2009 عمان   –ار الفكر د  رفعت عارف الضبع   الصحافة التربویة   
   1978 العراق  –وزارة الثقافة   ر. ا. بوریتسكي   الصحافة التلفزیونیة   
 10 2010 بیروت -دار المحجة البیضاء عبد الخالق محمد علي  الصحافة التلفزیونیة  
 25 2013 عمان   -دار أسامة غسان عبدالوھاب  الصحافة التلفزیونیة  
 23 2009 المكتب الجامعي الحدیث  ھالة اسماعیل بغدادي  الجزیرة والنیل دراسة میدانیة   -الصحافة التلفزیونیة العربیة  
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 17 2011 عمان   –دار المسیرة  عبد الرزاق محمد الدلیمي  الصحافة العالمیة   
 15 2014 مان ع -دار اسامة عرسان یوسف عرسان  الصحافة العراقیة وتاثیرات الحصار االقتصادي  
 20 2012 السعودیة  -مكتبة العبیكان نھى میلور  المشكالت والتوقعات  -الصحافة العربیة الحدیثة 
 22 2014 دار الكتاب الجامعي سعد سلمان المشھداني الصحافة العربیة والدولیة (المفھوم,الخصائص,المشاكل,.........)  
 25 2010 ار الكتاب المصر اللبناني د  علي بن عبدهللا الكلباني  الصحافة العسكریة  
 17 2012 عمان  -دار المسیره  ابراھیم فؤاد الخصاونھ   الصحافة المتخصصة   
 20 2011 عمان  -دار أسامة  عبد الرزاق علي الھیتي   الصحافة المتخصصة   
 15 2011 عمان   -دار زھران عیسى محمود الحسن   الصحافة المتخصصة  
 25 2015 عمان  -االعصار  عودة وآخرین  ماھر الصحافة المتخصصة  
 10 2008 مصر  -عالم الكتب  فاروق أبو زید  السیاسة الخارجیة, المرأة, الریاضة/م  -الصحافة المتخصصة  
 25 2013 عمان  -دار الیازوري  آالء عبد الحمید  الصحافة المدرسیة 
 15 2013 عمان   -دار االیام علي عبدالفتاح علي  الصحافة المدرسیة 
 7 2013 مؤسسة حورس  عمر طھ  الصحافة المدرسیة 
 10 2006 مركز الكتاب االكادیمي  سوزان عدنان  الصحافة المدرسیة وطرق اعدادھا 
 15 2008 دار النھضھ العربیة   سحر كرامي  الصحافة النسائیة في الوطن العربي  
 15 2012 مصر -دار الفجر جان ل. شابمان  الصحافة الیوم/ م  
   12  2001 الھیئھ المصریھ  محمد االمین أبو ھجار   ة بین الحدود والحریة الصحاف 
 28  2007 مصر  –دار الفجر  عادل صادق محمد  مدخل نظري    –الصحافة وإدارة األزمات  
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 15   2007 مصر  –دار الفجر  عادل صادق محمد  الصحافة وإدارة األزمات / م  
 25 2009 القاھرة  -دار العلوم للنشر عیسى عبدالباقي  ي تحلیل الخطاب دراسة ف -الصحافة واالصالح السیاسي 
 15 2005 فلسطین   –مدار  امل جمال الصحافة واإلعالم في اسرائیل 
 10 2011 مصر  -المكتبة االكادیمیة  احمد حسن السمان   دراسة مستقبلیة / م  -الصحافة والتنمیة المستدامة 
 15 2014 مصر  -دار العلم واالیمان الحفناوي محمد  الصحافة والتوعیة الصحیة  
 10 2011 بیروت  -منشورات زین عمر بو شموخة  الصحافة والقانون  
  2010 العربي للنشر  رامي عطا صدیق  الصحافة وخطاب المواطنة  
 30 2012 عمان   -عالم الكتب  بسیوني ابراھیم  الصحافة وصنع القرار السیاسي في الوطن العربي  
   2005 مصر  –العربي للنشر  عیسى عبدالباقي   دراسة االسباب والحلول  –ساد النخبة الصحافة وف 
 15 2005 مصر –دار الكتب العلمیھ  حسین شفیق   صحافة وكالة األنباء   
 35 2009 مجموعة النیل العربیة  ستیوارت آالن  الصحافة: قضایا نقدیة  
 20  2009 مصر  –دار الفجر  سالمھ علي عبود  صحافة الطفل في الوطن العربي   
 12 2010 مصر مرتضى   صباح مھدي ومیض   صحافة العھد الملكي 
 15 2005 الدار العربیة للعلوم  عباس مصطفى صادق  الصحافة والكمبیوتر  
 20 2011 المكتب الجامعي الحدیث  ھالھ اسماعیل بغدادي  الصحافیون التلفزیونیون االخباریون  
 17 2013 عمان   –دار صفاء  عباس ناجي حسن   الصحفي االلكتروني  
 20 2009 االھلیة  راندي ریدیك وزمیلھ  صحفي االنترنت  
 25 2007 السعودیة  -مكتبة العبیكان دیفید راندال الصحفي العالمي  
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 15 2006 مصر -دار الفجر اسماعیل ابراھیم  الصحفي المتخصص/ م  
میر البدران وزمیلھ عبداال الصحفي بین االحتواء واغتیال الرأي   5 2011 بغداد  -مطبعة الرفاه 
 17 2014 عمان   -دار االیام علي عبد الفتاح علي  الصحفي والسلطة  
 17 2012 عمان  -دار أسامة  سؤدد فؤاد االلوسي  الصحفي والنشر األخباري   
 10 2002 مصر  -دار الشروق جون ماكسویل  صناعة الخبر في كوالیس الصحف االمریكیة/ م  
 17 2010 مصر -دار فكر وفن حسنین شفیق  من الصحفي المبتدئ الى الصحفي الشامل -صناعة الصحفي 
 17 2011 مصر -المكتب الجامعي الحدیث  ھالة اسماعیل بغدادي  رؤیة نقدیة في واقع الصحافة التلفزیونیة -صناعة المعرفة 
 25 2012 عمان   -دار صفاء عظیم كامل وزمیلتھ   صناعھ األخبار الصحفیة والتلفزیونیة   
 12 2012 عمان   -دار صفاء عظیم كامل وزمیلتھ   صناعھ األخبار الصحفیة والتلفزیونیة / م  
 11 2008 المصریھ اللبنانیھ  محرز حسین غالي   صناعھ الصحافة في العالم   
 20 2012 المكتب الجامعي الحدیث  ساعد ساعد  دراسة سیمیولوجیة  -الصورة الصحفیة 
 7 1986 مركز دراسات الوحدة العربیة   سامي مسلم  صورة العرب في صحافة المانیا االتحادیة  
 6 2008 مصر  -مكتبة مدبولي احمد موسى قریعي  ضمیر  الصحافة/ م  
 17 2013 الوراق للنشر والتوزیع  عطا هللا الرمحین  طرق االبداع الصحفي  
 20 2013 مان ع  -االھلیة  بیل كوفاتش وزمیلھ  عناصر الصحافة  
 22 2012 عمان   -دار أسامة ازھار صبیح غنتاب   العنف في الصحافة العربیة الدولیة  
   15  2008 دار صادر   ھاشم حسن التمیمي   فلسفة الخبر الصحفي   
 10 2010 بیروت -دار المحجة البیضاء عبد الخالق محمد علي  فن التحریر الصحفي  
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 20 2008 مصر –دار الشروق   فاروق أبو زید  فن الخبر الصحفي   
   2008 سوریا  –كیوان للطباعة  یاسر الفھد  فن الصحافة و صحافة الفن   
 15 2005 العین  -دار الكتاب الجامعي حسني محمد وزمیلتھ   تحریر وكتابة التحقیقات/م  -الفن الصحفي في عصر المعلومات  
 15 2008 ة جد  -دار الشروق  فاروق ابو زید  فن الكتابة الصحفیة  
 15 2011 عمان   -دار مجدالوي تیسیر أبو عرجھ   فن المقال الصحفي   
 15 2010 مصر العربیة  صالح عبدالحمید  فن المؤتمر الصحفي  
ً  -فن كتابة الخبر والمقال الصحفي   15 2009 مصر   -العربي للنشر ابراھیم احمد ابراھیم  نظریاً وعملیا
 25 2012 دار الكتاب العربي وزمیلھ محمد معوض  فنون التحریر الصحفي  
 25 2012 دار الكتاب المصري اللبناني  علي محمد رجب وزمیلھ  فنون الكتابة للصحافة العسكریة  
 25 2011 عمان  -دار جریر نبیل حداد  السمات, األشكال, القضایا, المھارات  -في الكتابة الصحفیة 
 12 2011 عمان  -دار جریر نبیل حداد  , المھارات/ م السمات, األشكال, القضایا -في الكتابة الصحفیة 
 10 2002 عمان  -دار الكندي  نبیل حداد  م /في الكتابة الصحفیة  
 25 2010 الدار المصریة للكتاب  محمد محمود  عربي   -قاموس مصطلحات الصحافة واإلعالم انكلیزي  
 30 2014 المركز القومي  مریوان عمر سلیمان  القذف في نطاق النقد الصحفي 
 30 2014 مصر -دار الفكر الجامعي عصام الدین علي وزمیلھ  القیم االقتصادیة في الصحافة 
 20 2006 الحلبي الحقوقیة   سعدي محمد الخطیب  القیود القانونیھ على حریھ الصحافة   
 25 2014 عمان  -دار اسامة  حمدان خضر السالم  الكاریكاتیر في الصحافة  
 50 2006 دار الكتاب الجامعي ترجمة: عبدالستار جواد  منھج تطبیقي  -تقاریر الصحفیةكتابة االخبار وال 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 10 2011 بیروت  -دار البحار  جاك موریكان  الكتابة الصحفیة  
 30 2008 مصر  -دار الفجر احمد زكریا احمد  الكتابة الصحفیة األخباریة وتأثیراتھا  
 45 2006 دار الكتاب الجامعي بد الستار جواد  ترجمھ ع  كتابھ األخبار والتقاریر الصحفیة   
 12 2012 مصر-دار العالم العربي محمود حمدي  لغة الصحافة وحرب المفاھیم  
 10 1984 عمان  -دار الفرقان  طلعت ھمام  مائة سؤال عن االخراج الصحفي / م  
 10 2009 المصریة اللبنانیة  سعید الغریب النجار  مدخل الى االخراج الصحفي/ م   
 35 2010 مصر  -دار الفجر محمد منیر حجاب   مدخل إلى الصحافة 
 15 2013 القاھرة  -الحضارة للنشر شكریة كوكز السراج  مدخل إلى الصحافة المتخصصة  
 20  2007 عمان   –دار الیازوري   محمد عدنان علیوات    مدخل إلى صحافة األطفال  
 10 2003 دار الفكر العربي ل مرفت محمد كام م /مدخل الى صحافة االطفال  
 30 2015 عمان  -االعصار  محمود عزت وآخرین  مدخل الى علم الصحافة  
 30 2014 دار الكتاب الجامعي عبداالمیر الفیصل  مدخل في صحافة االنترنت  
 20 2002 الھیئة المصریة العامة للكتاب  عبداللطیف حمزة  المدخل في فن التحریر الصحفي / م  
 30 2012 مصر   -دار الكتاب الحدیث  محمد معوض وزمیلھ  ي فن الخبر الصحفي وتطبیقاتھ العملیة  المدخل ف 
  ً  20 2007 المصریة اللبنانیة  مروة محمد كمال الدین  مستقبل طباعة الصحف العربیة رقمیا
 17 2003 المصریة اللبنانیة  محمد حسام الدین  المسؤولیة االجتماعیة للصحافة  
 10 2003 المصریة اللبنانیة  محمد حسام الدین  االجتماعیة للصحافة / م  المسؤولیة 
 15 2013 الوراق للنشر والتوزیع  ھیثم حامد المصاروة  المسؤولیة التأدیبیة للصحفیین  
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 توزیع –نشر  –طبع 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 28 2012 مصر  -دار الكتب القانونیة جمیل حسین الضامن  المسؤولیة الدولیة عن انتھاك حمایة الصحفیین ووسائل اإلعالم  
 15 2014 المكتب الجامعي الحدیث  زید محمود علي  مفاھیم وطرق تعلیمیة للصحفي الناجح  
 10 2010 عمان  -دار زھران عیسى محمود الحسن  المقابلة والتحقیق الصحفي  
 20 2012 عمان  -االفاق المشرقة یاس خضیر البیاتي  من عصر الصحف المنسوخة الى عصر... -مقدمة في الصحافة 
 7  2008 مصر  –الدار العالمیة  عبد الحلیم موسى   سة الصحفیة في اإلعالم العربي  الممار 
   25  2007 مصر  –دار الفجر  احمد زكریا احمد  الممارسة الصحفیة و األداء المھني  
 25 2014 عمان  -دار اسامة  عزام ابو الحمام  المنھج العلمي في الصحافة االستقصائیة  
      18 2012 عمان   -دار أسامة فیصل أبو عیشھ  ماھیتھا وظائفھا تنفیذھا   المؤتمرات الصحفیة 
 15 2013 لندن -دار الحكمة  ھشام عمار احمد  موسوعة الصحافة البغدادیة ورجاالتھا  
   2005 عمان    –عالم الثقافة  یاسر سالمھ   موسوعة الصحافة والنشاطات المدرسیة  
 35 2011 المدى  فائق بطي  العراق  الموسوعة الصحفیة الكردیة في  

 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
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 العالقات العامة

 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 22 2019 دار امجد  خلف كریم كیوش  استراتیجیات العالقات العامة في ادارة االزمات * 
 25 2019 الیازوري سمیر مطاوع  جسر االتصال والنجاح  –العالقات العامة  * 
 10 2018 دار غیداء ایاد ھالل حمادي  عالم المرئي الفضائي/م االسالیب االتصالیة للعالقات العامة في اال * 
 25 2018 دار زھران محفوظ احمد جودة  مفاھیم معاصرة  –العالقات العامة  * 
 10 2017 دار اسامة مصطفى حمید الطائي  االدارة وانشطة االتصال في العالقات العامة/ م  * 
 35 2016 منشورات زین   الدین احمد   بھاء توظیف االنترنیت االنشطة العالقات العامة   
 20 2016 دار المنھجیة   محمد سرور الحریري   ادارة العالقات العامة  
 25 2016 دار االیام   علي عبودي الجبوري   ادارة العالقات العامة  
 10 2016 دار اسامة مصطفى یوسف كافي العالقات العامة وادارة االزمات والمراسم/م * 
 15 2016 الھیئة المصریة للكتاب  محمد محمد البادي  ات الى این؟ علم العالق * 
 20 2016 دار المناھج مصطفى یوسف  صناعة ودبلوماسیة العصر  –العالقات العامة وفن االتیكیت  * 
 15 2016 دار صفاء ماجد جبار وزمیلھ  ادارة وتخطیط العالقات العامة * 
 20 2016 دار غیداء زینھ محمود   مصارفالعالقات العامة والمزایا التنافسیة في ال * 
 30 2015 دار الحامد  مصطفي یوسف الكافي   ادارة العالقات العامة  
 20 2015 دار الحامد  مصطفى یوسف كافي   العالقات العامة  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 23 2015 الیازوري عبد الرزاق الدلیمي  العالقات العامة في المجال الدولي  * 
 25 2015 المؤلف سمیر محمد حسین  لعلمیة والتطبیقات العملیة االسس ا –العالقات العامة  * 
 12 2015 الدار المصریة اللبنانیة  خیرت عیاد وزمیلھ  العالقات العامة واالتصال المؤسسي عبر االنترنت/م * 
 20 2015 دار الجوھرة اسالم احمد   فن العالقات العامة * 
 22 2015 عمان   -دار دجلة  لبدينزار عوني ال ادارة العالقات العامة وتنمیتھا  * 
 23 2015 عمان -االعصار  مجموعة باحثین  االعالم والعالقات العامة  * 
 35 2015 دار المسیرة  منال ھالل المزاھرة  العالقات العامة الدولیة  * 
 12 2015 زمزم ناشرون  محمد سرور الحریري  ادارة العالقات العامة والعالقات الدولیة/م * 
 30 2014 عمان  -دار الیازوري زھیر عبداللطیف وزمیلھ  لعالقات العامة وبرامجھاادارة ا * 
 25 2014 مصر   -دار الوفاء كریم محمد محمود  العالقات العامة في االندیة الریاضیة 
 20 2014 جامعة دمشق  محمد جودت وتیسیر زاھر ادارة العالقات العامة 
 20 2014 مصر    -عالم الكتب  فؤادة عبدالمنعم  العالقات العامة بین التخطیط واالتصال  
 40 2014 مكتبة ودار عدنان   جاسم طارش   مبادى العالقات العامة   
 20 2014 دار االكادیمون    علي بن فایز    العالقات العامة واالنسانیة    
 25 2014 ایتراك  حسن نیازي و احمد سالم مبادئ انتاج المواد االعالمیة للعالقات العامة * 
 35 2014 المركز القومي للترجمة   ساندرا كان    المفاھیم الرئیسیة في العالقات العامة  * 
 23 2014 دار الحامد علي بن فایز  مدخل الى العالقات العامة واالنسانیة  * 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 27 2014 عمان  -دار الیازوري ولید خلف هللا دیاب  اخالقیات ممارسات العالقات العامة * 
 25 2014 لبنان ناشرون  االن سنتر واخرین  مة وتطبیقاتھاالعالقات العا * 
 20 2014 جامعة دمشق  زمیلتھ بطرس الحالق و  ادارة وتخطیط العالقات العامة * 
 25 2014 عمان  -دار اسامة باقر موسى  الصورة الذھنیة في العالقات العامة * 
 35 2014 ان عم -دار اسامة بسام عبدالرحمن   معجم مصطلحات العالقات العامة * 
 23 2013 مصر   -دار الفكر العربي  عبدالمجید شكري  فنون العالقات العامة الحدیثة وقواعد االتیكیت والبروتوكول  
 25 2013 عمان  -دار اسامة بسام عبدالرحمن  ادارة العالقات العامة * 
 15 2013 دار الحرام  ایھاب كمال   اصول وقواعد العالقات العامة  
 22 2013 دار الكتاب الجامعي   محمد ناجي   المیة التقلیدیة وااللكترونیة  المواد االع 
 22 2013 عمان   -دار النفائس جاسم رمضان الھاللي  الدعایة واإلعالن والعالقات العامة في المدونات االلكترونیة  * 
 25 2013 العین   -الجامعي  دار الكتاب احمد فاروق رضون  دراسات وموضوعات متخصصة في العالقات العامة واالعالن  * 
 25 2013 عمان -دار وائل  حسن صالح سلیمان  مدخل في ادارة المستشفیات والخدمات   -ادارة العالقات العامة * 
 28 2013 عمان  -دار وائل  عبدالباري ابراھیم وزمیلھ 21العالقات العامة في القرن  * 
 17 2012 عمان   -أسامة دار ھباس الحربي   العالقات العامة واإلدارة العلیا  * 
 20 2012 عمان   -دار المسیرة محمد صاحب سلطان     ةالعالقات العامة في المنظمات الدولی  
 20 2012 االفاق المشرقة یاس خضیر واخرن  مقدمة في العالقات العامة واالعالن  * 
 10 2012 دار المنھل اللبناني  محمد مصطفى كمال  العالقات العامة بین تكنولوجیا االتصال واالزمات  * 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25 2011 عمان   -اآلفاق المشرقة نصر الدین عبد القادر  المدخل إلى العالقات العامة واإلعالن   
 23 2011 عمان -دار المسیره  محمد صاحب سلطان   العالقات العامة ووسائل االتصال   
 25 2011 عمان   -دار وائل  د الرزاق محمد الدلیميعب  ھندسة القبول والرضا  -الھندسة البشریة والعالقات العامة 
 22 2011 عمان  -االفاق المشرقة خیرت معوض عیاد  مبادئ العالقات العامة   
 25 2011 عمان -دار الوراق ابراھیم وھبي وزمیلھ مدخل وظیفي   –العالقات العامة وادارتھا  
 25 2011 دار اثراء  محمد الدبس   االتصال والعالقات العامة  
 17 2011 عمان  -دار الرایة ھاشم حمدي رضا إدارة العالقات العامة والبروتوكوالت  * 
 20 2011 عمان   -دار أسامة فھمي محمد العدوي   مفاھیم جدیدة في العالقات العامة   * 
  2011 عمان  -دار الیازوري عبدالناصر جرادات وزمیلھ مقدمة في العالقات العامة * 
 17 2011 عمان   -دار وائل  عبد الرزاق محمد الدلیمي رؤیة معاصرة -العالقات العامة * 
 12 2011 عمان  -دار أسامة رضوان المحمود   العالقات العامة في اإلعالم/ م  * 
 17 2011 جامعة دمشق  زمیلتھ مروان قبالن و  العالقات العامة في المجال التطبیقي  * 
 20 2010 الشركة العربیة المتحدة  زمیلھ صالح ابو اصبع و االتصاالت والعالقات العامة  
 20 2010 دار الیازوري   بشیر العالق   العالقات العامة الدولیة  
 30 2010 دال االكادیمیة للعلوم   دیفید میرفان  االسالیب الحدیثة للعالقات العامة والتسویق   
 20 2010 زمزم للنشر  موسى اللوزي المفاھیم واالسس  -اسس العالقات العامة * 
 15 2009 الدار العربیة   محمود یوسف مصطفى   في المجال التطبیقي   ةالعالقات العام 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 12 2009 مركز االمارات  شریفة رحمة هللا   دور االتصال والعالقات العامة في الحكومة االلكترونیة  
 22 2009 عمان  -دار الیازوري الناصر احمد وزمیلھ عبد اسس العالقات العامة بین النظریة والتطبیق  
 10 2009 درسات عراقیة  حسانھ رشید   العالقات العامة  
 25 2009 دار الكتاب العربي   دیفید میرمان   القواعد الجدیدة للتسویق والعالقات العامة  
 45 2009 دار الكتاب الجامعي   دوج نیوسوم   الكتابة العالقات العامة   
 20 2009 دار الیازوري   بشیر العالق   لعامة  تخطیط وتنظیم برامج وحمالت العالقات ا 
 12 2009 المصریة اللبنانیة  راسم محمد الجمال  العالقات العامة الدولیة واالتصال بین الثقافات  * 
   2009 بیروت   -دارالعلم للمالیین آل ریس و لورا ریس   انھیار اإلعالن وارتقاء العالقات العامة  * 
 15 2008 الدار العربیة   یوسف   محمود  فن العالقات العامة 
 20 2008 الشارقة  –مكتبة الجامعة  طارق شریف یونس   إدارة العالقات العامة  * 
 10 2008 دار االكادیمیة السوریة   ان غریغوري   ادارة حمالت العالقات العامة وتخطیطھا   
 15 2008 دار االكادیمیة السوریة   فیلیب كتشن   العالقات العامة  
 15 2008 دار االكادیمیة السوریة   نزار میھوب   سس السیكولوجیة للعالقات العامة اال 
 15 2008 دار االكادیمیة السوریة   انتوني دیفیز   كل شي یجب ان تعرفھ عن العالقات العامة  
 20 2008 المصریة اللبنانیة  راسم محمد وزمیلھ  المدخل االستراتیجي   -إدارة العالقات العامة  * 
 12 2008 المصریة اللبنانیة  راسم محمد وزمیلھ  المدخل االستراتیجي / م  -إدارة العالقات العامة  * 
 25 2007 غزة-دار الكتاب الجامعي  ترجمة: سعد الحسني  ممارسة العالقات العامة * 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30 2007 دار الكتاب الجامعي   فریزربي سیتل   مستقبل العالقات العامة   
 20 2007 دار الفجر محمد منیر حجاب المؤسسات الحدیثة/ م العالقات العامة في  * 
 27 2006 دار الجامعیة   شریف احمد شریف   الترویج والعالقات العامة 
 10 2006 دار الرضا  الیاس سلوم تقنیة العالقات العامة  * 
 12 2005 عمان   -دار جریر عبد الرزاق محمد الدلیمي العالقات العامة والعولمة  * 
 22 2015 دار اسامة  حسین محمود   ات العامة العالق * 
 15 2015 دار االیام   علي كنعان   العالقات العامة في الصحافة واالعالم   * 
 12 2013 دار النھضة العربیة   حنان سلیم   االتجاھات الحدیثة في العالقات العامة   * 
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 تلفزیون -اذاعة  –وكاالت 

 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 22 2011 دار فكر وفن حسنین شفیق  وكاالت االنباء واالنترنت  
   17  2008 مصر –دار الشروق  محمد فرید محمد عزت   وكاالت األنباء في العالم العربي   
 17 2011 عمان    -دار أسامة وسف مصطفى  فرید ی وكاالت االنباء بین الماضي والحاضر   
 12 2006 دار الفكر العربي ابراھیم امام وزمیلھ  م / وكاالت االنباء المعاصرة 
 27 2015 عمان  -االعصار  ماھر عودة وآخرین  وكاالت االنباء العربیة والعالمیة  
 25 2009 عمان  -ندار زھرا عیسى محمود الحسن   التطور واألھداف   –النشأة   –وكاالت األنباء  
   2002 بیروت   –دار النھضة  غسان منیر وزمیلھ   الھویات الوطنیة والمجتمع العالمي واإلعالم   
 8 2010 الھیئة المصریة للكتاب  سامیة احمد علي   النقد اإلعالمي المسموع والمرئي  
 25 2011 عمان  -االفاق المشرقة نصر الدین لعیاضي   مقدمة في نقد التلفزیون  
 30 2007 بیروت   -النخبة للتالیف غرید الشیخ  معجم اإلعالم ( المرئي والمسموع والمكتوب)  
 75 2013 العین  -دار الكتاب الجامعي ھربرت زیتیل  المرجع في االنتاج التلفزیوني 
 35 2007 مصر -دار الفجر ترجمة عبدالحكیم الخزامي المرجع الشامل في التلفزیون  
 20 2008 جدو -دار الشروق  كرم شلبي  م البرامج في الرادیو والتلفزیون المذیع وفن تقدی  
 22 2009 المعتز  جالل الخوالده  التاھیل  التدریب و –المذیع التلفزیوني   
 28  2011 عمان  -اآلفاق المشرقة عصام نصر سلیم   مدخل الى انتاج البرامج في الرادیو والتلفزیون   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 2012 عمان  -دار المعتز  نجم شھیب  رادیو والتلفزیون المدخل الى السینما وال 
 12 2013 عمان  -دار المعتز  رستم ابو رستم  المدخل الى التصویر التلفزیوني  
 35 2014 العین  -دار الكتاب الجامعي ترجمة: مؤید حسن فوزي  الكتابة للتلفزیون واالذاعة ووسائل اإلعالم الحدیثة  
   2008 مصر  –دار الكتاب الجامعي  روبرت ھالل   اعة ووسائل اإلعالم الكتابة للتلفزیون واإلذ  
 17 2012 عمان  -دار أسامة حسین دبي الزویني  القنوات الفضائیة واإلعالم االقتصادي  
 6 2010 مصر   -عالم الكتب  علي عبد الرحمن   فنون ومھارات العمل في االذاعھ والتلفزیون / م  
 30 2011 عمان  -دار الوراق فالح كاظم المحنة  یونیة الفنون االذاعیة والتلفز 
 10  2008 مصر  –الفجر دار  ستیف ویتون   م  /فن كتابة الدراما التلفزیونیة  
 20  2008 مصر  –الفجر دار  ستیف ویتون   فن كتابة الدراما التلفزیونیة  
 17 2010 دار النھضة العربیة  د النبي خزعل عب فن تحریر االخبار والبرامج في الفضائیات التلفزیونیة والقنوات   
 25 2011 عمان    –دار الثقافة  عبد النبي خزعل   فن تحریر األخبار في اإلذاعات الدولیة بین التوظیف والموضوعیة  
   2005 بیروت   –دار النھضة  امیرة الحسیني  فن الكتابة لإلذاعة والتلفزیون  
 15 2008 مصر -المؤلف  سند  عبد الباسط فن التصویر التلفزیوني  
 15 2010 بیروت -دار المحجة البیضاء عبد الخالق محمد علي  فن االخراج التلفزیوني واالذاعي  
 20 2014 عمان  -دار المعتز  علي كنعان  الفضائیات واثرھا على المجتمع  
   2005 المصریة اللبنانیة  منى سعید الحدیدي   الفضائیات العربیة ومتغیرات العصر   
 17 2011 عمان  -دار أسامة  فارس عطوان   الفضائیات العربیة ودورھا اإلعالمي   
 15 2012 عمان   -دار أسامة فارس حسن الخطاب  الفضائیات الرقمیة وتطبیقاتھا اإلعالمیة   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 32 2013 بیروت  -منتدى المعارف حیاة الحویك  الفضائیات االخباریة العربیة بین عولمتین  
 10 2005 الھیئة المصریة للكتاب  یاسر عبدالعزیز  م / ت االنباءعولمة وكاال 
 15 2005 عمان  -دار جریر عبد الرزاق محمد الدلیمي عولمة التلفزیون  
 12 2009 عمان  -دار زھران عیسى محمود الحسن  ماھیتھ, طبیعتھ, مبادؤه  -العمل اإلذاعي 
 35 2013 یة منشورات زین الحقوق  جیھان حسن فقیھ  عقود البث الفضائي  
 6 2004 مركز دراسات الوحدة العربیة  مجموعة باحثین   العرب واإلعالم الفضائي  
 20 2012 عمان   -دار أسامة علي عباس فاضل  الصورة في وكاالت االنباء العالمیة بین االستمالیة واالقناع  
 15 1997 ان  عم  -دار مجدالوي زغلول السالم   صورة المرأه العربیة في الدراما المتلفزة  
 12 2012 عمان   -دار صفاء عظیم كامل وزمیلتھ   صناعھ األخبار الصحفیة والتلفزیونیة / م  
 25 2012 عمان   -دار صفاء عظیم كامل وزمیلتھ   صناعھ األخبار الصحفیة والتلفزیونیة   
 17 2011 مصر -كتب الجامعي الحدیث الم ھالة اسماعیل بغدادي  رؤیة نقدیة في واقع الصحافة التلفزیونیة -صناعة المعرفة 
 20 2011 المكتب الجامعي الحدیث  ھالھ اسماعیل بغدادي  الصحافیون التلفزیونیون االخباریون  
 15 2005 مصر –دار الكتب العلمیھ  حسین شفیق   صحافة وكالة األنباء   
 25 2013 عمان  -دار المعتز  علي كنعان  سما االعالم بین المرئي والمسموع والمقروء  
 15 2013 عمان  -دار الرایة سلیمان الحقیوي  سحر الصورة السینمائیة (خبایا صناعة الصورة)  
 15 2014 بیروت  -دار الكتب العلمیة محمود شمال حسن  جاذبیة الصورة والثقافة   -سایكولوجیة خطاب الفضائیات  
 15 2012 عمان  -دار الحامد  لزعبي اشرف فالح ا الدور االتصالي للمخرج في العمل الدرامي التلفزیوني  
 10 2012 مصر   -عالم الكتب  عبدالرحیم درویش  المدخل االجتماعي للدراما/ م  -الدراما في الرادیو والتلفزیون 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 2013 عمان  -دار النفائس طھ احمد الزیدي واخرین  دراسات في تأثیر القنوات الفضائیة على المجتمع وفئاتھ  
 15  2008 بیروت  –الھالل دار  كرم شلبي   فنوه وخصائصھ في الرادیو والتلفزیون  –الخبر اإلذاعي   
 35 2010 مركز االسكندریة للكتاب  یاسر عبدالتواب  المرئي)  -المسموع -الحوار اإلعالمي الناجح (المكتوب  
 15 2012 عمان   -المعتز للنشر رستم أبو رستم  جمالیات التصویر التلفزیوني 
 10 2005 المركز الثقافي العربي  عبدهللا الغذامي  تلفزیونیة/ م الثقافة ال 
 20 2013 اطلس یمنى عاطف  التنظیم االداري للقنوات الفضائیة  
 40 2012 القاھرة -دار الكتاب الحدیث  السید محمد شعالن التلیفزیون التعلیمي في عصر االنفومیدیا  
 15 2006 مجموعة النیل العربیة  ركر كریس با التلفزیون والعولمة والھویات الثقافیة  
 17 2008 مصر –دار الشروق  سعید مبارك ال زعیر   التلفزیون والتغیر االجتماعي في الدول النامیة   
 25 2001 بیروت  -دار النھضة العربیة مي العبدهللا سنو  اي دور لتقنیات الغد  -التلفزیون في لبنان والعالم العربي 
 15 2011 مصر -دار الفجر رفعت عارف الضبع  التلفزیون النوعي/ م  
 30 2011 مصر -دار الفجر رفعت عارف الضبع  التلفزیون النوعي  
 25 2010 المصریة اللبنانیة  ھبة شاھین  التلفزیون الفضائي العربي  
 10  2012 عمان  -دار أسامة  محسن جلوب الكناني   قناه الجزیرة انموذجا / م  –تقنیات الحوار اإلعالمي   
 18   2012 عمان  -دار أسامة  محسن جلوب الكناني   قناه الجزیرة انموذجا   –تقنیات الحوار اإلعالمي   
 17 2013 عمان  -دار المعتز  رستم ابو رستم  تقنیات االضاءة في التلفزیون  
 10 1993 المكتبة االكادیمیة  كارولین دیانا لویس  التغطیة االخباریة للتلفزیون / م   
 15 2013 عمان  -دار المعتز  خلیل شحادة كیف تصبح مصوراً ماھرا -التلفزیوني التصویر 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
   2007 مصر  –دار الكتب العلمیة  كمال محجوب   التصویر التلفزیوني   
 25 2014 المكتب الجامعي الحدیث  فوزي یوسف مخلف  تأثیر البث التلفزیوني الفضائي على طلبة الجامعات  
 10 2007 دار النفائس  فاروق ناجي محمود  كتابتھ ومقومات نجاحھ  –البرنامج التلفزیوني  
 20 2011 لبنان  -منشورات زین حسینة بو شیخ  برامج الرأي في قناة الجزیرة الفضائیة  
 25 2003 دار النھضھ العربیة   أسامة ظافر كباره   برامج التلفزیون والتنشئة التربویة واالجتماعیة لألطفال  
 23 2014 عمان   -الرضوان للنشر عامر ابراھیم محمد  علیة التلفزیونیة البرامج التفا  
 15 2009 مصر  –الدار العربیة  محمد نبیل طالب  البرامج التعلیمیة والثقافیة باالذاعة والتلفزیون  
  2011 عمان  -دار زھران  عیسى محمود الحسن   البرامج اإلخباریة في اإلذاعة والتلفزیون   
 30 2008 عمان   -االھلیة  میتشل ستیفنس  البث االذاعي  
 25 2012 عمان  -دار غیداء األسد صالح علي األسد  انفجار الفضائیات العربیة  
 15 2013 عمان   -دار أسامة محمد الفاتح وزمیلھ  انتاج النشرات األخباریة التلفزیونیة   
   2008 بیروت  –الھالل دار  كرم شلبي   اإلنتاج التلفزیوني وفنون اإلخراج  
 30 2011 عمان  -االفاق المشرقة سعید حامد  االنتاج االذاعي والتلفزیوني بین النظریة والتطبیق  
 20 2011 مصر  -عالم الكتب  ھاني ابراھیم البطل  االنتاج االذاعي والتلفزیوني  
 30  2005 دار الكتاب الجامعي  ترجمھ: احمد نوري   البرمجة واألداء    –اإلنتاج اإلذاعي المعاصر  
   2005 مصر  –دار الكتاب الجامعي  رادو بروجكتون  االنتاج اإلذاعي المعاصر  
 17 2013 عمان  -دار المعتز  جالل الخوالدة اعداد وتدریب المذیع التلفزیوني  
 10 2007 عمان  -دار المناھج  ایمن عبدالحلیم نصار  م / اعداد البرامج الوثائفیة 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 17  2009 المصریة اللبنانیة  سامیة احمد علي   رادیو وتلفزیون   –أسس الدراما اإلذاعیة  
 6 2008 المصریھ اللبنانیھ  حسن عماد وزمیلھ   االذاعھ في القرن الحادي والعشرین / م  
 16 2012 عمان  -دار أسامة اسماعیل سلمان  اإلذاعة ودورھا في الوعي األمني  
 15 2009 عمان  -دار زھران سن عیسى محمود الح االذاعة والبرامج الجماھیریة  
 12 2011 مصر  -دار الفجر رفعت عارف الضبع  اإلذاعة النوعیة وانتاج البرامج االذاعیة/ م  
 25 2011 مصر  -دار الفجر رفعت عارف الضبع  اإلذاعة النوعیة وانتاج البرامج االذاعیة  
 15 2013 عمان  -دار الیازوري  آالء عبد الحمید  االذاعة المدرسیة  
 15 2011 مصر  -دار الیقین  سعد رفعت اذاعة   xاذاعة  
 30  2010 دار العلوم للنشر القاھره   علي طاھر اسحاق مبارك   اإلدارة والتطویر في اإلذاعة  والتلفزیون   
 25 2013 -دار المعتز  خلیل شحادة االخراج التلفزیوني  
 25 2005 غزة -دار الكتب الجامعي مھ احمد نوري  ترج اإلخراج اإلذاعي من الدراما الى النقل الخارجي  
 25 2009 المكتب الجامعي الحدیث  ھالة اسماعیل بغدادي  دراسة میدانیة -الواقع والطموح –االخباریات الفضائیة العربیة  
 40 2012 عمان  -دار المعتز  رستم ابو رستم  االجھزة والمعدات في التلفزیون  
 25  2009 مصر   –العربي للنشر  محمد عبدالبدیع السید   لقیم األسریة  أثر القنوات الفضائیة على ا 
 15 2000 دار الكتاب الحدیث   بركات عبد العزیز   اتجاھات حدیثة في انتاج البرامج اإلذاعیھ  
 12 2012 عمان   -دار أسامة بشرى جمیل اسماعیل  اإلبداع اإلعالمي في الفضائیات العربیة / م  
 25 2012 عمان   -دار أسامة بشرى جمیل اسماعیل  مي في الفضائیات العربیة  اإلبداع اإلعال 
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 دار الدكتور للعلوم  

 األخرى واالقتصادية والعلوم  اإلدارية

 توزيع -نشر -طبع 
 07706479159  -07901978525موبايل:   -طبعة األشبال  لم الفرع المجاور  –شارع المتنبي  -بغداد

 االقتصاد
 

                                
 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 
 سنة الطبع 

 
 السعر 

 25 2015 دار المسيرة محمود حسين الوادي ادئ المالية العامة مب 
 25 2015 عمان  -دار دجلة  نزار عوني اللبدي  استغالل الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة -التنمية المستدامة 
 22 2015 عمان  -دار الثقافة اعاد حمود القيسي  المالية العامة والتشريع الضريبي  
 25 2015 عمان   -دار المسيرة شقيري نوري وآخرين  نظريات التجارة الخارجية التمويل الدولي و  
 25 2014 دار صفاء عثمان محمد غنيم وزميله  فلسفتها واساليب تخطيطها وادوات قياسها -التنمية المستديمة  
 28 2014 دار صفاء هوشيار معروف  االستثمارات واالسواق المالية  
 23 2014 عمان  -دار االيام  لد احمد  ونبيل ابراهيم خا مدخل الى المالية العامة 
 20 2014 عمان   -دار جليس الزمان حسام ابراهيم العبد الالت  اثر االعالن عن االرباح في سلوك المستثمرين باالتجار باالسهم  
 25 2014 االكاديميون للنشر  جميل محمد خالد  اساسيات االقتصاد الدولي 
 25 2014 عمان  -دار اسامة عزيزة بن سمينة  ديونية )االسباب والحلول(الدول النامية وازمة الم 
 23 2014 دار الفكر الجامعي نزيه عبدالمقصود  معوقاته, وآليات تحقيقه  -االمن االقتصادي 
 25 2014 دار الفكر الجامعي كامل فالح المطايعة  دراسة مقارنة  -االستثمار في المصارف 
 25 2014 دار الفكر الجامعي ضياء حليم المورودي للمشروعات الصغيرة دراسة الجدوى االقتصادية  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 
 سنة الطبع 

 
 السعر 

 25 2014 عمان  -دار اسامة كريمة عيد عمران  التأمين االسالمي والتنمية االقتصادية واالجتماعية  
 20 2014 دار الكتاب الجامعي نبيل جعفر وعدنان فرحان  تاريخ االزمات االقتصادية في العالم  
 23 2014 عمان  -دار وائل هيل عجمي جميل  ي والعالقات النقدية الدوليةالتمويل الدول 
 23 2014 مصر  -مكتبة الوفاء هشام حريز  دور انتاج الطاقة المتجددة في اعادة هيكلة سوق الطاقة  
 25 2014 منشورات الحلبي   باسم حمادي الحسن  عقود التراخيص النفطية واثرها.... (FDI)االستثمار االجنبي المباشر   
 27 2014 عمان  -دار الحامد  عبدالرزاق حمد حسين  دور االستثمار االجنبي المباشر في التنمية االقتصادية  
االساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مرافق البنية التحتية )عقود  

 ( P.P.Pوعقود الشراكة  B.O,Tالبوت 
 25 2014 عمان  -دار الحامد  ابو بكر احمد عثمان 

 25 2014 عمان  -دار االيام   مازن حسن الباشا  التمويل الخارجي واثره على الهيكلية في القطاعات االقتصادية  
 25 2014 مكتبة حسن العصرية  عبداللطيف مصطيفي  دراسات في التنمية االقتصادية  
 22 2014 مصر  -دار الوفاء كمال سلطان محمد سالم  االقتصاد القياسي  
 22 2014 عمان  -دار صفاء فؤاد بن غضبان  ممارسات وفاعلون  -محلية التنمية ال 
 20 2014 عمان  -دار صفاء عبدالكريم شنجار وزميله  السيولة الدولية في ظل االزمات االقتصادية والمالية  
 30 2014 عمان   -دار المسيرة احمد علي الحاج  اقتصاد المعرفة واتجاهات تطويره  
 25 2014 دار الفكر الجامعي محب خلة توفيق  اري اقتصاديات التمويل االد  
 25 2014 عمان  -دار الثقافة روال نائل سالمة  عقد ادارة االستثمار  
 23 2014 عمان  -دار وائل بسام مصطفى العمري  نظرة معاصرة  -تمويل التعليم العالي واقتصادياته  
 25 2014 الفكر الجامعيدار  محب خلة توفيق  المفاهيم االقتصادية المحورية والمستقرة  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 
 سنة الطبع 

 
 السعر 

 25 2014 الدار الجامعية محمود حامد محمود البري والبحري والجوي  -اقتصاديات النقل الدولي 
 40 2014 الدار الجامعية عبدالقادر محمد عبدالقادر االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق  
 25 2014 الجامعيةالدار  عبدالمطلب عبدالحميد  ادارة ازمات العولمة االقتصادية 
 27 2014 الدار الجامعية عبدالغفار حنفي وزميلته  المنشآت المالية ودورها في التنمية االقتصادية  
 26 2014 الدار الجامعية وحيد مهدي عامر االدارة االقتصاديةلمنشآت االعمال في ظل عولمة االقتصاد  
 25 2014 الجامعية الدار جالل جويدة القصاص  اقتصاديات االسواق واالنتاج  
 25 2014 الدار الجامعية السيد محمد احمد المنظمات االقتصادية الدولية 
 23 2014 الدار الجامعية عبدالمطلب عبدالحميد  اقتصاديات االستثمار والتمويل االسالمي في الصيرفة االسالمية  
 60 2014 عمان  -دار وائل عبدالرزاق بني هاني  مبادئ االقتصاد الكلي  
 45 2014 عمان  -دار وائل عبدالرزاق بني هاني  المبادئ الرياضية واالحصائية  -1االقتصاد القياسي ج  
 45 2014 عمان  -دار وائل عبدالرزاق بني هاني  نظرية االنحدار البسيط والمتعدد  -2االقتصاد القياسي ج  
 24 2014 عمان  -دار المناهج  ابراهيم مراد الدعمه  التنمية البشرية االنسانية بين النظرية والواقع 
 25 2014 عمان   –دار وائل  هيل عجمي ورمزي ياسين   النقود و المصارف والنظرية النقدية   
 25 2014 مصر -دار الفجر  خلف محمد البحيري  اقتصاديات التعليم  
 20 2014 مصر  -دار الجوهرة  الل الدين ادهم ابراهيم ج الصكوك واالسواق المالية االسالمية ودورها في تمويل التنمية االقتصادي 
 15 2014 عمان  -دار وائل  عبدالرزاق بني هاني   االقتصاد المؤسسي  
 25 2014 مصر -دار الفجر  نيكوالس بير جروين  الحوكمة الذكية في القرن الحادي والعشرين 
 22 2014 عمان  -دار اليازوري  وليد حميدات وزميله مبادئ االقتصاد الرياضي  
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 28 2014 عمان   -دار النفائس  هشام كامل قشوط المدخل الى ادارة االستثمار من منظور اسالمي  
 25 2014 عمان   –دار وائل  رفاه شهاب الحمداني مقدمة رياضية   –نظرية االقتصاد الكلي  
 18 2014 عمان  -دار اليازوري  محسن حسن المعموري  مبادئ علم االقتصاد  
 23 2013 اليازوري  ابراهيم عواد المشاقبة ارة تطوير المنتجات اثر الخصخصة على اد  
 30 2013 عمان   –دار وائل  محمد مطر   االطار النظري والتطبيقات العملية  -ادارة االستثمارات  * 
 35 2013 عمان   -دار الفكر محمد داود عثمان  ادارة وتحليل االئتمان ومخاطره  * 
 20 2013 عمان  -دار الحامد  وسن عبدالرزاق حسن  س دليل الفقر الدولياضاءات في التنمية البشرية وقيا * 
 30 2013 دار الجامعة الجديدة مجدي صالح طه اقتصاديات جودة التعليم  * 
 25 2013 عمان   -المجتمع العربي  مصطفى يوسف كافي  األزمة المالية االقتصادية العالمية وحوكمة الشركات  * 
 25 2013 دار الفكر الجامعي اشرف السيد حامد قابل دراسة تحليلية ألهم مالمحه واتجاهاته   –  االستثمار االجنبي المباشر 
 30 2013 مكتبة حسين العضوية  عبدالكريم كاكي  االستثمار االجنبي المباشر والتنافسية الدولية  
 30 2013 عمان  -دار الفكر ترجمة: محمد داود عثمان  االستثمار العقاري  * 
 30 2013 دار الجامعة الجديدة جابر فهمي عمران  ت االجنبية في مظمة التجارة العالمية  االستثمارا 
 30 2013 عمان  -دار الفكر ترجمة: احمد عارف عساف  اسلوب حل المشكالت  -االقتصاد االداري  * 
 30 2013 عمان   –دار المسيرة  علي عبد الفتاح ابوشرار   نظريات وسياسات   –االقتصاد الدولي  * 
 18 2013 عمان  -دار الراية  اسماعيل محمد سلطان  االقتصاد السياسي  * 
 23 2013 عمان   -دار ورد  علي المدادحة االقتصاد السياسي والنظم االجتماعية   * 
 35 2013 عمان  -دار الفكر روبرت ج. بارو  االقتصاد الكلي  * 
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 30 2013 عمان   -المجتمع العربي  مصطفى يوسف كافي   االقتصاد المعرفي * 
 10 2013  -دار الدكتور للعلوم داودسام محمد عبود وسعد  دراسة مستقبلية  –األمن الوطني بين البطالة والتنمية  * 
 35 2013 مؤسسة حورس الدولية عبدالحميد عبدالسالم  االوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية وتداعياتها على العالم  * 
 23 2013 عمان   -دار اليازوري  زكريا الدوري وزميلته  نقدية  البنوك المركزية والسياسات ال 
 20 2013 عمان   -دار المناهج  عبير الصفدي مستقبل صناعة التمويل  -التأجير التمويلي * 
 25 2013 عمان  -دار وائل دميثان المجالي وزميله  التجارة االلكترونية  * 
 25 2013 عمان  -دار النفائس  لي محمد احمد ع التجارة االلكترونية واحكامها في الفقه االسالمي  * 
 25 2013 بيروت -الشبكة العربية  خالد الماجد  حدود السلطة في حق االمة -التصرف في المال العام * 
 20 2013 عمان  -دار األيام  سامر علي عبد الهادي  التمويل الخارجي واثره على الفجوات االقتصادية  * 
 20 2013 عمان   -دار االيام  مازن حسن الباشا  يكلية في القطاعات االقتصادية  التمويل الخارجي واثره على اله * 
 25 2013 دار الفكر الجامعي اسامة عبدالعليم الشيخ  دراسة فقهية مقارنة  –التمويل بالتورق  
 15 2013 عمان   –دار المناهج   صبري فارس الهيتي  التنمية السكانية واالقتصادية في الوطن العربي   * 
 32 2013 مكتبة حسين العصرية  قادري محمد الطاهر لتنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيقا 
 28 2013 وائل خالد حمادي المشهداني الخصخصة اثرها في معدالت التضخم وانعكاساتها  على معدالت  
 28 2013 ية مكتبة حسين العصر  مختار حميدة الخصخصة عن طريق االسواق المالية 
 27 2013 دار الفكر العربي امل عبدالفتاح شمس  الفقر والتنمية بين االوضاع الداخلية والنظام العالمي  
 25 2013 دار الجامعية  خبابه عبد للا  المؤسسات الصغيرة  
 25 2013 زهران  علي محمد خليل وزميله  المالية العامة  
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 25 2013 عمان  -دار صفاء اياد عبدالفتاح النسور  تحليل االقتصادي ال -المفاهيم والنظم االقتصادية الحديثة  * 
 25 2013 عمان  -دار وائل محمد حمد القطاطشة   النظام االقتصادي السياسي الدولي   * 
 30 2013 دار الجامعة الجديدة محمد موسى خلف الجبوري  النظام القانوني لعقد االستثمار  في تصفية النفط الخام   
 30 2013 عمان   -دار اليازوري  فاطمة الزهراء خبازي   دوالر  -اورو -المنافسة -النقدي الدولي النظام * 
 35 2013 عمان    -دار زهران  ناظم محمد الشمري  النقود والمصارف والنظرية النقدية   
 23 2013 عمان   -دار زهران  ناهض القيسي  تاريخ النقود وتطورها  
 25 2013 عمان   -دار الراية اشواق بن قدور قتصادي تطور النظام المالي والنمو اال * 
 30 2013 عمان  -دار اليازوري  رندة الدبل تقييم الشركات العائلية  * 
 20 2013 عمان  -دار الراية اشواق بن قدورة  تقييم المؤسسات وفقًا لرأس المال غير المادي * 
 25 2013 عمان  -دار النفائس  حمدي بن محمد بن صالح  مي والو.... دراسة مقارنة  بين االقتصاد االسال -توازن الموازنة العامة * 
 25 2013 دار صفاء اياد  عبدالفتاح النسور وزميله المؤثرات االجتماعية والثقافية والنفسية –سلوك المستهلك  
 15 2013 الحديث  عالم الكتب  احمد حسن صالح قادر ظاهرة العولمة االقتصادية وتأثيراتها على اسواق المال العالمية  
 15 2013  -دار الدكتور للعلوم سالم محمد عبود  المعالجة مع االشارة للعراق -اآلثار -المشكلة -ظاهرة غسيل األموال * 
 15 2013 دمشق  -دار الشجرة موسى فرج  قصة الفساد في العراق * 
 20 2013 عمان  -دار أسامة عيسى خليفي  مبادئ االقتصاد الجزئي  * 
 25 2013 عمان   –دار المسيرة  حسام علي داود  االقتصاد الكلي  مبادئ  * 
 22 2013 عمان  -دار صفاء كامل عالوي وحسن لطيف  مبادئ علم االقتصاد  * 
 25 2013 عمان    -دار المسيرة محمود حسين الوادي وآخرين   مبادئ علم االقتصاد   * 
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 35 2013 -لتعليم الجامعي دار ا محمد الحناوي وزميله   مبادئ وأساسيات االستثمار   * 
 30 2013 عمان   –دار زهران   ناظم الشمري وزميله  مدخل في علم االقتصاد  * 
 15 2013 عمان   -دار زهران  رواء زكي يونس مستقبل المعلوماتية و التنمية للدول النامية في االلفية الثالثة  * 
 25 2013 عمان  -دار النفائس  ف محمد عدنان بن الضي مقومات االستثمار في سوق االوراق المالية االسالمية  * 
 30 2013 عمان  -دار وائل مصلح الطراونة وزميلته  اوبك -منظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول المصدرة للنفط  * 
 25 2013 دار الفكر الجامعي محمد سعيد الرمالوي  االزمة االقتصادية العالمية انذار للرأسمالية ودعوة للشريعة االسالمية  
 27 2013 المركز العربي لالبحاث  طالل ابو غزالة وآخرين  دور القطاع الخاص في مسار التنمية المستدامةوترشيد الحكم  
 25 2013 مصر  -مكتبة الوفاء حسن احمد الشافعي  تطبيقات معاصرة على مشروعات البوت في التربية البدنية والرياضة  
 24 2013 عمان  -دار االيام  سامر علي عبدالهادي قتصادية التمويل الخارجي واثره على الفجوات اال 
 25 2013 عمان  -دار االيام  عبدالخالق عبدللا وآخرين  التمويل الدولي 
 22 2013 الرضوان للنشر فتحي احمد ذياب  اقتصاديات المالية العامة  
 18 2013 عمان  -دار االيام  احمد ابريهي علي  اقتصاد العراق في دراسات  
 35 2013 عمان  -دار وائل  محمد علي ابراهيم العامري  دارة المالية الحديثة اال 
 22 2013 الدار الجامعية محمود حامد محمود بحوث في االقتصاد االسالمي 
 18 2013 الدار الجامعية عبدالمطلب عبدالحميد  بنك الفقراء والتمويل متناهي الصغر 
 25 2013 الدار الجامعية عبدالمطلب عبدالحميد  مصر(  -المكسيك -ركيا ت -الصين  -نماذج تنموية معاصرة)ماليزيا 
 25 2013 الدار الجامعية محمود حامد محمود االقتصاد الجديد  
 30 2013 الدار الجامعية محمود حامد محمود اقتصاديات النقود والبنوك واالسواق المالية  
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 25 2013 عمان   -دار المسيرة ود وزميلهحسام علي دا االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق  
 65 2013 عمان  -دار وائل عبدالرزاق بني هاني  مبادئ االقتصاد الجزئي  
 27 2013 مركز الكتاب للنشر محمد صبحي وزميله  اقتصاديات الرياضة )الرعاية والتسويق والتمويل( 
 25 2013 الدار الجامعية  د محمودمحمود حام االزمة المالية العالمية ودور النظام المالي االسالمي  
 22 2013 الدار الجامعية عبدالمطلب عبدالحميد  العالقة الجهنمية  -االقتصاد الخفي وغسيل االموال والفساد  
 28 2013 مركز االمارات  مركز االمارات للدراسات  التمويل االسالمي واالقتصاديات المعاصرة  
 28 2013 عمان    -دار المسيرة شقيري نوري واسامة عزمي  وعات االستثمارية دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشر  
 15 2013 دار المعتز رسمية احمد ابو موسى  األسواق المالية والنقدية  
 10 2013 مكتبة مدبولي  احمد زينهم نوار  التمويل االجنبي للبرامج والمشروعات التربوية  
 25 2013 عمان  -دار وائل  طاهر فاضل وزميلته  لمعاصرة النقود والبنوك والمتغيرات االقتصادية ا 
 30 2013 عمان   -زهران  هيثم صاحب عجام  ادارة المال العام 
 17 2012 عمان    -دار الحامد+ الوراق محمد سرور الحريري  إدارة األزمات االقتصادية وطرق حل المشكالت اإلدارية * 
 15 2012 عمان    -سيرةدار الم شقيري نوري وآخرين  إدارة االستثمار  * 
 25 2012 عمان   -دار الثقافة قاسم نايف علوان  إدارة االستثمار بين النظرية والتطبيق  * 
 20 2012 عمان  -المجتمع العربي  علي توفيق الحاج وزميله  ادارة البورصات المالية  
 25 2012 دار المسيرة عدنان تايه النعيمي  ادارة العمالت االجنبية  
 30 2012 دار اثراء مؤيد الدوري وسعيد جمعة تقات المالية إدارة المش 
 40 2012 دار اثراء محمد علي العامري  ادارة محافظ االستثمار   * 
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 20 2012   -عالم الكتب الحديث  فليح حسن خلف   أساسيات دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات   * 
 25 2012 عمان   –ر وائل دا خالد شحادة واحمد زهير  أسس المالية العامة  * 
 25 2012 عمان   -دار اسامة اسماعيل محمد بن قانة  استراتيجيات (  -نماذج -اقتصاد التنمية ) نظريات  * 
 25 2012 دار صفاء  ربحي مصطفى عليان   اقتصاد المعرفة  * 
 32 2012 المكتب الجامعي الحديث  حمدي عبدالعظيم  اقتصاديات البورصة في ضوء االزمات والجرائم 
 20 2012 عمان    -دار المسيرة احمد علي الحاج محمد  اقتصاديات المدرسة * 
 25 2012 عمان  -دار الشروق  محمد سعيد السمهوري  اقتصاديات النقود والبنوك  
 32 2012 المكتب الجامعي الحديث  ماهر ابو المعاطي علي  االتجاهات الحديثة في التنمية الشاملة 
 20 2012 سوريا   -وزارة الثقافة  قحطان السيوفي  اسبابها وتداعياتها على االقتصاد العالم  -العالمية االزمة االقتصادية  * 
 20 2012   -منتدى الفكر العربي  مجموعة باحثين  االزمة االقتصادية العالمية وتداعياتها في الوطن العربي  * 
 50 2012 لفكر الجامعيدار ا نشأت علي عبد العال االستثمار والترابط االقتصادي الدولي  * 
 32 2012 دار التعليم الجامعي  عصران جالل عصران  االستثمار والتمويل واستراتيجيات تسعير االوراق المالية  
 20 2012 عمان  -دار الحامد  صباح فاضل الرحماني  سياسات وتخطيط  -االسكان  * 
 20 2012 عمان    –هلية  اال تيمور كوران  مأزق االقتصاد االسالمي  -االسالم والثراء الفاحش * 
 28 2012 عمان   -دار اليازوري  ارشد فؤاد التميمي  اطار في التنظيم وتقييم االدوات  -االسواق المالية 
 28 2012 دار المسيرة دريد كامل آل شبيب  األسواق المالية والنقدية  
 15 2012 المصرية للكتاب الهيئة  جون بركنر   اعترافات قرصان اقتصاد  –االغتيال االقتصادي لالمم   * 
 15 2012 دار الحامد نداء محمد الصوص االقتصاد اإلداري  * 
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 25 2012 المكتب العربي الحديث  كامل بكري  االقتصاد الدولي 
 10 2012 مؤسسة مصر مرتضى  شنيشل السعيدي  االقتصاد الزراعي  
 18 2012 مركز دراسات الوحدة   حمد عادل زكيم االقتصاد السياسي للتخلف مع اشارة خاصة الى السودان وفنزويال * 
 23 2012 دار المنهل عبدللا رزق  االقتصاد العالمي في زمن االزمات المتناسلة  
 25 2012 عمان   -دار صفاء نادية صالح الوائلي  دراسة تحليلية لما بعد االقتصاد المعرفي -االقتصاد الفعال  * 
 30 2012 المكتبة العصرية  محمد محمود المكاوي  ستراتيجية االقتصاديات االسالمية بين الواقع واال 
 32 2012 المكتب الجامعي الحديث  نسرين عبدالحميد نبيه  االنفتاح االقتصادي العالمي  
 30 2012 المكتب الجامعي الحديث  نسرين عبدالحميد نبيه  مستقبلها( ومدى تأثر التداول بها  -تاريخها   -البورصة )ماهيتها 
 17 2012 المجتمع العربي  فاضل محمد العبيدي االستثمارية  البيئة * 
 18 2012 مؤسسة التاريخ العربي  نبيل جعفر عبدالرضا  المحددات والتطلعات   –البيئة االستثمارية في البصرة  
 20 2012 عمان   -دار زهران  جاسم محمد  التجارة الدولية  * 
 25 2012 -دار التعليم الجامعي  يد محمد احمد وزميلهالس التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدولية  * 
 15 2012 دار الحامد ليث عبدللا وزميله  التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص  * 
 20 2012 دار النفائس  بشر محمد موفق التخطيط االقتصادي من منظور اسالمي   * 
 30 2012 المكتبة العصرية  المكاوي  محمد محمود  التكتل االقتصادي واهميته في سبيل التنمية   
 20 2012 عمان   -دار المسيرة شقيري نوري وآخرين  التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية  * 
 30 2012 مصر -دار الوفاء حسن احمد الشافعي  التنمية المستدامة والمحاسبة والمراجعة البيئية في التربية البدنية   * 
 28 2012 عمان  -دار وائل محمد عبدالفتاح خضر  رؤية وعمل االنسان  -ور اسالميالتنمية والعمران من منظ  * 
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 25 2012   -منتدى الفكر العربي  حميد الجميلي  الحكم االقتصادي العالمي والصدمة االرتدادية * 
 20 2012 امل الجديدة  عباس الفياض  الخصخصة وتأثيرها على االقتصاد العراقي  
 20 2012 عمان   -دار الحامد  محي الدين القطب  ره في تحقيق الميزة التنافسية الخيار االستراتيجي واث  * 
 20 2012 عمان  -دار النفائس  شادي انور كريم  الرقابة على المال العام في االقتصاد االسالمي  * 
 30 2012 عمان   -دار اليازوري  اسماعيل محمد دعيس   1السياسات االقتصادية بين النظرية والتطبيق ج * 
 22 2012 عمان   -دار النفائس  طارق يوسف حسن   السياسة التجارية الخارجية في النظام االقتصادي االسالمي * 
 6 2012 بغداد  -بيت الحكمة  مظهر محمد صالح قاسم  بناء االستقرار االقتصادي الكلي -السياسة النقدية للعراق  * 
 18 2012 دار الحامد  وزميله ليث عبد للا الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص   * 
 15 2012 عمان   -دار الحامد  عبد علي كاظم المعموري  توالد األزمات في االقتصاد الرأسمالي   -الطوفان القادم * 
 22 2012 عمان  -دار النفائس  نجيب سمير خريس   تقدير اقتصادي اسالمي  -المتاجرة في العمالت  * 
 22 2012 عمان   –دار الحامد  الرحاحلة وزميلته  محمد سعد  المدخل لدراسة علم الجمارك * 
 25 2012 لبنان   –مجد للنشر  عامر طراف وحياة حسنين  المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة  * 
 15 2012 عمان   -دار الحامد  هايل عبدالمولى طشطوش  المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية  * 
 35 2012 عمان   -دار الوراق مصطفى محمود عبدالسالم  ة االسالمية للتخلف االقتصادي المعالج * 
 20 2012 عمان  -دار الحامد  هايل عبدالمولى طشطوش  الموسوعة الحديثة للمصطلحات السياسية واالقتصادية  * 
 17 2012 دار الرضوان للنشر   زمان عبيد وناس  م 1492  -1238  -النشاط االقتصادي في سلطنة غرناطة * 
 32 2012 دار الكتب القانونية  رواء يونس محمود النجار دراسة مقارنة  –النظام القانوني لالستثمار االجنبي   
 15 2012 دار المنهل اللبناني  محمد دياب وزميله  النظريات المحدثة للتجارة الدولية * 
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 سنة الطبع 

 
 السعر 

 25 2012   -الجامعي  دار التعليم رمضان محمد مقلد وزميله  النظرية االقتصادية الكلية   * 
 35 2012 دار المنهل اللبناني  علي كنعان  النقود والصيرفة والسياسة النقدية  * 
 30 2012 الوراق  هاشم فوزي العبادي وزميله  الهندسة المالية وادواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات المالية 
 15 2012 عمان   -دار أسامة طالل محمد نور   العد االستراتيجي  -امبراطورية العولمة * 
 35 2012 دار الحامد محمد عبد علي المعموري  تاريخ االفكار االقتصادية  * 
 25 2012   -الدار العربية للعلوم فريد كارمن  تسخير االبحاث التنموية في رسم السياسات الحكومية   * 
 30 2012 عمان  -لرايةدار ا منصوري الزين  تشجيع االستثمار واثره على التنمية االقتصادية  * 
 25 2012 عمان  -دار النفائس  محي الدين يعقوب ابو الهول دراسة تحليلية مقارنة  -تقييم اعمال البنوك االسالمية االستثمارية  
 12 2012 دار الدكتور للعلوم حسين عجالن حسن  مدخل نظري وتطبيقي في االستثمار المالي   –تقييم قرارات االستثمار   
 30 2012 عمان  -دار الحامد  عبدالجبار محمود العبيدي تنمية والتنمية البشرية المستدامةخرافة ال * 
 25 2012 المكتبة العصرية  ميادة محمد فوزي  دراسات في االستثمار التعليمي * 
 8 2012 مركز العراق للدراسات   يحيى حمود حسن   دراسات في االقتصاد العراقي  * 
 30 2012 مكتبة حسينن العصرية  عميروش محند شلغوم  جذب االستثمار االجنبي المباشر  دور المناخ االستثماري في   
 28 2012 العين  محمود عبدالفضيل  سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية  
 17 2012 دار الفكر الجامعي محمد سعيد محمد  سياسة االجور واألرباح والفوائد في الفقه االسالمي  * 
 35 2012 دار الحامد شيخي محمد  محاضرات وتطبيقات   -قتصاديطرق القياس اال * 
 32 2012 دار الفكر الجامعي هشام خالد  الوطنية -الدولية -االسالمية-عقود ضمان االستثمار العربية 
 18 2012 عمان  -دار وائل زهير احمد قدورة  علم المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاته في االردن  * 
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 سنة الطبع 

 
 السعر 

 17 2012 الهيئة المصرية للكتاب  ميشيل تشودوفيسكي  الفقر عولمة  * 
 20 2012 منشورات الحلبي   مجموعة باحثين  مؤتمر االزمة العالمية  * 
 30 2012 دار الحامد عبدالحسين زيني  مبادئ االحصاء االقتصادي  
 15 2012 بيروت  -مجد للنشر ناجي جمال  مبادئ االستثمار في اسواق التمويل  * 
 28 2012 عمان   -المجتمع العربي  مصطفى يوسف وآخرين   االقتصاد الجزئي مبادئ  * 
 25 2012 عمان  -دروب للنشر اسماعيل محمد دعيس  تحديد اسعار المنتوجات وعناصر االنتاج  -مقدمة في نظرية الثمن  * 
 15 2012 بغداد  –شركة الديوان  ماجد محمد خورشيد  هموم الشعب العراقي االقتصادية واالجتماعية والخدمية  * 
 25 2012 دار الفكر الجامعي رمزي محمود االزمات المالية واالقتصادية في ضوء الرأسمالية واالسالم  
 25 2012 عمان  -دار اليازوري  علي عبدالفتاح ابو شرار  االزمة المالية االقتصادية العالمية الراهنة  
 30 2012 المكتب العربي الحديث  حف عبدالسالم ابو ق االقتصاديات واالستثمارات الدولية 
 24 2012 دمشق -دار الفرقد  ابراهيم بن عبدللا الرحبي  البديل االبتكاري لتنمية اقتصادية مستدامة -اقتصاد المعرفة 
 20 2011 جليس الزمان  عبد المجيد الطيب الفار  إدارة األرباح  
 20 2011 عمان   -جليس الزمان  الدليمي وزميله   حمد فواز المالية واالقتصادية   -ادارة االزمات الدولية * 
 20 2011 عمان  -دار اسامة  ماجد احمد عطا للا  ادارة االستثمار  
 30 2011 دار اليازوري  زكريا الدوري و احمد علي   إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات أعمال األلفية الثالثة  
 17 2011 دار الراية اهر محمد عبد الرحيم ز  إدارة الخصخصة بين النظرية والتطبيق  
 20 2011 عمان  -دار الكتاب الحديث  سمير عبدالغني محمود   ادارة المشروعات االقتصادية  * 
 130 2011 الرياض  -دار المريخ ريتشارد بيرلي وآخرين    2-1اساسيات تمويل المنشآت  
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 سنة الطبع 

 
 السعر 

 25 2011 عمان  –مة دار أسا عصام حسين   أسواق األوراق المالية ) البورصة ( * 
 45 2011 مصر   -الدار الجامعية محمد محمد ابراهيم   اعادة الهيكلة االدارية للمؤسسات العربية   * 
 28 2011 كلمة للنشر  م. إ فنلي  اقتصاد العالم القديم  * 
 22 2011 لبنان  -التراث العربي نبيل جعفر عبدالرضا  اقتصاد النفط  * 
 20 2011 عمان   -دار دجلة  عيد علي ألعبيديس اقتصاديات المالية العامة  
 30 2011 مصر  –المؤلف  عبدالفتاح عبدالرحمن  دراسة نظرية تطبيقية )رؤية اسالمية(  –اقتصاديات المالية العامة   * 
 18 2011 عمان   -دار صفاء حسين محمد وزميله   اقتصاديات النقود والمصارف   
 25 2011 السعودية   -العبيكان سعيد اوكيل  ة المستدامة وتعزيز التنافسية  االبتكار التكنولوجي لتحقيق التنمي  * 
 140 2011 مكتبة المجتمع العربي  ا.د مروة احمد   4ج -1األزمة المالية العالمية و اآلفاق المستقبلية  ج  
 20 2011  -دار الدكتور للعلوم سالم محمد عبود  األزمة المالية العالمية ومستقبل اقتصاديات الحياة  * 
 15 2011 عالم الكتب الحديث  عمر يوسف عبدللا  تقدير اقتصادي اسالمي   -األزمة المالية المعاصرة * 
 12 2011  -بيت االفكار الدولية  عبداللطيف الهميم  سقوط الرأسمالية  -االزمة المالية والبديل الثالث  * 
 17 2011 مصر   -الكتب القانونية  كور صالح  ازاد ش سبل استقطابه وتسوية منازعاته   -االستثمار االجنبي * 
 28 2011 مجموعة النيل العربية  كاري كروسينسكي  فن األداء طويل المدى -االستثمار المستدام  * 
 25 2011 دار الفكر الجامعي محمد غانم  االستثمار في االقتصاد السياسي واالسالمي   * 
 25 2011 دار اليازوري  بيب دريد كامل آل ش االستثمار والتحليل االستثماري  
 25 2011 عمان   -دار زهران   حسني علي خربوش وزميله  االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق  * 
 23 2011 دار زهران  حسني علي خربوش وآخرين  مفاهيم وتطبيقات  -األسواق المالية 
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 15 2011 مصر   -الثقافة وزارة  محمود متولي  االصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورها  * 
 20 2011 عمان   –دار المسيرة  كاظم جاسم العيساوي   االقتصاد اإلداري  * 
 20 2011 دار الجامعة الجديدة عبدالعزيز قاسم  مقوماته وتطبيقاته  –االقتصاد البيئي   * 
 25 2011 دار أسامة عثمان أبو حرب  االقتصاد الدولي * 
 25 2011 دار الفكر   السيد متولي عبدالقادر  سات النظرية والسيا -االقتصاد الدولي 
 27 2011 الدار الجامعية محمود عبدالرزاق االقتصاد الدولي والتجارة الخارجية )النظرية والتطبيق( 
 40 2011 المزدهرة -دار الرواد  صالح ياسر حسن  االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي  
 28 2011 عمان  -دروب للنشر عادل محمد سمارة  المعجزة والوظيفية  -صاد السياسي للصهيونيةاالقت * 
 15 2011 دار الكتب اديب قاسم شندي االقتصاد العراقي...الى اين؟  
 20 2011   -دار الفكر الجامعي محب خلة توفيق  االقتصاد النقدي والمصرفي/ م  
 25 2011 الرياض  -دار المريخ جيم ديون وزميله  تشغيلها البد في اعمال تجارة التجزئة المربحة و  
 25 2011 الرياض  -دار المريخ جيم ديون وزميله  البد في اعمال تجارة التجزئة المربحة وتشغيلها  
 25 2011 دار الفكر  محمد احمد حلمي الطوابي البورصات وسوق االوراق المالية  في ميزان الفقه االسالمي 
 15 2011 مكتبة المجتمع العربي  عامر خطاب  ترونية  التجارة االلك  
 25 2011 دار الكتاب الحديث ابراهيم طلعت  التحليل االقتصادي واالستثمار في المجاالت الطبية  
 34 2011 المكتب الجامعي الحديث  احمد عبدالفتاح ناجي  التخطيط للتنمية في الدول النامية  
 22 2011 دار المسيرة عارف العساف وزميله  احمد  التخطيط والتنمية االقتصادية  * 
 40 2011 دار الوراق حسين جابر الزبيدي التضخم والكساد  * 
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 12 2011 سوريا  -وزارة الثقافة   ايريك بوتيه وميشيل فوكان  التطور االقتصادي في آسية الشرقية * 
 35 2011 مصر  -دار الفكر الجامعي محب خلة توفيق  التطور واقتصاديات الموارد  
 23 2011 عمان  -دار المناهج  عدنان حسين يونس  تجارب عربية    -التمويل الخارجي وسياسات اإلصالح االقتصادي 
 30 2011 دار ابن حزم  محمد االمين ولد عالي   التنظيم الفقهي والتنظيم القانوني للسوق المالية االسالمية * 
 30 2011   -دار التعليم الجامعي  عصام عمر مندور   في الدول العربيةالتنمية االقتصادية واالجتماعية والتغيير الهيكلي  * 
 38 2011 دار الجامعة الحديثة  عبدالعزيز قاسم محارب  التنمية المستديمة في ظل تحديات الواقع من منظور اسلمي 
 25 2011 عمان   -دار مجدالوي  سالم سميسم  التوازن االقتصادي العام  * 

 27 2011 مصر   -الكتب القانونية  كاروان احمد حمه صالح  مكافحة االغراق في إطار منظمة التجارة العالمية الجوانب القانونية ل *  
 70 2011 مكتبة المجتمع العربي  د.فريد كورتيل  2ج  -1الجودة و التميز في منظمات األعمال ج  
 25 2011 المؤسسة الحديثة للكتاب  وديع طوروس  الحصار االقتصادي  
 30 2011 منشورات الحلبي  حبش محمد حبشش  اثرها على حقوق العاملين  بالقطاع  العام الخصخصة و  
 25 2011 عمان  -دار وائل الياس بن ساسي  الخيارات اإلستراتيجية لنمو المؤسسة * 
 35 2011 كلمة للنشر غريغ بال  الديزل الحيوي ) تنمية اقتصاد الطاقة الجديدة (  * 
 15 2011 مصر   –الدار الدولية  ت. ب. رايشروبر  الرأسمالية الطاغية   
 28 2011 المكتبة العصرية  عبدالهادي علي النجار  السياسة المالية في الفكر االقتصادي المعاصر والفكر االسالمي  
 35 2011 المعهد العالمي للفكر   وليد مصطفى شاويش  السياسة النقدية بين الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي  
 20 2011 عمان   -دار صفاء حسني عبدالعزيز جرادات  ألساسية لالستثمار في رأس المال العاملالصيغ ا 
 35 2011 شركة المطبوعات  دايفيد ج. روثكوبف  نخبة التسلط العالمي وأي عالم تبني   -الطبقة الخارقة * 
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 25 2011 وزارة الثقافة  ه هرالد شومان وزميلت عدالة ام تدمير الذات مستقبل العولمة –العد العكسي للعولمة  
 25 2011 دار اليازوري  سمير فخري نعمة    العالقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة   
 25 2011 دار صفاء حسن كريم حمزة  العولمة المالية والنمو االقتصادي 
 15 2011 جامعيدار الفكر ال اشرف سعد نخلة العنف االسرى( -العولمة تأثيراتها على االسرة )التفكك 
 35 2011 مكتبة المجتمع العربي  محمود الوادي آخرون  العولمة وأبعادها االقتصادية  
 35 2011 مكتبة المجتمع العربي  محمود الوادي آخرون  العولمة وأبعادها االقتصادية  
 35 2011 دار وائل   بالل خلف السكارنة  الفساد اإلداري  
 35 2011 دار الجامعة الجديدة طر عصام عبدالفتاح م الفساد اإلداري  
 25 2011 دار اليازوري  هاشم الشمري + إيثار الفتلي  الفساد اإلداري والمالي وآثاره االقتصادية واالجتماعية   
 17 2011 دار النفائس  نذير عدنان عبدالرحمن  مفهومها وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه   -القروض المتبادلة 
 25 2011 عمان  -دار صفاء  كامل عالوي وحسن لطيف  نظرية والتحليلال  -القياس االقتصادي 
 20 2011 دار الثقافة اعاد حمود القيسي  المالية العامة والتشريع الضريبي   
 20 2011 لبنان  -المؤسسة الحديثة وديع طوروس  المدخل إلى االقتصاد النقدي 
 10 2011 بغداد  -بيت الحكمة  ناهض عبدالرزاق القيسي  المسكوكات النقدية في البلدان العربية قديمًا وحديثاً  * 
 35 2011 دار اليازوري للنشر حاكم الربيعي  المشتقات الماليه  
 20 2011 دار جرير زغدار احمد  المنافسة التنافسية والبدائل اإلستراتيجية  * 
 28 2011 ندار جليس الزما إياد المجالي  الميزة التنافسية في قطاع الصناعات التحويلية  
 27 2011 دار الكتاب الحديث خالد عبدالعظيم  المصالح االقتصادية والسياسية والتوجهات  –النظام العالمي   
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 25 2011 عمان   -دار النفائس  محمود عبدالكريم ارشيد  النظريات االقتصادية المؤثرة في النشاط االقتصادي 
 15 2011 عمان   -دار المسيرة بطاينة وزميله إبراهيم محمد ال النظرية االقتصادية في اإلسالم  
 22 2011 دروب طارق محمد العزام  النفقات المالية  
 30 2011 مصر  -دار الفكر الجامعي محب خلة توفيق   االطارالنظري والتطبيقي ألنشطة التمويل  -الهندسة المالية 
 7 2011 لعلوم الدار العربية ل وليد عبدالحي  انعكاسات العولمة على الوطن العربي  
 17 2011 شركة المطبوعات   بول مايسون  نهاية عصر الجشع  -انهيار االقتصاد العالمي  * 
 15 2011 بغداد  -دار الجواهري  احمد غازي السامرائي  2010 -1931 -تاريخ النقود العراقية  
 25 2011 دار اليازوري  ة وصفي عبدالكريم الكساسب تحسين فاعلية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا المعلومات  
 23 2011 عمان   -دار المسيرة أنس عبدالباسط عباس  تخطيط وتنمية القوى العاملة  
 17 2011 عمان   –دار وائل  مدحت القريشي   تطور الفكر االقتصادي   
 60 2011 دار المنهل اللبناني   وسام مالك    2-1تطور الفكر االقتصادي  * 
 15 2011 المكتبة العصرية  علي صالح ومحمد حسن  المجتمعات االسالمية تمويل التعليم والوقف في  * 
 35 2011 دار الجامعة الجديدة عصام عبد الفتاح مطر  دراسة قانونية تحليلية   -جرائم الفساد اإلداري  
 35 2011 دار اليازوري  حاكم محسن الربيعي و آخرين  حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرة 
 18 2011 مصر -دار الفجر محمد عبده حافظ  لقوى العاملة حوكمة ا 
 25 2011 دار المناهج  كاظم  جاسم العيساوي  دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات  
 35 2011 عمان  -دار دجلة عبداالمير رحيمة العبود  دراسات في االقتصاد الدولي 
 8 2011 بغداد  -النهضة  مكتبة عبد علي عوض  دراسات في التحليل االقتصادي  
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 25 2011 عمان    -دار المسيرة شقيري نوري واسامة عزمي  دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثمارية  
 20 2011 دار الراية سيد سالم عرفة دراسة جدوى المشروعات  * 
 35 2011 عمان   -دار غيداء قطابري  محمد ضيف للا ال دور السياسة النقدية في االستقرار والتنمية االقتصادية   
 25 2011 عمان  -دار صفاء عبدالحسين جليل الغالبي  سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات االقتصادية   
 15 2011  -دار الدكتور للعلوم سالم محمد عبود  مدخل استراتيجي للمكافحة -ظاهرة الفساد اإلداري والمالي 
 32 2011 دار الثقافة محمد عايد الشوابكة  مقارنة  دراسة –عقد التأجير التمويلي   
 27 2011 دار الفكر الجامعي عبدالمطلب عبدالرززاق حمدان عقود المعامالت المالية وتطبيقاتها المعاصرة  في الفقه االسالمي  
 22 2011 عالم الكتب الحديث   نادر إدريس التل علم اقتصاد تكلفة الصفقة وما وراء ذلك  
 25 2011 دار الوراق مصطفى محمود عبدالسالم  رؤية من منظور اسالمي   -اقتصادية معاصرة قضايا  * 
 20 2011 المؤسسة الحديثة للكتاب  وديع طوروس  مبادئ االقتصاد القياسي  * 
 23 2011 المركز القومي للترجمة وليام ميلر وزميله  مقابلة الدافعية تهيئة االفراد للتغيير  
 15 2011 لبنان   -الدار النموذجية احمد حسين الهيتي  نفط مقدمة في اقتصاد ال * 
 17 2011 عمان   -دار اثراء محمد صالح تركي القريشي  مقدمة في علم اقتصاد البيئة  * 
 15 2011 عمان  -المجتمع العربي  عقاب احمد ابو ناصر  نظرية التوزيع  * 
 25 2011 عمان  -النفائس دار  نادية حسن محمد عقل  نظرية التوزيع في االقتصاد االسالمي  
 6 2011 بغداد  -مطبعة الكتاب  عدنان مناتي  نقود ومصارف 
 25 2011 عمان   –وائل دار   طاهر فاضل وخالد توفيق  التحليل الجزئي والكلي    –مدخل إلى علم االقتصاد  
 25 2011 االكاديميون للنشر  محمد نائف محمود  االقتصاد المعرفي 
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 22 2011 مصر  -دار الوفاء احمد عبداللطيف رشاد  التنمية المحلية  
 24 2011 دار الفكر الجامعي عادل عبدالفضيل عيد  نظرية الربح وتطبيقاتها في معامالت المصارف االسالمية  
 23 2011 المكتب الجامعي الحديث  محمد سالمة محمد حجازي  التنمية ورعاية الشباب  
 25 2011 دار الفكر الجامعي نزيه عبدالمقصود  ترونية المعاملة الضريبية لصفقات التجارة االلك  
 24 2011 دار الفكر الجامعي ابراهيم متولي حسن  دور حوافز االستثمار في تعجيل النمو االقتصادي 
 25 2011 جامعة دمشق  سمير الشيخ علي  االقتصاد السياسي للبلدان العربية والنامية  
 25 2011 سوريا  -دار شعاع معد ثابت و فراس قدري  الساسي في ادارة المشاريع المرجع ا PMPالدليل التعليمي المتحان  
 27 2011 دار النشر للجامعات  فتحي الزيات  نحو منظور اشمل لالصول المعرفية -اقتصاد المعرفة 
 25 2011 مجموعة النيل العربية  ترجمة: حسام الشيمي  االقتصاد البيئي  
 25 2011 الشركة العربية المتحدة فاتح محمود محمد ال اقتصاديات وادارة الوقف 
 12 2010 سوريا  -دار طالس عمرو هشام محمد  اتخاذ القرارات االستثمارية في القطاع المالي  
 30 2010 مجموعة النيل العربية  عادل رزق  ادارة االزمات المالية العالمية  
 28 2010 عمان   -اثراء للنشر وري مؤيد عبدالرحمن الد  إدارة االستثمار والمحافظ االستثمارية  
 17 2010 دار زهران  نائل عبدالحافظ العواملة التطبيقات العملية  -النظريات -األسس -ادارة التنمية  
 23 2010 عالم لكتب الحديث  نعيم ابراهيم الظاهر  ادارة العولمة وانواعها 
 27 2010 دار الوراق جبار  موفق عدنان عبد ال اساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحة  
 35 2010 جامعة الملك سعود  ادريان بتس  استراتيجيات التخطيط والتصميم لتحقيق االستدامة والربح  * 
 20 2010 سوريا  -دار شعاع باسم غدير   اقتصاد المعرفة * 
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 25 2010 عمان   -دار صفاء ربحي مصطفى عليان   اقتصاد المعلومات  * 
 20 2010 دار وائل   عبدالغفور حسن المعماري   ناعياقتصاديات االنتاج الص 
 18 2010 بيروت  -عالم الكتب  انور مصباح سوبره   اقتصاديات الدول العربية واالهداف للبنك االسالمي للتنمية   
 15 2010  -دار الدكتور للعلوم علي شنشول جمالي   اقتصاديات الطاقة المختلفة الناضبة والمتجددة  * 
 15 2010 عمان   –دار المسيرة  محمد طاقة و هدى العزاوي  المالية العامة  اقتصاديات  
 28 2010 الشركة العربية المتحدة عبدالمطلب عبدالحميد   اقتصاديات الموارد االقتصادية   
 30 2010 مصر   –الدار الجامعية  وحيد مهدي عامر  اقتصاديات النقود والبنوك   
 25 2010 السعودية  -دار المريخ جوزيف دانيالز وزميله  لدولي/ م اقتصاديات النقود والتمويل ا 
 25 2010 عمان   –دار المسيرة  احمد عارف العساف وزميله  اقتصاديات الوطن العربي   
 18 2010 عمان  -دار جرير  عدنان العذاري  اكتشاف الدورات االقتصادية األمريكية  * 
 70 2010 مكتبة المجتمع العربي  د.محمود الوادي  2+ج 1عمال ج االتجاهات الدولية الحديثة في منظمات األ  
 24 2010 مكتبة حسين العصرية  وليد عبدالحميد عايب  دراسة تطبيقية  -اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة االنفاق الحكومي  
 35 2010 مصر  -دار الفكر الجامعي ابراهيم متولي حسن  االثار االقتصادية للتمويل بالعجز 
 25 2010 دار زهران  رواء زكي الطويل  ثار السياسية واالقتصادية للمياهاآل 
 25 2010 عمان   -دار صفاء  رائد محمود أبو طربوس  االحتيال والبورصة العالمية   
 18 2010 عمان   -دار الحامد  محمد محمود الخطيب  األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات * 
 20 2010 عمان   –دار اثراء    وزميله محمد عبد الوهاب  ديمها وحديثها  ق –األزمات المالية  
 20 2010 دمشق -دار القلم رفيق يونس المصري  األزمة المالية العالمية هل نجد لها في االسالم حالً  * 
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 27 2010 دار التعليم الجامعي  محمد عبدالحميد عطية  االزمة المالية العالمية واثرها على اسواق المال 
 23 2010 بيروت  -دار الفكر  محمد قاسم خصاونة   االستثمار في المناطق الحرة  
 30 2010 المكتب الجامعي الحديث  محيى محمد سعد  االستثمار واالزمة المالية العالمية  * 
 25 2010 الشركة العربية المتحدة اسامة عبدالمنعم بسيوني  االستيراد والتصدير بوسيلة "مستندات تحت التحصيل"  
 10 2010 مصر  -دار شتات  سيد حسن عبدللا  األسواق المالية والبورصات من المنظور الشرعي والقانوني 
 20 2010 دار الفكر  السيد متولي عبدالقادر األسواق المالية والنقدية في عالم متغير   
 25 2010 الدار الجامعية السيدة عبد الفتاح وزميلها  األسواق والمؤسسات المالية 
 25 2010 مجموعة النيل العربية  موللي سكوت كاتو  مقدمة في النظرية والسياسة والتطبيق -االقتصاد األخضر 
 17 2010 دار صفاء للنشر طارق الحاج  االقتصاد اإلداري  * 
 20 2010 عمان   –دار المسيرة  محمود حسين الوادي وآخرين   االقتصاد اإلداري  * 
 10 2010  -دار الدكتور للعلوم سهر الجبوري مهدي  االقتصاد اإلداري  * 
 20 2010 دار زهران  رواء زكي الطويل  االقتصاد التركي: واألبعاد المستقبلية للعالقات العراقية التركية  
 30 2010 المكتبة العصرية  طارق فاروق الحصري  االقتصاد الدولي 
 25 2010 دار إثراء للنشر زكي أمين  هجير عدنان النظريات والتطبيق )مجلد( -االقتصاد الدولي  
 30 2010 الرياض  –دار المريخ  موردخاي كريانين   مدخل السياسات  –االقتصاد الدولي  
 20 2010 دار اليازوري  مناضل الجواري  االقتصاد الرياضي  
 20 2010 لبنان  -المؤسسة الحديثة وديع طوروس  االقتصاد السياسي  
 18 2010 دار جرير عدنان العذاري  Minitabوحلول باستخدام برنامج   االقتصاد القياسي .. نظرية 
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 20 2010 لبنان  -المؤسسة الحديثة وديع طوروس  االقتصاد الكلي  
 40 2010 مصر  -دار الفكر الجامعي عاطف وليم اندراوس  االقتصاد المالي العام  * 
 18 2010 دار جرير د وهدى زوير مخلف عدنان داو  االقتصاد المعرفي  وانعكاساته على التنمية البشرية  * 
 15 2010 دار الشروق  محمد اشتيه  االقتصاد لغير االقتصاديين  * 
 26 2010 سوريا   -دار كيوان  حاتم حميد محسن   االقتصاد والتنمية   
 22 2010 وزارة الثقافة  ريتشارد مينش  االمة والمواطنة في  عصر العولمة 
 35 2010 عمان    -دار زهران  جيمس بالكورد  اسبابها وطرق التخلص  -التجارية البضاعة الراكدة في الشركات  * 
 25 2010 عمان   -دار الكتاب الحديث  ابراهيم عيسى   االستثمار والبيئة المستدامة -التامين والضمان االجتماعي  * 
 15 2010 سوريا   -دار رسالن  مصطفى يوسف كافي   التجارة االلكترونية   
 17 2010   –عالم الكتب الحديث   خالد محمد السواعي النظرية وتطبيقاتها  -دولية التجارة ال * 
 25 2010 دار المنهل اللبناني  محمد دياب  التجارة الدولية في عصر العولمة 
 25 2010 دار المناهج  مجيد الكرخي التحليل الكمي االقتصادي )العالقات الخطية( 
 20 2010 دار وائل  وفيق الشمري خالد ت التحليل المالي واالقتصادي 
 30 2010 مؤسسة شباب الجامعة  حسين عبدالحميد  مدخل اقتصادي اجتماعي   -التخطيط  * 
 25 2010 دار اليازوري  علي مجيد الحمادي التشابك االقتصادي بين النظرية والتطبيق  
 105 2010 المجتمع العربي مكتبة  د.محمد نور  3ج   -1التفكير اإلداري و االستراتيجي في عالم متغير ج  
 45 2010 مؤسسة الفكر العربي مجموعة باحثين  التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية  
 30 2010 مصر  -التعليم الجامعي نيفين حسن شمت  التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية والعالمية   
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 24 2010 المكتب الجامعي الحديث  عبدالسالم ابو قحف  على االسواق آليات السيطرة –التنافسية وتغيير قواعد اللعبة  
 22 2010 بيروت    –مؤسسة البالغ   صالح الموسوي الخرسان التنظير اإلسالمي في االقتصاد اإلسالمي  
 22 2010 عمان   -جليس الزمان  علي جدوع الشرفات  التنمية االقتصادية في العالم العربي * 
 15 2010 مؤسسة شباب الجامعة  صالح عباس  ة في الوطن العربيالتنمية المستدام * 
 25 2010 دار زهران  رواء زكي الطويل  التنمية المستدامة واألمن االقتصادي في ظل الديمقراطية  
 25 2010 دار صفاء عثمان محمد غنيم وزميله  فلسفتها واساليب تخطيطها وادوات قياسها -التنمية المستديمة  
 22 2010 مؤسسة حورس   محمد عبدالفتاح حافظ  ( -المالحظة-معرفية لمديري المؤسسات التعليمية )الذاكرة التنمية ال 
 22 2010 وزارة الثقافة  صالح هاشم  سياسات االفقار والهدم الخالق –التنمية والجريمة المعلومة  
 20 2010 بغداد  -مصر مرتضى   ة عباس المهداوي فائز  الجوانب المالية واالقتصادية عند ابن هشام في كتابة السيرة النبوية   
 45 2010 الدار الجامعية فريد راغب النجار  الحروب التجارية المعاصرة  * 
 17 2010  -دار الدكتور للعلوم سالم محمد عبود  الخصخصة نظام أم أسلوب  * 
 25 2010 دار أسامة فالح أبو عامرية  الخصخصة وتأثيراتها االقتصادية  
 25 2010 المنظمة العربية   احمد السيد االنجار واخرون  وتحديات التنمية المستدامة في االقطار العربية  الخصخصة 
 15 2010 مركز دراسات الوحدة   حامد الحمود العجالن رؤية مختلفة  -الربا واالقتصاد والتمويل اإلسالمي * 
 5 2010 بغداد  -المؤلف  مطلك الفهد  عبدالرزاق (1958 -1921العراق دراسة في التطورات االقتصادية ) * 
 30 2010 مصر   –الدار الجامعية  فريد راغب النجار   العمالة األجنبية في الوطن العربي  
 18 2010 دار جليس الزمان صالح طاهر الزرقان العوامل المالية واالقتصادية المؤثرة في عوائد األسهم  
 15 2010 بيروت  –الكتاب العربي   بول كروغمان العالمي   أزمة االقتصاد  –العودة إلى الكساد العظيم  



 25 

                                
 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 
 سنة الطبع 

 
 السعر 

 35 2010 المركز القومي للترجمة كالوس موللر  العولمة 
 25 2010 عالم الكتب الحديث  فليح حسن خلف  العولمة االقتصادية  
 20 2010 المكتب الجامعي الحديث  ممدوح محمود منصور  دراسة في المفهوم والظاهرة واألبعاد  -العولمة 
 25 2010 المركز القومي لالصدارات يوسف حسن يوسف  العولمة واالقتصاد الدولي  
 20 2010 مكتبة االسرة  اسماعيل صبري عبدللا  الفاظ ومعاني التنمية الشاملة  
 30 2010 دار المعرفة الجامعية  منير ابراهيم هندي الفكر الحديث في االستثمار  
 17 2010 عمان   -جليس الزمان  سفيان خليل المناصير  تحديد الخيار االستراتيجي  القرارات المالية واثرها في   * 
 30 2010 دار المريخ ريتشارد موسجر ايف وزميله  المالية العامة في النظرية والتطبيق  
 22 2010 دار صفاء للنشر حسين محمد سمعان  الماليه العامه منظور إسالمي 
 25 2010 الدار العربية للعلوم  فيل ايفانز سوزان يوككس و  المنافسة والتنمية  
 23 2010 عمان   –دار المسيرة  عبدالرحمن الهاشمي وزميلته  المنهج واالقتصاد المعرفي  * 
 12 2010 بغداد  –الغد  فؤاد قاسم األمير  الموازنة المائية في العراق وأزمة المياه في العالم   
 20 2010 بغداد  فالح حسن ثويني   عراقالموجز في تطور النقود والمصارف في ال * 
 35 2010 دار الكتاب الحديث Pric,LL الموسوعة االقتصادية الميسرة 
 30 2010 الدار الجامعية جالل جويدة القصاص  النقود والبنوك والتجارة الخارجية  
 20 2010 دار اليازوري  سعيد الحالق و زميله  النقود والبنوك والمصارف المركزية 
 20 2010 عمان   –دار المسيرة  محمود حسين الوادي وآخرين   نقود والمصارف ال 
 35 2010 دار الحامد هيفاء عبد الرحمن التكريتي  آليات العولمة االقتصادية وآثارها المستقبلية في االقتصاد العربي 
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 25 2010 مصر  –مكتبة الوفاء  نسرين عبدالحميد نبيه   أنا وماركس واألزمة  
 15 2010 سوريا   –وزارة الثقافة   خالد نواف كيوان  اج المسكوكات وتداولها في دمشق وريفها بالفترة الرومانية  إنت * 
 25 2010 سوريا   -دار شعاع  محمود فتوح  أهم النسب والمؤشرات في عالم المال واألعمال   
 15 2010 سوريا  -وزارة الثقافة   صي عبدالكريم إبراهيم ق أهمية النفط في االقتصاد والتجارة الدولية ) النفط السوري إنموذجا ( 
 35 2010 مصر  -دار الفكر الجامعي عزة اسماعيل عبدالغني  دراسة فقهية مقارنة  -تحديد الربح واثره على عقد الشركة * 
 25 2010 دار المناهج  مجيد الكرخي تقويم األداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب المالية  
 50 2010 دار دجلة   يحيى غني النجار  دراسات الجدوى وتقييم كفاءة األداء -ييم المشروعات تق * 
 23 2010 شركة المطبوعات  امانج رحيم  احمد  دراسة تحليلية مقارنة  –حماية المستهلك في نطاق العقد  
 15 2010 مصر -لجديدةدار الجامعة ا محمد ابراهيم موسى   حوكمة الشركات المقيدة بسوق األوراق المالية   * 
 17 2010 دار زهران  بهاء الدين امين  دراسات الجدوى االقتصادية  
 23 2010 دار صفاء محمود حسين الوادي وآخرين  دراسات الجدوى االقتصادية والمالية 
 30 2010 دار اليازوري  محمد العجلوني وزميله  دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات  
 23 2010 دار صفاء هوشيار معروف  جدوى االقتصادية وتقييم المشروعات دراسات ال 
 22 2010 دار صفاء للنشر محمد حسن الوادي  دراسات نقدية  
 23 2010 دار جليس الزمان إسماعيل محمد الزيود  دور المشروعات اإلنمائية الصغيرة في التنمية الريفية  
 30 2010 دار صفاء بكر   عيد احمد  ابو رياضيات التمويل واالستثمار 
 30 2010 دار الفكر  محمد احمد ابو زيد  رياضيات التمويل واالستثمار  
 6 2010 المعهد العراقي لإلصالح  كمال البصري و زميله    2008  - 2003سياسة اإلصالح االقتصادي في العراق  * 
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 23 2010 عمان   –ر وائل دا خالد واصف الوزني    2008 –  2004مقاالت منشورة  –شؤون اقتصادية   * 
 20 2010 عمان   -دار النفائس  عبدالرحمن بن عبد العزيز  الضوابط الشرعية واالحكام النظامية -صناديق االستثمار  
 20 2010   -دار التعليم الجامعي  محمد فتحي المسيري   صناديق االستثمار واالدارة المحترفة  * 
 27 2010 دار البشائر اسامة عبدالمجيد العاني  اقتصادية  –دراسة فهية   –صناديق الوقف االستثماري  
 25 2010 سوريا   -دار شعاع سامي مظهر قنطقجي  صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية االسالمية   * 
 20 2010 عمان  -دار الثقافة عبدللا عبدالكريم  ضمانات االستثمار في الدول العربية  
 20 2010 عمان   -دار النفائس  عمر خالد مصطفى  سالميعقد النقل في الفقه اال 
 17 2010 عمان   –دار اثراء  محمد صالح القريشي   علم اقتصاد التنمية   
 25 2010 دار المنهل بسام الحجار  علم االقتصاد والتحليل االقتصادي 
 23 2010 وائل خصاونة جهاد سعيد  علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العملي 
 24 2010 الدار المصرية اللبنانية  حامد عمار  عولمة االصالح التربوي بين الوعود واالنجاز والمستقبل  
 15 2010 دار جرير  إبراهيم حبيب السعدي قراءة في األزمة المالية المعاصرة/ م  * 
 25 2010 المركز القومي للترجمة نيري  وودز  قالع العولمة )عن صندوق النقد الدولي،والبنك الدولي،والمقترضين(  
 20 2010 عمان  -دار جرير  عدنان العذاري وزميلته  قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي  
 20 2010 سوريا  -وزارة الثقافة   هدناندو دي سوتو  كيفية التغلب على الركود االقتصادي  
 15 2010 سوريا  -افة وزارة الثق هرناندو دي سوتو  لغز رأس المال * 
 25 2010 عمان  -دار الحامد  محمد عبدالحميد محمد  مؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتصادي  * 
 25 2010 دار زهران  ماجد سالمة وزميله  مبادئ إدارة األزمات  
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 22 2010 المؤسسة الحديثة للكتاب  وديع طوروس  مبادئ اقتصادية   
 10 2010 عمان   -دار النفائس  د محموداحمد محم مبادئ االقتصاد االسالمي  
 18 2010 عمان   -دار صفاء  طارق الحاج  مبادئ التمويل  
 30 2010 مصر   –الدار الجامعية  عصام محمد مندور   محددات االستثمار األجنبي المباشر في ظل المتغيرات االقتصادية   * 
 35 2010 المكتبة العصرية   دالسالم رضا عب محددات االستثمار االجنبي المباشر في عصر العولمة   * 
 4 2010 بغداد  -بيت الحكمة  مظهر محمد صالح قاسم  مدخل في االقتصاد السياسي للعراق * 
 30 2010 مؤسسة شباب الجامعة  هشام محمود االقداحي مشكالت التنمية والتخطيط في التجمعات الجديدة والمستحدثة  * 
 15 2010 دار المناهج  الرحمن وآخرين نوزاد عبد  مقدمة في اقتصاديات البيئة  * 
 25 2010 المركز القومي للترجمة والدن بيلو  افكار حول اقتصاد عالمي جديد  –من اجل عولمة بديلة  
 20 2010 عمان  -دار الثقافة منصور حاتم الفتالوي  دراسة مقارنة  -نظرية الذمة المالية  * 
 30 2010 الدار الجامعية وحيد مهدي عامر النظرية والتطبيق  -يالسياسات النقدية والمالية واالستقرار االقتصاد  
 30 2010 مصر -دار الفجر  صالح الدين حسن السيسي  التمويل العقاري والتنمية االقتصادية واالجتماعية  
 17 2009 سوريا    –دار النفائس  محمد صبري هارون   األسهم والسندات  –أحكام األسواق المالية   
 25 2009 دار الكتاب الحديث   ترجمة: نادر إدريس التل   صاد العالمي  إدارة االقت 
 25 2009 عمان   –دار المناهج   غازي فالح المومني   إدارة المحافظ االستثمارية الحديثة  * 
 25 2009 عمان   –دار الراية  سيد سالم عرفة  إدارة المخاطر االستثمارية  * 
 25 2009 عمان   –دار المسيرة   اوي خالد وهيب الر  إدارة المخاطر الدولية 
 20 2009 مصر   –الدار الجامعية  فريد راغب النجار   إدارة شركات تداول األوراق المالية/ م  
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 14 2009 مركز االمارات للدراسات  بوحنية قوي   ادارة مؤسسات التعليم العالي في ظل االقتصاد المعرفي * 
 5 2009 مركز االمارات للدراسات  زميله اليكس ايفانز و  ازمة الغذاء العالمية * 
 27 2009 مصر   –النشر للجامعات  عبدالحميد الغزالي   مع اإلشارة إلى األزمة المالية   –أساسيات االقتصاديات النقدية  
 25 2009   –الحلبي الحقوقية   سوزي عدلي ناشد  أساسيات المالية العامة   
 20 2009 عمان  –دار إثراء  وآخرين  محمد طاقة أساسيات علم االقتصاد/ ورقي * 
 25 2009 دار الفكر العربي صالح الدين حسن السيسي  استراتيجيات واليات دعم وتنمية المشروعات المتناهية الصغر  * 
 25 2009 دار جليس الزمان وليد الجيوسي أسس التنمية االقتصادية  
 15 2009 دار النشر للجامعات  سمير عبدالحميد رضوان   -اسواق االوراق المالية بين المضاربة واالستثمار  
 20 2009 سوريا   –وزارة الثقافة   روبرت اولبيرتين وآخرين   االزدهار واألزمات والعولمات  –أطوار التطور الرأسمالي  * 
 20 2009 سوريا    –دار النفائس  سالم توفيق ألنجفي  مقاربات اقتصادية للرأسمالية وما بعدها  -اقتصاد العولمة  
 20 2009   للترجم المنظمة العربية وليام هالل وزميله   اقتصاد القرن الحادي و العشرين  
 6 2009 بيروت  –دار البحار  علي حسن مطر   اقتصادنا الميسر   
 25 2009   –عالم الكتب الحديث   فليح حسن خلف   اقتصاديات األعمال   
 28 2009 الدار الجامعية  مد البنا مح مدخل حديث   –اقتصاديات المالية العامة   
 24 2009 مصر  –دار الفجر  حسني عبد الرحمن  اقتصاديات المعلومات  
 27 2009 عمان  –دار إثراء  محمد صالح القريشي   اقتصاديات النقود و البنوك والمؤسسات المالية  
 23 2009 دار الكتاب الحديث   ترجمة: نادر إدريس التل   اقتصاديات انتقالية 
 22 2009 المكتبة العصرية  لورنيس علي  االبعاد االجتماعية والثقافية لسلوك المستهلك العربي 
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 25 2009 مصر   –الدار الجامعية  عبد الغفار حنفي   األداء المالي ودراسات الجدوى  
 15 2009 مصر  -دار الفاروق  روبرت سينامون وزميله   اإلدارة المالية للمنشآت التجارية  * 
 25 2009 دار جليس الزمان عبد الفتاح زهدي وآخرون  األزمة االقتصادية العالمية  
 20 2009 مصر  –دار الفجر  عبد القادر رزيق المخادمي  تبعات العولمة االقتصادية والتكامل الدولي –األزمة الغذائية العالمية   * 
 4 2009 بغداد  -بيت الحكمة  مد ابريهي علي  اح االزمة المالية الدولية واثرها على قطاع المال في العالم   
 15 2009 مؤسسة الفكر  مجموعة باحثين   االزمة المالية العالمية والحلول االسالمية ودور المصارف نموذجا * 
 25 2009 مصر   –الدار الجامعية  إبراهيم النجار األزمة المالية وإصالح النظام المالي العالمي  
 23 2009 دار الفكر العربي علي احمد مدكور  االستثمار في التعليم  
 30 2009 الدار الجامعية  فريد راغب النجار   االستثمار والتمويل والرهن العقاري  
 30 2009 مجموعة النيل العربية  كينيث دي. روزين االستثمارات العقارية  
 20 2009 مصر   –الدار الجامعية  السيدة عبد الفتاح وزميلها  األسواق المالية  
 27 2009 مصر   –الدار الجامعية  عبد الفتاح إسماعيل  البنوك....  -البورصات   -أسواق رأس المال  -األسواق المالية  
 25 2009 عمان   –زمزم  محمد احمد عبدالنبي   األصول العلمية والتحليل األساسي   –األسواق المالية  
 20 2009 عالم الكتب الحديث   تلنادر إدريس ال األسواق والخيارات في المجتمع الحر 
 25 2009 دار الحامد مدني بن شهرة  اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل )التجربة الجزائرية( 
 25 2009 مصر   –الفكر الجامعي  أسامة السيد عبد السميع  دراسة تأصيلية تطبيقية  –اإلعجاز االقتصادي في القرآن الكريم   
 35 2009 مصر   -الدار الجامعية محمد البنا  حديث لتحليل المشاكل االقتصادية مدخل   -االقتصاد التحليلي 
 23 2009 عمان   -دار المسيرة محمود الوادي واحمد عارف  االقتصاد الجزئي  
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 20 2009 الحلبي الحقوقية  سوزي عدلي ناشد  النظريات االقتصادية  -االقتصاد السياسي * 
 25 2009 سوريا   -الكتاب الحديث  يس التلنادر إدر  االقتصاد السياسي لألنصاف  * 
 25 2009 بيروت    –العربية للعلوم  غريغوري كالرك االقتصاد العالمي ) نشأته وتطوره ومستقبله (   * 
 15 2009 دار المالك للفنون  محمد علي زيني  االقتصاد العراقي  
 25 2009 دار اليازوري  حسين بخيت  االقتصاد القياسي  
 12 2009 مركز دراسات الوحدة   سالم توفيق النجفي  العربي ) مقاربات إلى صناعة الجوع ( األمن الغذائي * 
 22 2009 الدار العربية للموسوعات   حمد محمد القحطاني   1905  -1880االوضاع االقتصادية واالجتماعية في اقليم الحجاز  * 
 30 2009 منظمة مكافحة الفساد  حافظ زياد  البنية االقتصاديه في األقطار العربية وأخالقيات المجتمع 
 45 2009 دار الكتاب الحديث معوان مصطفى   التجارة االلكترونية ومكافحة الجريمة المعلوماتية  
 20 2009 سوريا   –دار المدى  صبري زاير السعدي   2006  -1951التجربة االقتصادية في العراق الحديث  
 22 2009 دار المنهل ابراهيم مشورب  دراسات ااقتصادية  –التخلف والتنمية   
 20 2009 بغداد   -شركة الخنساء سهيل صبحي سلمان   1958  -1945التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق   * 
 5 2009 مصر  -مركز المحروسة شبل بدران   المشكلة والحلول االستراتيجية  -التعليم والبطالة  * 
 23 2009 منشورات الحلبي  وليد حيدر جابر  دراسة مقارنة –العامة  التفويض في ادارة واستثمار المرفق 
 35 2009 الرياض  –دار المريخ  ميشيل تودارو   م  -التنمية االقتصادية   
 24 2009 عمان   –دار المناهج   إبراهيم مراد الدعمة  التنمية البشرية اإلنسانية  
 15 2009 بيروت    –العربية للعلوم  عادل عبد المهدي  الثوابت والمتغيرات في التاريخ االقتصادي اإلسالمي  
 25 2009 دار المنهل سوزان موزي  الثورة المعلوماتية والتكنولوجية وسياسات التنمية  
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 30 2009 مؤسسة حورس  منصور الشمالي وزميله  الحاسوب ورياضيات المال واالستثمار  
 17 2009 عمان   –دار صفاء  عاطف علي وعثمان محمد  لوطن العربي  الحصاد المائي في األقاليم الجافة وشبه الجافة في ا 
 25 2009 سوريا   -دار رسالن  مصطفى يوسف كافي   الحكومة االلكترونية   
 10 2009 بغداد  بدر غيالن وهم  السوق النقدية والمالية في العراق 
 25 2009 بيروت   -بالل دار احمد حجازي  الشرق أوسطية وعملية التنمية في البلدان العربية   
 35 2009 السعودية   -العبيكان ن. مارك الم وزميله  الصين اآلن  * 
 22 2009 الهيئة العامة السورية  منذر خدام العرب والعولمة  
 10 2009 عمان   -دار الكتاب الحديث  ترجمة: نادر ادريس التل   العقالنية واالقتصاد  * 
 23 2009 دار الوراق مصطفى رجب  داعياتها االقتصادية آثارها  العولمة ذلك الخطر القادم:أسبابها ت 
 25 2009 دار الثقافة سهيل حسين الفتالوي  العولمة وآثارها في الوطن العربي  
 20 2009 الشركة العربية محمد عابد الجابري  الكتاب الثاني  –العولمة وازمة الليبرالية الجديدة  
 22 2009 وزارة الثقافة  بول كندي وكاثرين جي.دانكس ام فرصة مواتية  ازمة -العولمة والهويات القومية   
 23 2009 عمان   -دار صفاء  كامل عالوي وعاطف الفي   العولمة ومستقبل الصراع االقتصادي  
 20 2009 سوريا  -دار المكتبي رفيق يونس المصري  الفكر االقتصادي االسالمي  
 30 2009 مصر   –الفكر الجامعي   عصام الدين علي حسن وارين ة القيم االقتصادية في الصحافة المصري * 
 20 2009 دار الكتاب الحديث malcom   rvtherforo المؤسسة القديمة والجديدة -المؤسسات في علم االقتصاد  
 23 2009 عمان   -دار اليازوري  دريد كامل آل شبيب  المالية الدولية  
 30 2009 عمان   –دار اثراء  عادل العلي والضريبي  المالية العامة والقانون المالي  
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 5 2009 الرياض  -مكتبة جرير كاثرين فاجنر   المالية لغير المديرين الماليين  * 
 15   2009 دار الكتاب الحديث ترجمة: نادر ادريس التل   اختفاء وتفسير  -المبادرة في النظرية االقتصادية الجزئية  
 17 2009 عالم الكتب الحديث  عبدالرحيم الشافعي  سالميالمدخل لدراسة االقتصاد اإل  * 
 10   2009 دار الفكر  مالك بن نبي  المسلم في عالم االقتصاد  
 25 2009 مصر -دار  الفاروق  الكسندر ديفيدسون  المضاربة في البورصة   
 10 2009   -الدار العربية للعلوم توم ليدون وزميله   المعلومات والمال  * 
 20 2009 دار المنهل سالم الربضي  عصر الدولة وعصر السوق  –المتغيرات العالمية المقاربات و  
 20 2009 دار وائل للنشر فواد محمد الفقار المالمح االقتصادية للدول النامية  
 15 2009 دار المنهل اللبناني  سالم الربضي  النفوذ العالمي للشركات عبر الوطنية  * 
 45 2009 مصر  -دار الفكر الجامعي محمد احمد عطا  قوق والواجبات النقود وآثارها في تقييم الح 
 25 2009 دار اإلثراء للنشر  محمد صالح تركي القريشي  النقود والبنوك 
 22 2009 الهيئة المصرية للكتاب  مارتن نيل واخرين   النمو مع المساواة هدف السياسة االقتصادية للقرن القادم  
 35 2009 مركز االمارات  زينب كركي و لبنى القاسمي  ية في أالقتصادات النامية انتشار التجارة االلكترون  
 25 2009 سوريا  -دار المكتبي رفيق يونس المصري  بحوث في فقه المعامالت المالية  
 25 2009   -البشائر االسالمية  علي محي الدين القره داغي  بحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرة  
 30 2009 دار الكتاب الجامعي ترجمة: محمد امين مخيمر  استراتيجيات تنموية متقدمة  -ات المعرفةبناء اقتصادي 
 23 2009 عمان   -دار الحامد  محمد نور صالح وزميلته  تجارة الكترونية   
 23 2009 كلمة للنشر ترجمة: خليل كلفت  كيف يمكن للتجارة ان تعزز التنمية  -تجارة عادلة للجميع  
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 25 2009 مصر   –الفكر الجامعي  نبيه فرج الحصري   تحليل وتقويم   –ليزيا في تطبيق االقتصاد اإلسالمي  تجربة ما 
 20 2009 بيروت    –العربية للعلوم  الصادق عوض بشير   تحديات األمن الغذائي العربي  
 25 2009 سوريا   -دار رسالن مصطفى يوسف كافي  تقنيات دراسة الجدوى االقتصادية   
 15 2009 مصر   –الدار الجامعية  عبدالغفار حنفي   ييم األداء المالي ودراسات الجدوى / م تق * 
 25 2009 دار الوراق مؤيد الفضل تقييم و إدارة المشروعات المتوسطة و الكبيرة  
 25 2009 دار الفكر الجامعي آمنة ببواشري بنت بن ميرة  ات االدارية العربية في ظظل العولمةد توجه القيا 
 23 2009 دار الفكر  سحر سهيل المهايني العظم  حمى االستهالك رؤية نقدية في حوار مع اآلخر .... 
 10 2009 بغداد  -مطبعة العزة  اعداد: سعد عبدللا مصطفى  خريطة توفير المستلزمات الزراعية في العراق   
 25 2009 مؤسسة شباب الجامعة  احمد فريد مصطفى  دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية  * 
 20 2009 عمان   –دار وائل    مدحت القريشي دراسات الجدوى االقتصادية و تقييم المشروعات الصناعية  
 45 2009 مصر   -الدار الجامعية عبدالقادر محمد عبدالقادر دراسات الجدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية مع مشروعات بوت  
 18 2009 دار اسامة عبدالكريم يعقوب  مشروع دراسات جدوى ال 
 15 2009 دار زهران  طاهر الغالبي  دراسات في اإلستراتيجية وبطاقة التقييم المتوازن  
 10 2009 بيروت  -دار الكتاب العربي روبين بيرن وزميله  دراسة السوق  
 8 2009 االمارات   -ثقافة للنشر  ابو الفحم زياد  دور المشاريع الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة في العالم العربي  * 
 16 2009 مكتبة االنجلو المصرية  طلعت مصطفى السروجي  رأس المال االجتماعي   
 10 2009 بيروت  -دار الكتاب العربي وليام برادلي واخرين   رأس المال المالئكي  
 30 2009 المكتبة العصرية  م محمد مهديابراهي  دراسة متقدمة في مجال التمويل واالستثمار   –رياضيات االستثمار  
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 15 2009 دار الرضا  ترجمة : علي مصطفى  سلوك المستهلك 
 18 2009 مصر   –الفكر الجامعي  نزيه عبدالمقصود مبروك  صناديق االستثمار بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي  
 12 2009 دار الكتاب الحديث : نادر ادريس التل ترجمة علم سياسة تكاليف الصفقات   -صنع السياسة االقتصادية * 
 35 2009 المكتب الجامعي الحديث  امير فرج يوسف  عالمية التجارة االلكترونية وعقودها واساليب مكافحة الغش التجاري   
 22 2009 دار الكتاب  ترجمة:ناد ادريس التل  عصر التوقعات الهابطة  
 45 2009 شركة المطبوعات  عومي كالين ن صعود رأسمالية الكوارث -عقيدة الصدمة 
 15 2009 دار الكتاب الحديث   ترجمة: نادر إدريس التل   علم اقتصاد السوق الحرة * 
 25 2009 مصر  -دار الوفاء احمد عبدالسميع عالم  علم اقتصاديات النقل   * 
 22 2009 بيروت  –الكتاب العربي  محمد العريان   عمالقة النفط في الشرق األوسط  
 30 2009 بيروت  –الكتاب العربي  محمد العريان   استراتيجيات استثمارية في عصر ... –عندما تتصادم األسواق  
 20 2009 عمان   -دار الشروق  جالل أمين   فقه السياسة المالية في اإلسالم  
 22 2009 لتوفيقدار ا حسام عدنان ذو الغنى  فلسفة التوافق في تحليل اسواق المال العالمية والعربية  
 10 2009 دارالكتاب الحديث  ترجمة: نادر ادريس التل  في األخالق وعلم االقتصاد  
 15 2009 سوريا  -دار الرضا مطانيوس حبيب  قراءات ورؤى في االقتصاد السوري  
 140 2009 مكتبة المجتمع العربي  د. محمود الوادي وآخرون  4ج  -1قضايا اقتصادية وإدارية معاصرة  ج  
 40 2009   -دار الفكر الجامعي  أيمن النحراوي   لوجستيات التجارة الدولية   
 25 2009 دار زهران  عبد الغفور إبراهيم  مبادئ االقتصاد والمالية العامة 
 10 2009 سوريا  -دار طالس عمرو هشام محمد  مدخل في مدارس الفكر االقتصادي 
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 20 2009 المكتب الجامعي الحديث  د احمد غانم محم BOTمشروعات البنية االساسية بنظام ال  * 
 28 2009 دار زهران  أموري هادي كاظم  مقدمة في القياس االقتصادي 
 25 2009 الدار الجامعية محمد صفوت قابل منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية 
 22 2009 جامعيةالدار ال عالء عباس علي  كيفية تحقيقه والحفاظ عليه  –والء المستهلك  
 20 2009 مكتبة الشروق الدولية  ترجمة: سعد الطويل الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسها  
 28 2008 مصر   -دار الفكر الجامعي محمد حلمي الطوابي اثر السياسات المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام   
 30 2008 مصر   -الفكر الجامعيدار  محمد الصيرفي  إدارة المال وتحليل هيكله  * 
 14 2008 مصر -دار  الفاروق  فرانك ادورانتي  ادارة المناقصات  
 15 2008 المكتب العربي الحديث  منير ابراهيم هندي ادوات االستثمار في اسواق رأس المال / م  
 32 2008 الدار الجامعية  عاطف جابر طه عبدالرحيم  اساسيات التمويل واالدارة المالية  
 30 2008 عمان  –دار إثراء  محمد طاقة وآخرين  أساسيات علم االقتصاد/ مجلد * 
 40 2008 عمان   –دار المناهج   قاسم ناجي حمندي    2-1أسس اعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات   
 25 2008 مصر   –الفكر الجامعي  عاطف وليم اندراوس   أسواق األوراق المالية  
 25 2008 مصر   –دار الجامعة  عادل احمد حشيش   دراسة مقارنة  –سياسي أصول االقتصاد ال 
 23 2008 عمان   دار اليازوري  جمال داود سلمان  اقتصاد المعرفة * 
 35 2008 الشركة العربية المتحدة احمد شكري الريماوي  اقتصاديات االراضي واستعماالتها  
 25 2008 عمان   –ء دار اثرا محمد صالح القريشي   اقتصاديات األعمال  
 18 2008 عمان  –دار إثراء  محمد طاقة وحسين عجالن   اقتصاديات العمل  
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 40 2008 السعودية  -دار المريخ مارتين ريكيتس  مقدمة في التنظيم الصناعي ونظرية المنشأة/   -اقتصاديات المشروع 
 25 2008 مصر   –شباب الجامعة   ضياء مجيد  اقتصاديات النقود والبنوك   * 
 20 2008 مصر   –الفكر الجامعي  مبروك نزيه عبد المقصود  اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية/ م  * 
 16 2008 عمان  -دار اسامة مصطفى الفار  اإلدارة المالية العامة  * 
 10 2008   -مركز البحوث والتنمية ستيفن تايلر  تعلم محلي لتقليص الفقر   -االدارة المشتركة للموارد الطبيعية * 
 25 2008 عمان   -دار وائل  فيصل محمود الشواورة  االستثمار في بورصة األوراق المالية  
 24 2008 دمشق  -دار السالم  اشرف محمد دوابة  االستثمار والمضاربة في األسهم والسندات  
 20 2008 ر مص –دار الفجر  الطيب داودي   اإلستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية  * 
 15 2008 سوريا   عبد الكريم العلوجي  األعمدة السبعة للمستقبل العربي * 
 30 2008 مصر  -دار الفاروق  كريج ديبكن   االقتصاد الجزئي  
 25 2008 عمان  -دار صفاء عادل عبدالغني وزميلته  االقتصاد الحضري )نظرية وسياسة(  * 
 15 2008 مصر  -ار الوفاءد  نسرين عبدالحميد نبيه  م   -االقتصاد الخفي  
 12 2008 سوريا   هجير عدنان زكي أمين  النظريات والتطبيق )ورقي(  –االقتصاد الدولي  * 
 22 2008 اربيل   –دراسات عراقية  بي . اس . دوما  االقتصاد السياسي للحروب األهلية   
 30 2008 مصر  -دار الفاروق  اوجست سوانينبيرج  االقتصاد الكلي  
 25 2008 مصر   –الدار الجامعية  عبد المطلب عبد الحميد   النظرية والسياسة   -د الكلي االقتصا 
 20 2008 عمان  -دار صفاء هاشم ألشمري وناديا الليثي  االقتصاد المعرفي 
 28 2008 دار الفكر الجامعي  محمد الصيرفي البورصات  
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 23 2008 مصر   –الفكر الجامعي  د  عادل عبدالفضيل عي البيع بالتقسيط في االقتصاد اإلسالمي  
 15 2008 عمان   –المجتمع العربي   نداء محمد الصوص   التجارة الخارجية   * 
 15 2008 مصر -دار  الفاروق  برايان كويل  التحكم في تدفق األموال 
 25 2008 عمان   -دار اليازوري  عدنان تايه ألنعيمي  اتجاهات معاصرة    -التحليل والتخطيط المالي  
 15 2008 مصر -دار  الفاروق  برايان كويل التعامالت المالية للبنوك  
 15 2008 دار صفاء للنشر موسى سعيد مطر وآخرين  التمويل الدولي 
 17 2008 مصر   –الدار الجامعية  فريد راغب النجار   التمويل المعاصر/ م  
 15 2008 عمان   –لحامد دار ا عبد الوهاب يوسف احمد  التمويل وإدارة المؤسسات المالية  
 23 2008 مصر   –الدار الجامعية  محمد عمر حماد  التناسق والتناقض بين التنمية االقتصادية وعدالة توزيع الدخول   
 15 2008 الدار الجامعية فريد راغب النجار  التنمية اإلدارية/ م  
 22 2008 ار ايلةد  فارس رشيد البياتي   التنمية االقتصادية سياسيا في الوطن العربي  
 20 2008 بيروت    –العربية للعلوم  عبد الحسن الحسيني  التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة   * 
 15 2008 بغداد    –الحضارية  اشواق عبدالحسن الساعدي  الثقافة والتنمية البشرية   
 15 2008 سوريا   –وزارة الثقافة   ماري آن هالي   الحرية والتمويل  * 
 15 2008 مصر -دار  الفاروق  برايان كويل اية من مخاطر العملة الحم 
 22 2008 مؤسسة شباب الجامعة  ضياء مجيد  الخصخصة  والتصحيحات الهيكلية )آراء واتجاهات(  
 35 2008 دار الوراق حسن لطيف الزبيدي الدولة والتنمية في الوطن العربي * 
 15 2008 سوريا  -وزارة الثقافة  طوني جدنران الرأسمالية والنظرية االجتماعية الحديثة  
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 22 2008 مصر   –الفكر الجامعي   عادل عبدالفضيل السمسرة في الفقه اإلسالمي والتطبيقات المعاصرة   
 25 2008 مركز الكتاب االكاديمي  قاسم عجاج  دراسة تحليلية    –العالمية والعولمة نحو عالمية تعددية وعولمة انسانية  
 17 2008 دار صفاء عزت جرادات وصادق عودة نولوجيا والتنمية العلم والتك 
 25 2008 دار البصائر  محمود  احمد غازي  العولمة اكبر التحديات الحضارية لألمة االسالمية في الحاضر والمستقب  
 25 2008 دار الجامعة الجديدة عبدالحكيم الشرقاوي  العولمة المالية وتبييض االموال  
 22 2008 عاما من العطاء   25 شذا جمال وصعفق الركيبي  ية ومستقبل االسواق  العربية لرأس المالالعولمة المال 
 22 2008 سوريا   –دار دجلة  رعد سامي عبدالرزاق  العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي   * 
 15 2008 دمشق -دار السالم  ليمي قاسم محمد الد  القيمة واألسعار والنقود في الفكر االقتصادي اإلسالمي  
 20 2008 دار الفكر الجامعي محمد علي عكاز  القيود الشرعية الواردة على حرية التجارة واثرها في التنمية  
 20 2008 عمان   –دار صفاء  محمد سعيد مطر وآخرين   المالية الدولية  
 22 2008   –عالم الكتب الحديث    فليح حسن خلف المالية العامة  
 25 2008 دار الكتاب القانوني  محي محمد  سعد  المجتمع العربي وظاهرة العولمة 
 20 2008 مصر  -كلمة للنشر تيم هارفورد  المخبر االقتصادي * 
 40 2008 عمان    –األهلية    ريتشارد اتش . روبنز المشاكل العالمية وثقافة الرأسمالية   * 
 20 2008 مصر  -دار الفكر الجامعي يسري محمد ابو العال  االسالمي   المعامالت االقتصادية لألسواق في النظام 
 25 2008 سوريا  -دار الفكر أختر زيتي بنت عبد العزيز  المعامالت المالية المعاصرة وفق نظرية الذرائع في تطبيقاتها  * 
 25 2008 يث المكتب الجامعي الحد  خالد صالح محمود  الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في العولمة  
 22 2008 مصر  –دار الفكر  مجدي محب حافظ الموسوعة الجمركية 



 40 

                                
 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 
 سنة الطبع 

 
 السعر 

 25   2008 دار صفاء كامل كاظم بشير الكناني  الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانية  
 20 2008 مصر   -الدار الجامعية علي عبدالوهاب نجا  النظرية االقتصادية الجزئية  * 
 25 2008 عالم الكتب الحديث  فليح حسن خلف  سمالية،االشتراكية،االسالم الرأ –النظمم االقتصادية   
 18 2008 مصر   –الفكر الجامعي  مصطفى كمال و زميله   بورصات األوراق المالية  
 23 2008 بيروت  –دار الساقي   عبدالهادي حسن طاهر تحديد الدخل في صناعة البترول الدولية   
 17 2008 دار الفكر الجامعي يسرى محمد ابو العال  مارات المالية العربية تحديد مفهوم استيعاب االستث  * 
 25 2008 دار الجامعه للنشر محمد صالح الضادي تحليل وتقيم األسهم والسندات  
 30 2008 عمان   –دار اثراء  رياض بدري ستراك   تخطيط التعليم واقتصادياته   
 25 2008 عمان   –ار اليازوري د  طالل كداوي   تقييم القرارات االستثمارية   
 23 2008 كيوان  حاتم حميد محسن  تناقضات العولمة 
 22 2008 مصر   –الكتب القانونية  آمال عبدالرحمن زيدان   تنمية الطلب المتبادل بين الدول العربية في ضوء أحكام منظمة .... 
 15 2008 الهيئة المصرية    امل عبدالمالكك دراسة في اثر الرواسب الثقافية على التنمية   –ثقافة التنمية  * 
 35 2008 مصر  -دار الفكر الجامعي عاطف وليم اندراوس  دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات  * 
 25 2008 عمان  -دار صفاء كامل كاظم بشير الكناني  دراسات في نظرية الموقع الصناعي  
 25 2008 مصر  –دار الفاروق  اندري جابور   الفعالالمفاهيم والطرق المختلفة للتسويق  -سياسات التسعير 
 20 2008 مصر  -دار الفكر الجامعي يسرى محمد ابو العال  سياسات التسعير في التشريع االسالمي مقارنا بالمعاصر * 
 22 2008 عمان  -دار وائل  إحسان محمد الحسن   علم االجتماع االقتصادي 
 25 2008 الدار  الجامعية حمدي  عبدالعظيم  دولي( -سياسي-جاري ت-عولمة الفساد وفساد العولمة )اداري  
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 30 2008 المنظمة العربية للتنمية  عادل عبدالعزيز السن  غسل االموال من منظور قانوني واقتصادي واداري   * 
 17 2008 سوريا  -دار المكتبي رفيق يونس المصري  غالء االسعار   
 24 2008 عمان   –دار وائل  الرشدان عبدللا زاهي  في اقتصاديات التعليم   
 25 2008 الدار الجامعية  محمد البنا  قضايا اقتصادية معاصرة  * 
 35 2008 مصر  -دار الفكر الجامعي خالد ممدوح ابراهيم   لوجستيات التجارة االلكترونية 
 27 2008 الدار الجامعية السيد محمد احمد وزميله مبادئ االقتصاد الجزئي  * 
 25 2008 عمان   –دار الثقافة  محمد مروان السمان وآخرين  التحليل االقتصادي ) الجزئي والكلي (  مبادئ * 
 22 2008 مؤسسة حورس  طارق عبدالفتاح الشريعي  مبادئ علم االقتصاد  
 25 2008 سوريا   –دار شعاع  محمد مجد الدين باكير   إدارتها وإستراتيجيتها   –محافظ االستثمار   
 25 2008 المؤسسة الجامعة هرفية ترييد  االقتصاد الجزئي مدخل إلى  
 25 2008 مصر   –الفكر الجامعي  احمد محمد لطفي  معامالت البورصة بين النظم الوضعية واألحكام الشرعية  
 23 2008 عمان   -دار البداية  أيمن الشنطي وعامر شقر   مقدرات التنمية االقتصادية  
 22 2008 دار الكتاب القانوني  محي محمد  سعد  ر العولمةمواجهة مشكلة الفقر في عص 
 12 2007 مصر -دار  الفاروق  فرانك ادورانتي   ادارة التعويضات  
 22 2007 دار الشروق  سهير حامد  إشكالية التنمية في الوطن العربي  
 25 2007   –عالم الكتب الحديث   فليح حسن خلف   اقتصاد المعرفة 
 15 2007 بغداد  –دار الشؤون  جميل محمد الدباغ     2  – 1لزراعي اقتصاديات التسويق ا 
 28 2007 عمان   –دار المسيرة  فاروق عبده فليه   مبادئ راسخة واتجاهات حديثة   –اقتصاديات التعليم  
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 60 2007 جامعة الملك سعود  بول فلدستين  2+ج 1اقتصاديات الرعاية الصحية ج 
 25 2007 مصر   –الدار الجامعية  العزيز وزميله  سعيد عبد  اقتصاديات الضرائب  
 20 2007 عمان   –دار وائل  مدحت القريشي  اقتصاديات العمل  
 23 2007 عمان   –دار المسيرة  محمد الطائي   اقتصاديات المعلومات  
 15 2007 عمان   -دار الوراق طارق عبد الحسين العكيلي  اقتصاديات الموارد البشرية  * 
 30 2007 دار ألجامعه للنشر عبد المطلب عبد المجيد  ات النقود والبنوك اقتصادي 
 35 2007 مصر   -المكتبة العصرية  طارق فاروق الحصري  ... -الفقر  -اآلثار االقتصادية لبرامج االصالح االقتصادي) البطالة  * 
 23 2007 عمان  -دار اليازوري  محمود الوادي وآخرون  األساس في علم االقتصاد  
 17 2007 دار الفكر الجامعي محمد الحناوي وآخرين  االستثمار في االوراق المالية وادارة المخاطر * 
 20 2007 االهلية للنشر  وليد السيفو وآخرين  مدخل كمي في إستراتيجية اتخاذ القرار -االقتصاد اإلداري  * 
 25 2007 مصر   –دار الجامعة  مجدي محمود شهاب   االقتصاد الدولي المعاصر  
 45 2007 -الدار الجامعية فريد النجار االنترنت واعادة هيكلة االستثمار والبورصات  -االقتصاد الرقمي 
 28 2007 مصر   –شباب الجامعة   محمد إبراهيم عبدالرحيم   االقتصاد الصناعي والتجارة االلكترونية   
 25 2007 دار القلم للنشر رفيق يونس  المصري   االقتصاد واألخالق  * 
 10 2007 بغداد  –دار الشؤون  ترجمة: هناء إبراهيم  االقتصاديات العالمية منذ أزمة جنوب شرق آسية  * 
 30 2007 المنظمة العربية للتنمية  رفعت السيد العوضي وزميله االندماج والتحالفات االستراتيجية بين الشركات في الدول العربية  
 25 2007 المكتبة العصرية  طارق فاروق الحصري  ة نظرة معاصر  –التحليل االقتصادي الكلي  
 35 2007 السعودية  -ابن الجوزي  خالد بن عبدللا المصلح  التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي 
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 15 2007 مصر -دار  الفاروق  برايان كويل التمويل المالي لألسهم  
 25 2007 عمان   -دار وائل  مدحت القريشي  التنمية االقتصادية  
 12 2007 الهيئة المصرية للكتاب  نصر محمد عارف   تنمية من منظور متجدد ال 
 15 2007 مصر  -دار  الفاروق  ترجمة: خالد العامري  الحماية من مخاطر معدالت الفائدة 
 20 2007 دار المعتز  زيد منير عبوي  بين النظرية والتطبيق  -الخصخصة في اإلدارة العامة * 
 22 2007 دار المكتبي  محمد عمر الحاجي  ليهاالخصخصة مالها....وماع 
 8 2007 األهلية  لودفيغ فون ميزس  آراء لليوم والغد  -السياسة االقتصادية  
 25 2007 مصر   -دار الفكر الجامعي محمد الصيرفي السياسة البترولية في مجال االفراد  
 25 2007 الدار االكاديمية  مازن عبدالسالم ادهم  العالقات االقتصادية والنظم النقدية الدولية  
 23 2007 دار الوفاء  محمد سيد فهمي العولمة والشباب من منظور اجتماعي  
 30 2007 عمان   –دار الحامد  عادل فليح العلي   المالية العامة والتشريع المالي الضريبي   
 15 2007 سوريا    –دار النفائس  احمد معجب  المحافظ المالية االستثمارية   
 25 2007 مصر  -دار السالم محمد بلتاجي  ملكية الفردية في النظام االقتصادي االسالمي ال * 
 27 2007 مصر   –الدار الجامعية  عبدالرحمن يسري وآخرين   النظرية االقتصادية الكلية   
 28 2007 ا  سوري -دار المكتبي محمد نجدات المحمد الوكالة في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها االقتصادية المعاصرة  * 
 10 2007   –الدار العربية للعلوم   شادي حمادة واخرين زهرة الصبار  –بحوث التنمية في المناطق العربية الجافة   * 
 20 2007 بغداد   -مركز حمورابي  عبد علي كاظم المعموري  2-1تاريخ االفكار االقتصادية   * 
 25 2007 دار الفكر الجامعي رانيا  محمود عبدالعزيز عمارة  دمات تحرير التجارة الدولية وفقا ألتفاقية الجات في مجال الخ 
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 12 2007 مصر   -الدار الدولية بول كروجمان   تحليل النظريات االقتصادية   
 15 2007 عمان   -المجتمع العربي  محمود فوزي حلوة  تنمية المرأة العربية  * 
 15 2007 مصر   –مكتبة األسرة   د يونس  محم دور اإلقراض بالغ الصفر في التنمية   –عالم بال فقر 
 8 2007 سوريا   مهند نوح   B.O.Tعقد البناء والتشغيل والتحويل  * 
 50 2007 دار الفكر الجامعي يسري محمد ابوالعال علم االقتصاد  * 
 12 2007 جامعة االسكندرية  عبدالرحمن يسري وزميله  قضايا اقتصادية معاصرة  * 
 15 2007 عمان   –دار المسيرة   محمد طاقة مأزق العولمة * 
 22 2007 عمان   -دار وائل  زياد رمضان  مبادئ االستثمار المالي والحقيقي  
 25 2007 مصر   –الدار الجامعية  رمضان مقلد وعلي عبدالوهاب  مبادئ االقتصاد التحليلي   
 25 2007 المكتب الجامعي الحديث  ايمان عطية وهشام محمد  مبادئ االقتصاد الدولي * 
 17 2007 عمان   -دار وائل  خالد واصف الوزني وزميله   مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق   
 4 2007 سوريا  -دار التوفيق حسام عدنان ذو الغنى  مبادئ التحليل الفني في اسواق رأس المال * 
 20 2007 مصر  -عة الجديد دار الجام شريف محمد غنام   رؤية مستقبلية    -محفظة النقود االلكترونية 
 7 2007 مركز دراسات الوحدة   عبدالعزيز الدوري  مقدمة في التاريخ االقتصادي العربي 
 23 2007 مصر   –المكتب العربي  محمود يونس و احمد رمضان   مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصادي  
 15 2007 عمان   –ناهج  دار الم نوزاد عبدالرحمن وزميله   مقدمة في المالية الدولية   * 
 15 2007 مركز العراق لالبحاث  اشفق خلفان وآخرين  مقدمة في مبدأ الديون المقيتة 
 25 2007 سوريا   –وزارة الثقافة    مجيد هادي مسعود  آثارها االيجابية والسلبية   -منظمة التجارة العالمية  
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 25 2007 السعودية  نور عطار  طالل محمد  منظمة التجارة العالمية منذ النشأة وحتى اليوم  
 15 2007 مصر -دار  الفاروق  برايان كويل  نظرة عامة على األسواق المالية  
 20 2007 جامعة الشارقة  احمد فالح العموش  دراسة ميدانية   –واقع البطالة في مجتمع االمارات  * 
 22 2006 ت  بيرو   -الدار العربية  كندا  -مركز البحوث  إدارة الغير على المالية  
 25 2006 المكتب الجامعي الحديث  نهال فريد  مصطفى وزميلته  اساسيات األعمال في ظل  العولمة 
 10 2006 عمان   –دار المناهج   مهدي حسين التميمي   أساسيات في اقتصاد اللغة العربية   * 
 25 2006 بيروت    -الدار العربية  مايكل كوفل  أسرار البورصة  
 25 2006 عالم الكتب الحديث   فليح حسن خلف  عليم وتخطيطه اقتصاديات الت 
 20 2006 مصر   –مكتبة الحرية  محمود حامد عبد الرزاق النظرية و الممارسة   –اقتصاديات الجمارك  
 15 2006 مصر   –مكتبة الحرية  محمود حامد عبدالرزاق  إطار نظري تطبيقي  –اقتصاديات السكان والموارد البشرية  
 30 2006 مصر   –الدار الجامعية  عبدالمطلب عبدالحميد   تصاديات المشاركة الدولية اق 
 18 2006 جامعة االسكندرية   السيدة ابراهيم وآخرين  اقتصاديات الموارد والبيئة  * 
 20 2006 مصر  -دار السالم  علي عبدالسالم وزميله   اقتصاديات النقل  
 17 2006 دار الكتب العلمية محمد عبد للا الديدي سيةاإلدارة االقتصادية للمشروعات الهند  
 15 2006 مركز دراسات الوحدة   دريد محمود السامرائي المعوقات والضمانات القانونية  -االستثمار االجنبي * 
 16 2006 عمان   -دار الحامد  محمد عوض عبد الجواد  أوراق مالية -سندات  -أسهم  -االستثمار في البورصة  
 25 2006 دار الجامعة الجديدة السيد احمد عبدالخالق قتصاد السياسي لحماية قانون الملكية الفكرية  اال * 
 25 2006 عمان   –دار الحامد  نزار سعد الدين وزميله  االقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات  
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 25 2006 مصر   -دار الفكر الجامعي يومي حجازي عبد الفتاح ب  التجارة االلكترونية في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم ..... 
 18 2006 دار المناهج  خالد محمد السواعي التجارة والتنمية  
 15 2006 دار المناهج  شريف أبو كرش  الدليل العملي إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية   
 25 2006 مصر   –الدار الجامعية  طفى قاسم  خالد مص الطاقة االستيعابية لالستثمار بين التقويم واستراتيجيات التصنيع   * 
 15 2006 سوريا  -دار المكتبي رفيق يونس المصري  المحصول في علوم الزكاة  
 15 2006 مصر   -الدار الدولية ليستر ثرو   النظام االقتصادي العالمي الجديد/م * 
 20 2006 سوريا  -دار الرضا مطانيوس حبيب  أوراق في االقتصاد السوري  
 20 2006 بغداد   –مطبعة الميناء   عبدعلي كاظم المعموري    2 – 1خ األفكار االقتصادية  تاري  
 12 2006 المجتمع العربي  هوشيار معروف  تحليل االقتصاد اإلقليمي والحضري/ م  
 25 2006 دار جرير هوشيار معروف  تحليل االقتصاد التكنولوجي  
 25 2006 ير دار جر  هوشيار معروف  تحليل االقتصاد الدولي 
 25 2006 مصر   –الدار الجامعية  كمال الدين الدهراوي   تحليل القوائم المالية ألغراض االستثمار   
 30 2006 الدار الجامعية  امين السيد احمد لطفي  تخطيط االرباح باستخدام نماذج محاكاة المنشأة  
 22 2006 العربية مجموعة النيل  محمود سري طه ترشيد الطاقة وإدارة الطلب عليها  
 25 2006 مصر   –الدار الجامعية  أمين السيد احمد   باستخدام مونت كارلو للمحاكاة  تقييم المشروعات االستثمارية   * 
 20 2006 جامعة نايف العربية  عامر بن ناصر المطير   حجمها وتقدير تكاليفها االقتصادية  -حوادث المرور في الوطن العربي * 
 40 2006 بيروت    – لبنان ناشرون  سامويلسون ونورد هاوس   علم االقتصاد   * 
 23 2006 عمان   -دار وائل  حربي محمد موسى   التحليل الكلي  -مبادئ االقتصاد   
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 25 2006 المكتب الجامعي الحديث  ايمان عطية ناصف  مبادئ االقتصاد الكلي  
 15 2006 ية  جامعة االسكندر  رمضان محمد مقلد وزميله  مبادئ االقتصاد الكلي  
 25 2006 عمان    –األهلية للنشر  وليد إسماعيل السيفو وآخرين   مشاكل االقتصاد القياسي التحليلي   
 25 2006 دمشق  -اليمامة صالح حميد العلي معالم االقتصاد االسالمي  
 25 2006 عمان   –دار الثقافة  سهيل حسين الفتالوي  منظمة التجارة العالمية   
 15 2006 مصر -دار  الفاروق  برايان كويل لمال هيكلة رأس ا 
 20 2005 دار وائل  إسماعيل إبراهيم الطراد  إدارة العمالت األجنبية  
 25 2005 عمان   –دار وائل  محمد مطر و فايز تيم   إدارة المحافظ االستثمارية  
 15 2005 مصر -دار  الفاروق  برايان كويل اسواق المال  
 7 2005 سوريا  -دار الرضا ترجمة: عدنان سليمان  اعي واتجاهات تطوره المستقبلية اقتصاد السوق االجتم * 
 45 2005 مصر   –الدار الجامعية  محمد علي الليثي ولطفي لويز  مدخل إلى األلفية الثالثة   –االتجاهات الحديثة في اقتصاديات اإلدارة  
 20 2005 عمان   –دار وائل  محمد صالح جابر     االستثمار باألسهم والسندات وإدارة المحافظ االستثمارية 
 12 2005 دار المعتز رسمية احمد ابو موسى  األسواق المالية والنقدية  
 15 2005 جامعة الملك سعود  شارلس د. كولستاد 2االقتصاد البيئي ج 
 25 2005 عمان   –دار وائل   مدحت القريشي  االقتصاد الصناعي  
 30 2005 مصر   -الدار الجامعية عبدالقادر محمد عبدالقادر ي بين النظرية والتطبيق التحليل االقتصادي الجزئ 
 20 2005 السعودية  -معهد االدارة  عبدللا بن علي المرواني  االطار النظري والمنهج التطبيقي   -التخطيط التنموي  
 7 2005 ليبيا  -الدار الجماهيرية ميلتون فريدمن  الرأسمالية والحرية   * 
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 20 2005 سوريا  -دار الرضا محمد صالح جمعة  لسياسة النقدية في سورية واثرها في نمو الناتج المحلي االجمالي  ا * 
 8 2005   -الموسوعة العربية محمد خير العكام   الضريبة على القيمة المضافة ودورها التكاملي  
 15 2005 الدار العربية للعلوم  شينكار  اوديد  االقتصاد الصيني الناهض وتاثيره على االقتصاد  -العصر الصيني  * 
 20 2005 مركز االهرام للدراسات  احمد السيد النجار  الفقر في الوطن العربي  
 17 2005 المنظمة العربية للتنمية  ايمان مرعي   التجارب الدولية المقارنة   -المشروعات الصغيرة والتنمية  * 
 12 2005 بغداد   –مطبعة العمران  يحيى غني النجار   ترجمة: النظرية االقتصادية والبلدان النامية   
 50 2005 المجلس االعلى للثقافة  جوزيف أ. شومبيتر   / م 3-1تاريخ التحليل االقتصادي  
 30 2005   -أكاديمية الدراسات  حميد الجميلي  دراسات في االقتصاد السياسي للعولمة * 
 25 2005   -اكاديمية الدراسات  لي  حميد الجمي دراسات في االمن االقتصادي العربي  * 
 25 2005 عمان  -دار صفاء هوشيار معروف  دراسات في التنمية االقتصادية   * 
 30 2005   -اكاديمية الدراسات  حميد الجميلي  دراسات في العالقات االقتصادية الدولية  * 
 25 2005   -سات اكاديمية الدرا حميد الجميلي  دراسات في العمل االقتصادي العربي المشترك * 
 20 2005 بغداد  –دار الشؤون  إبراهيم كبة     2  – 1دراسات في تاريخ االقتصاد والفكر االقتصادي  
 25 2005 عمان   –دار المسيرة  يوحنا عبد آل آدم وزميله   دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم كفاءة اداء المنظمات  
 30 2005 الدار الجامعية ارق عبدالعال حماد ط دليل المستثمر الى بورصة االوراق المالية  
 20 2005 مصر   -الدار الجامعية طارق عبدالعال حماد  دليل المستثمر الى بورصة االوراق المالية / م  
 3 2005 مؤسسة تراث الشهيد  شهيد المحراب السيد الحكيم   دور الفرد في االقتصاد االسالمي * 
 14 2005 مصر -ار  الفاروق د  برايان كويل صفقات العملة اآلجلة  
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 25 2005  -دار الكتب العلمية محمد نجيب حمادي  ضوابط التجارة في االقتصاد االسالمي  * 
 15 2005 عمان  -دار اسامة سوران وفيق العاني  علم االقتصاد الزراعي  * 
 25 2005 دمشق -دار القلم رفيق يونس المصري  فقه المعامالت المالية  
 12 2005 جامعة االسكندرية  عبدالقادر محمد وزميلته  معاصرة قضايا اقتصادية  * 
 20 2005 عمان  -دار وائل حربي محمد عريقات  التحليل الجزئي  -مبادئ االقتصاد  * 
 17 2005 ليبيا  -الدار الجماهيرية محمد لطفي فرحات  قياس العالقات االقتصادية  -مبادئ االقتصاد القياسي  * 
 14 2005 مصر -دار  الفاروق  يلبرايان كو  مبادلة العمالت  
 20 2005 ليبيا   -المركز العالمي اوليفييه بلين  منظمة التجارة العالمية  
 40 2005 مركز االمارات  مركز االمارات  نخيل التمر من مورد تقليدي الى ثروة خضراء  
 10 2005 بيروت  –دار الساقي  اندرة كونت   م   –هل الرأسمالية أخالقية  * 
 8 2005 مركز دراسات الوحدة  مجموعة باحثين   العولمة( -النفط  -التكامل -اقتصادية عربية )التنميةهموم  * 
 22 2004 بيروت  –دار الساقي  البنك الدولي  إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق األوسط  
 25 2004 دار الوراق فليح حسن خلف   اقتصاديات الوطن العربي  
 50 2004 الرياض   –العبيكان  محمد أيمن عزت  ة في الشركات اإلدارة التمويلي  
 20 2004 الدار الجامعية عبدالغفار حنفي ورسمية زكي األسواق والمؤسسات المالية * 
 20 2004 عمان   –المجتمع العربي   جمال اصبيحات العبادي  االقتصاد الهندسي  
 17 2004 ناهج  دار الم سعد غالب وبشير العالق  التجارة االلكترونية   
 15 2004   -دار النهضة العربية علي الطراح و غسان سنو  التنمية البشرية في المجتمعات النامية والمتحولة/ م  * 
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 15 2004 مصر  –مركز الدراسات  عبد الفتاح الجبالي   مشكالت في االقتصاد المصري المعاصر  –الركود والنمو  
 15 2004 مجموعة النيل العربية  عبد المطلب عبد الحميد  األفريقي السوق األفريقية المشتركة واالتحاد  
 25 2004 لبنان  -زين الحقوقية حلمي محمد وهالة حلمي  دراسة مقارنة  -الطفيلية االقتصادية * 
 10 2004 بيروت  –الحوار الثقافي  جي ار . ماندل  والفقراء  العولمة 
 5 2004 سوريا   سامر مظهر قنطقجي   قضاء عليه الفساد أسبابه ونتائجه والحلول المقترحة لل 
 20 2004 مصر   -منشأة المعارف سامي زكي عوض  تخطيط وادارة  –الموانئ الجافة  * 
 15 2004 قسم االقتصاد  نعمة للا نجيب وايمان عطية النظرية االقتصادية الجزئية  
 6 2004 بغداد  –دار الشؤون  هشام ياس شعالن   آليات التحول من نظام التخطيط المركزي إلى نظام اقتصاد السوق  
 8 2004 مصر  -مكتبة مدبولي محمد حسين الصافي  الفوضى القادمة -انهيار الرأسمالية  * 
 18 2004 دار الحامد عبدالعزيز مصطفى عبدالكريم  دراسة الجدوى وتقييم المشروعات   
 35 2004 عمان   -دار الثقافة د هشام خواجكية محم دليل اعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية 
 25 2004 عمان   -دار الثقافة محمود مصطفى الزعارير  دراسة قانونية اقتصادية  -سياسة التخاصية * 
 20 2004 مجموعة النيل العربية  محسن احمد الخضيري  صناعة المزايا التنافسية   * 
 15 2004 كندرية جامعة االس عبدالرحمن يسري  قضايا اقتصادية معاصرة  
 15 2004 المجمع العلمي العراقي  عالء شفيق الراوي  مدخل الى علم االقتصاد  
 23 2004 عمان  -دار وائل عفاف عبدالجبار ومجيد علي مقدمة في التحليل االقتصادي الجزئي * 
 28 2004 عمان   –دار وائل  مجيد علي وعفاف عبد الجبار  مقدمة في التحليل االقتصادي الكلي  
 18 2004 جامعة الشارقة خالد السعدون    1914-1905مالمح االقتصاد العراقي في العهد العثماني  * 
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 10 2003 سوريا  -دار الرضا جمال داود سلمان اقتصاديات االعمال  
 15 2003 مركز االمارات للدراسات  حازم الببالوي   االقتصاد العربي في عصر العولمة * 
 20 2003 عمان   -دار مجدالوي  وليد إسماعيل واحمد مشعل  م  -لتحليلي االقتصاد القياسي ا 
 20 2003 بيروت  –دار النهضة  محمد عزت محمد  النظرية والتطبيق   –االقتصاد الوحدي  
 15 2003 عالم الكتب الحديث   غازي محمود ذيب ألزغبي  البعد االقتصادي للتنمية السياسية في األردن * 
 10 2003 دار شعاع للنشر بشر الموصلي  المضاربة واالستثمار كيفية  -البورصة 
 20 2003 سوريا  -دار الرضا ترجمة: علي مصطفى  نظريته وتطبيقاته   -التحليل االقتصادي الجزئي 
 15 2003 مجموعة النيل العربية  عبدالمطلب عبد الحميد  تحليل جزئي  -السياسات االقتصادية على مستوى المشروع  * 
 20 2003 األهلية  باتر محمد علي   مخاطر العولمة على التنمية المستدامة -يس للبيع العالم ل 
 15 2003 بيروت  –مجد للنشر  بسام الحجار   العالقات االقتصادية الدولية  * 
 40 2003 السعودية  -العبيكان بول كيركبرايد وكارين رود  العولمة الديناميكية الداخلية 
 12 2003 العربية للدراسات  ترجمة: هشام عبدللا   بناء اقتصاد عالمي شامل  –العولمة والنمو والفقر  
 15 2003 مجموعة النيل العربية  دانيل زيليوكس  المرشد األساسي في التجارة االلكترونية  
 27 2003 الدار الجامعية احمد ماهر دليل المدير في الخصخصة  * 
 15 2003 سوريا  -دار الرضا سمير سعيفان  ية قضايا االصالح االقتصادي والمالي في سور  * 
 25 2003 الكويت   -مكتبة الفالح حسين العمر وآخرين   مبادئ التحليل االقتصادي * 
 15 2002 دار الحامد طالل محمود كداوي  إدارة الجدوى االقتصادية ) الجدوى االقتصادية للمشروعات ( 
 15 2002 عمان   –دار المسيرة  رينحسام علي داود وآخ اقتصاديات التجارة الخارجية  
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 40 2002 مصر  -دار الفكر العربي احمد اسماعيل حجي   اقتصاديات التربية والتخطيط التربوي  
 15 2002 بغداد  -بيت الحكمة  هناء عبدالغفار  الصين انموذجاً  -االستثمار االجنبي المباشر والتجارة الدولية * 
 15 2002 سوريا   –دار الرضا  لقاضي  حسين ا اإلصالح االقتصادي في سوريا * 
 15 2002 سوريا   –دار الرضا  دريد درغام   المبادئ والسياسة  –االقتصاد  * 
 20 2002 عمان   –دار مجدالوي  عرفان تقي الحسني  التمويل الدولي 
 10 2002 سوريا   -دار الفكر محمد رياض ونبيل مرزوق  الخصخصة آفاقها وابعادها  * 
 15 2002 مجموعة النيل العربية  عبدالمطلب عبدالحميد  الواقع والمستقبل في األلفية الثالثة  -ية المشتركةالسوق العرب * 
 50 2002 بغداد  –بيت الحكمة   بحوث ومناقشات ندوة بغداد    6  – 1العولمة وأثرها في االقتصاد العربي  
 7 2002 الجفان والجابي للنشر  سعيد جبر وهيثم هشام فالح  الغش الصناعي والتجاري للسلع الغذائية وأساليب مكافحته  * 
 20 2002 بيروت  -دار الوراق مصطفى السباعي  مشكالت وحلول  -الحرمان  -الجوع  -الفقر 
 15 2002 بغداد  -بيت الحكمة  مجموعة باحثين  وقائع ندوة  -الفقر والغنى في الوطن العربي 
 20 2002 سوريا  -دار الرضا للنشر حسين صالح الدين  BOTيع المرشد في تطوير البيئة التحتية من خالل مشار  * 
 35 2002   -مكتبة العبيكان  رولف كارلسون  التوجه االستراتيجي للشركات  -الملكية وتوليد القيمة  * 
 18 2002 عمان  حسن عبدالقادر صالح  أسس وتطبيقات على الوطن العربي  -الموارد وتنميتها 
 17 2002 دار النخلة للنشر ميثم صاحب وعلي محمد  صاد الجزئي واالقتصاد الكلي االقت -النظرية االقتصادية  * 
 15 2002 مجموعة النيل العربية  محسن الخضيري  االطار الشامل والكامل للعملة االوربية الوحيدة -اليورو  
 10 2002 مصر   -مركز االهرام  هرناندو دي سوتو  سر رأس المال/ م  
 25 2002 حلب  -دار الضاد  نضال الشعار  البورصة ( سوق األوراق المالية )  
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 25 2002 سوريا   –دار الرضا  رعد حسن الصرن   في القرن الحادي والعشرين –صناعة التنمية اإلدارية  
 25 2002 عمان  -دار وائل اموري هادي كاظم  طرق القياس االقتصادي  
 5 2002 سوريا   –دار الرضا  صري احمد الم الدخل واإلنفاق   -قائمتا التدفقات النقدية   * 
 18 2002 عمان  -دار وائل عبدللا الطاهر وآخرين  مبادئ االقتصاد السياسي  * 
 20 2002 سوريا  -دار الرضا عامر لطفي  مساهمة في شرح وتوضيح النظريات االقتصادية  
 30 2002 عمان   -دار المناهج  خالد الراوي واخرين نظرية التمويل الدولي 
 40 2001 سوريا   –دار الرضا  رعد حسن الصرن   2-1يات التجارة الدولية المعاصرة  أساس 
 20 2001 سوريا  -دار الرضا 2ندوة سيما االقتصادية   آفاق االقتصاد السوري على اعتاب القرن الحادي والعشرين  * 
 35 2001 الرياض -دار المريخ  جيمس جوار تيني  االختيار الخاص والعام -االقتصاد الجزئي  
 60 2001 سوريا   –وزارة الثقافة   جاك دروز    4 – 1التاريخ العام لالشتراكية   
 15 2001 عمان  -دار وائل سعد محمد وسامرة نعمة   التحوالت الهيكلية في بنية االقتصاد الصيني وآفاق تطوره  
 20 2001 روت بي -اكاديميا   ترجمة: امين االيوبي  الدليل الشامل إلى التجارة االلكترونية  
 6 2001 مركز دراسات الوحدة   جالل امين   1998  -1798العولمة والتنمية العربية   * 
 25 2001 سوريا  -اليمامة  صالح حميد العلي توزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرة  
 17 2001 سوريا   –دار الرضا  3القتصادية  ندوة سيما ا ثقافة المؤسسات وأبعاد التطور االجتماعي واالقتصادي   * 
 8 2001 دار المكتبي   محمد عمر الحاجي  حقيقة الجات  * 
 15 2001 بغداد  –بيت الحكمة   مجموعة باحثين  دراسات في االقتصاد العراقي  
 15 2001 بغداد  -بيت الحكمة  ميشيل دوفسكي  تأثير اصالحات صندوق النقد والبنك الدوليين  -عولمة الفقر  
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 10 2001 سوريا  -دار الرضا حيدر محمد امين  االقتصاد الترميزي االعلى  -غطرسة االقتصاد المتسلط * 
 15 2001 دار الشؤون الثقافية  مجيد عبد جعفر الكرخي  مدخل الى تقويم األداء في الوحدة االقتصادية   
 10 2001 االسكندرية   -االشعاع  و الفتوح على الناقه احمد اب مدخل رياضي للسياسة المالية والنقدية  -نظرية االقتصاد الكلي 
 20 2000 سوريا   –دار الرضا  ترجمة: حسين علي    استثمار اإلبداع في عالم األعمال من الفكرة الى المنتج  
 15 2000 مجموعة النيل العربية  محسن احمد الخضيري  التمويل بدون نقود  
 17 2000 دار وائل   موسى اللوزي  طبيقات المفاهيم, األسس, الت -التنمية اإلدارية 
 7 2000 عمان   -دار النفائس  محمد صبري بن اوانج  تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص في ضوء الشري   -الخصخصة * 
 15 2000 الدار المصرية اللبنانية  سامي عفيفي حاتم  المجتمعات الجديدة طريق للتنمية االقتصادية  
 8 2000 سوريا   –دار المدى  رمزي زكي  قصة صعود وهبوط دول المعجزات اآلسيوية   –المحنة اآلسيوية   * 
 20 2000 الدار الجامعيه  احمد ماهر تقليل العماله  
 20 2000 بغداد  -بيت الحكمة  مجموعة باحثين   دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي  * 
 15 2000 الهيئة المصرية للكتاب  منى قاسم  ثمرين  صناديق االستثمار للبنوك والمست * 
 25 2000 دمشق  -اليمامة جمال حسن احمد  مشكلة البطالة وعالجها  * 
 10 2000 ليبيا   -اكاديمية الدراسات  مؤيد وهيب جاسم  مقدمة في اقتصاديات المؤسسات المالية  
 25 2017 حميثرا للنشر  عبدللا شاهين محمد  التجارة االلكترونية العربية بين التحديات وفرص النمو  
 75 2019 دار االيام  واثق علي الموسوي  3-1موسوعة التجارة الدولية  
 25 2016 مركز الكتاب االكاديمي  الدنمارك -االكاديمية العربية   العولمة الرأسمالية واثرها على اقتصاديات الدول النامية  
 28 2016 ار االكاديميون د  هاني وجيه العطار  التجارة االلكترونية  
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 23 2019 دار االيام  نبيل جعفر و حسين حيدر االهمية االقتصادية والدولية لميناء الفاو الكبير  
 23 2017 الفا للوثائق  هبه مصطفى كافي  التجارة االلكترونية  
 25 2019 دار االيام  سليمة رقيبة  تحرير الخدمات والمنظمة العالمية للتجارة  
 25 2019 دار االيام  عدنان حسين و آخرين  ت االحتياطيات الدوليةاقتصاديا 
 40 2017 دار االيام  عزيزة بن سمينة  2-1اقتصاد المؤسسة  
 25 2019 دار االيام  السبتي وسيلة و علوي شمس  التكتالت االقتصادية وتطوير التجارة الخارجية  
 30 2019 الكاديميون دار ا احمد يوسف دودين التكتالت االقتصادية الدولية  
 15 2018 بيت الحكمة  فالح حسن ثويني وخالد شامي صناديق الثروة السيادية ودورها التنموي  
 23 2016 دار االيام  صفاءعبدالجبار و واثق علي اقتصاديات صناديق الثروة السيادية   
 12 2017 المؤسسةالعربية للدراسات  باسل البستاني  تطور المديونية الخارجية العربية  
 12 2018 مركز العراق للدراسات اكرم نعمة علي  ازمة الديون السيادية اسبابها ومساراتها منطقة اليورو والعراق انموذجا  
 28 2017 جامعة دمشق  عبدالرزاق قاسم واحمد العلي  ادارة االستثمارات والمحافظ االستثمارية  
 23 2017 االيام  دار  دل بن سمينة  االستثمارات االجنبية المباشرة 
 30 2018 دار التعليم الجامعي  بيري نورة  محددات االستثمار االجنبي المباشر واثاره على التنمية االقتصادية  
 30 2019 منشورات زين الحقوقية  نواصرية الزهراء التنازل عن االسهم  
 25 2018 ت زين الحقوقية منشورا مصطفى منقذ يوسف  رقابة هيئة االوراق المالية على الشركات المساهمة 
 25 2019 دار االكاديميون  علي شهاب احمد  الواقع واالفاق -االستثمار االجنبي الخاص  
 22 2017 حميثرا للنشر  محمد عبدللا محمد  تحليل وتقييم محافظ االوراق المالية  
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 18 2017 منشورات زين الحقوقية  صدام فيصل  االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة 
 23 2018 منشورات زين الحقوقية  ميساءهشام  التنظيم القانوني لالستثمار االجنبي  
 25 2019 دار االيام  موينة سلطان  السندات واالسهم واالوراق المالية  
 15 2016 مركز كردستان للدراسات  زوزان حسن  العراق  -دور االستثمار المحلي واالجنبي في تنمية اقتصاديات اقليم كوردستان  
 10 2018 بغداد  -دار الدكتور للعلوم  ايهاب علي و آخرين  العناقيد الصناعية وتطوير القطاع الصناعي  
 25 2018 المركز العربي لالبحاث  كمال امين الوصال  البنية التحتية واالستثمارات العامة في العالم العربي  
 15 2018 دار الفاروق  جوناثان ريوفيد  فن تقويم الشركات  
 25 2019 العلم وااليمان للنشر  محمود علي وابراهيم جابر   ة سوق المالادار  
 23 2017 الشركة العربية المتحدة سالم صالل راهي  االستثمار والتمويل في االسواق المالية  
 25 2018 الذاكرة للنشر عبدالجبار محمود وزميله  دراسة مقارنة بين الصين والعراق -التخطيط العقالني الستثمار البشر 
 30 2017 دار الحامد حوحو فطوم  سياسات تفعيل السوق المالي –السياسات االقتصادية والسوق المالي  
 12 2018 جامعة الكوفة آن كارسن  اقتصاد ما ال يضيع  
 35 2018 مركز الكتاب االكاديمي  محمد احمد االفندي االقتصاد النقدي والمصرفي 
 10 2018 مكتب العراق للطباعة  عمرو هشام محمد  ة وتطوراتهما الحديثة المالية العامة والسياسة المالي  
 15 2015 دار المنهل اللبناني  رجاء محمود و ناجي محمد  (2010 –  1990التنمية الناطقة في ظل السياساتالمالية ) 
 25 2017 حميثرا للنشر  محمود حامد محمود العالقات النقدية الدولية 
 15 2016 مركز كربالء للدراسات حيدر يونس كاظم  اسات االقتصادية  الفكر الحديث في السي 
 25 2015 دار المناهج  عبدالحسين جليل الغالبي  السياسات النقدية في البنوك المركزية 
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 
 سنة الطبع 

 
 السعر 

 25 2018 دار االيام  بن قدور علي و يبرير محمد  السياسة النقدية والتوازن االقتصادي الكلي 
 17 2018 دار الفكر الجامعي لطرش علي عيسى  العالمية للمناطق الحرة في عالم االقتصاد التنظيم القانوني للمنظمة  
 30 2019 دار امجد للنشر  علي محمد جواد  رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية الخاصة  
 20 2017 دار صفاء سي محمد كمال االقتصاد النقدي  
 23 2015 مركز الكتاب االكاديمي  حسين خليل شحادة  المالية للشركات مدى تاثير المزيج التمويلي على السياسات  
 23 2017 مؤسسة ثائر العصامي  محمود محمد داغر وأخرين ابحاث في السياسة النقدية المعاصرة في العراق  
 10 2019 مكتبة الضاد  سالم عبدالحسين  دراسات الجدوى االقتصادية  
 5 2018 بغداد   -مكتبة صباح  حميد لطيف نصيف  عات انضمام العراق اليها مزايا وتب –منظمة التجارة العالمية  
 10 2017 مكتبة السيسبان  سالم عبدالحسين و مراد فالح  اقتصاديات االعمال  
 15 2018 مكتبة الضاد  سالم عبدالحسين و مراد فالح  اساسيات االقتصاد الصناعي والسياسات الصناعية  
 20 2016 دار المنهجية  جليل كاظموعلي عبودي  لمشتقة الهندسة المالية وادواتها ا 
 20 2016 دار المنهجية  جليل كاظم و آخرين  مدخل نظري وتطبيقي متكامل  -ادارة المشتقات المالية  
 40 2017 دار الحامد عيساوي سهام  بورصة  -اهميتها. انواعها و استراتيجياتها  –االدوات المالية المشتقة  
 30 2018 دار الثقافة سهيل حسين الفتالوي  واالقتصادية العالمية  المنظمات التجارية 
 35 2017 عالم الكتب الحديث  فليح حسن  مدخل الى اقتصاد االعمال  
 8 20-19 بغداد  -دار الدكتور للعلوم  بالسم جميل خلف  اقتصاديات االعمال  
 25 2016 دار االكاديميون  توفيق نور الدين الجابري  اقتصاديات التعليم  
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 دار الدكتور للعلوم

 االدارية واالقتصادية والعلوم االخرى 

 توزيع  -نشر-طبع 
 07706479159  -07901978525موبايل:   -الفرع المجاور لمطبعة األشبال   –شارع المتنبي  -بغداد

 

 دارةاإل
 

 
 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

نجم   نجم عبود  اخالقيات اإلدارة في عالم متغير    35 2000 المنظمة العربية   
 15 2000 عمان   -دار مجدالوي  نادر ابو شيحة  إدارة االستشارات  
 22 2000 مطبعة الشعب  فريد فهمي زيارة  مدخل وظائف المدير –إدارة األعمال االصول والمبادئ  
 17 2000 سوريا  -رضادار ال ترجمة: حسين علي  استثمار االبداع في عالم األعمال من الفكرة الى المنتج  
 15 2000 الدار العربية للعلوم  مارتن فوبس  اصحاب الثروات الشباب  
 12 2000 سوريا -دار الرضا حنا بللوز االتصاالت التسويقية المدمجة 
 15 2000 مصر   -الدار الجامعية اسماعيل محمد السيد  مفاهيم وحاالت تطبيقية/ م  -اإلدارة االستراتيجية  
 15 2000 وائل موسى اللوزي  المفاهيم.االسس.التطبيقات  –الدارية التنمية ا 
 25 2000 الرياض  ريتشارد كابر  دليل عملي  -الجودة مدخل المشاريع المتتالية 
 10 2000  –شباب الجامعة   فريد النجار المنافسة والترويج التطبيقي   
 15 2000 مصر -بميك يق عبدالرحمن توف الطرق الذكية لالحتفاظ بالحيوية   -بال اجهاد  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 25 2000 عمان   -دار المناهج  سعد غالب ياسين   تحليل وتصميم نظم المعلومات االدارية 
 20   2000   –الدار الجامعية  احمد ماهر  تقليل العمالة   
 18 2000 سوريا  -دار الرضا افرايم توربان واخرين   تقنية المعلومات في المؤسسات   – 1تقنية المعلومات في إدارة الشركات ج 
 10 2000 سوريا   –دار الرضا  ماهر العجي   كيف تكسب الزبون  –سلوك المستهلك  
 25 2000 السعودية توماس ل. ساعاتي  عملية التحليل الهرمي لقرارات في عالم معقد  -صناعة القرار للقادة  
 17 2000 لبنان ناشرون   نسيب عيد  لغة القيادة والمراقبة  
 15   2000 عمان   –دار الثقافة  عماد الصباغ   وتصميم نظم معلومات األعمال  مدخل لتحليل 
 20 2000 السعودية تشارلز فوكس وزميله  نظرية مابعد الحداثة لإلدارة العامة 
 12 2001 عمان   -دار صفاء مأمون الدرادكة واخرين  إدارة الجودة الشاملة  
 17 2001 عمان  -دوليةاالفكار ال احمد شاكر العسكري  اسواق التجزئة 
 15 2001 دار الحامد سرمد كوكب الجميل  االتجاهات الحديثة في مالية األعمال الدولية  
 17 2001 الرياض  -مكتبة جرير لندت  -مهعد اإلدارة اإلدارة المعلوماتية واإلدارة  
 15 2001 وائل محمد قاسم القريوتي  االصالح االداري بين النظرية والتطبيق  
 30   2001 عمان   –دار الثقافة  ايمن محمد المومني   مين والقضاء في قرارات محكمة التمييز  التا 
 20 2001 المنظمة العربية   عقلة المبيضين وزميله  التدريب االداري الموجه باألداء  
 30 2001 مصر   -بميك  عبدالرحمن توفيق  التدريب عن بعد  
 25   2001 سوريا   –ضا دار الر  غياث الترجمان   التسويق الدولي 
 10   2001 مصر  –المؤلف  احمد سيد مصطفى   بناء القدرة التنافسية للتصدير    –التسويق العالمي  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 10 2001 دمشق -دار القلم رفيق يونس الحريري  هل التأمين التجاري جائز شرعا   -الخطر والتأمين  
سات مركز االمارات للدرا القيادة واإلدارة في عصر المعلومات    35 2001 مركز االمارات  
 12 2001 سورية  -دار الفكر  منير الجّبان  المراسالت واسس االتصال   
 17   2001 القاهرة   –دار غريب  علي السلمي   خواطر في اإلدارة المعاصرة  
 20 2001 مصر   -االشعاع  عبدالسالم ابو قحف  دراسات في إدارة األعمال  
سعيد الديوةجي  أبيّ  مبادئ التسويق الزراعي    17 2001 عمان   -دار الحامد  
 5 2001  مارك هيسيل  اداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في االسواق  –ممارسة سلطات اإلدارة  
 20   2002 المصرية اللبنانية   امنية مصطفى صادق  إدارة االزمات و الكوارث في المكتبات  
 20   2002 بيروت  –دار العلوم  الشيخ فاضل الصفار   ة  إدارة المؤسسات من التأهيل الى القياد  
 25 2002 سوريا   -دار الرضا رعد حسن الصرن  إدارة المكاتب الحديثة  
 23 2002 دار النهضة العربية  حسن ابراهيم بلوط  إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي   
 25 2002 مصر -بميك بدالرحمن توفيق ع حتى اليبقى الحال على ماهو عليه -افكار لكسر االطار 
 23 2002 عمان  -دار وائل رامي حكمت وزميله  اإلدارة الصناعية اليابانية في نظام اإلنتاج اآللي مقارنة مع .....  
 10 2002 عمان   -دار صفاء محمد عبدالفتاح الصيرفي  شبكات األعمال للمبتدئين  -االسلوب الكمي في تخطيط المشروعات  
 30 2002 مصر   -بميك  عبدالرحمن توفيق  ة التدريبية العملي 
 20 2002 مصر -الدار الجامعية سونيا محمد البكري  تخطيط ومراقبة اإلنتاج  
 15 2002 التأمين السويسرية  جارلس توفت  تسويق التأمين  
 5   2002 بيروت  –مجد للنشر  مصطفى عبدالقادر   تسويق السياسة والخدمات  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 15 2002 عمان   -دار صفاء هيثم الزعبي واخرين  ي اإلدارة تطبيقات الفا ف 
 15 2002   -عالم الكتب الحديث  مؤيد سعيد السالم   دراسة في تطور الفكر التنظيمي خالل مائة عام   -تنظيم المنظمات  
 17   2002 مصر  –دار الفجر  ستيفن اكرويد   حقل معرفي جديد  –سوء السلوك التنظيمي  
 20 2002 دار الرضا  رعد حسن الصرن  االدارية في القرن الحادي والعشرين صناعة التنمية 
 12 2002 مصر   -الكتاب العربي عبد الحميد سليمان حمو  كيف تصبح جذابا  ومؤثرا  طريقك الى النجاح  
 15 2002 مصر -دار الفجر سوزان.أ. ويالن  دليل عملي لالعضاء والقادة -كيفية بناء فرق عمل فعالة  
 15 2002 عمان  -دار صفاء نضال عباس وزميلها  ادى تسويق شركات الطيران مب 
 10 2003 عمان   -دار مجدالوي  عبدالقادر الشيخلي  اخالقيات الوظيفة العامة  
 15 2003   -مجموعة النيل   خالد محمد الزواوي  واسواق العمل في الوطن العربي  -إدارة الجودة الشاملة في التعليم  
 12   2003 عمان   –دار صفاء  علي المشاقبة واخرين   والتأمين  إدارة الشحن  
 23 2003 بميك  عبدالرحمن توفيق  إدارة المستقبل  
 28 2003 الرياض  -العبيكان ج. ديفيدسن فريم  إدارة المشروعات في المؤسسات  
 15   2003 مان  ع –دار صفاء  علي محمد ربابعة   إدارة الموارد البشرية تخصص نظم المعلومات االدارية  
 25   2003 عمان   –دار المناهج   محمد عبدالفتاح الصيرفي     2العالقات االنسانية ج –إدارة النفس البشرية   
 18 2003 عمان   -دار الحامد  صبحي العتيبي   إدارة وتنمية االنشطة والقوى البيعية في المنظمات المعاصرة  
م الشيخ سوسن سال إدارة ومعالجة االزمات في االسالم    10 2003  -دار النشر للجامعات  
 17   2003 بيروت   -لبنان ناشرون  يورك برس   استراتيجات التسويق االلكتروني   
 17 2003 السعودية  جيمس تشامبي  اعادة هندسة اإلدارة المطلب الحتمي للقيادة الجديدة 
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 12 2003 سوريا  -دار الرضا رعد حسن الصرن  اقوال مأثورة في اإلدارة  
 12 2003 سوريا  -دار الرضا حسين علي  االبداع في حل المشكالت   
 25 2003 المنظمة العربية   عبدالعزيز مخيمر وزميله  المفاهيم والتطبيقات  -االتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات  
 25 2003 لبنان ناشروون  محمود المساد اإلدارة الفعالة  
 15 2003 سوريا  -دار الرضا دياال الحج عارف  ةالفكر والممارس -االصالح االداري  
 8 2003 المنظمة العربية   محمد مرعي مرعي  التحفيز المعنوي وكيفية تفعيله في القطاع العام الحكومي العربي  
 10 2003 مجموعة النيل   توني نيوباي   التدريب الفعال واثره على التكلفة 
 12 2003 وعة النيل  مجم توني نيوباي  التدريب على جودة الخدمة 
 15   2003 الرياض   –العبيكان  مايكل كاي   خوض غمار التنافس في عالم التجارة االلكترونية   –التغيير المتواصل   
 23 2003 سوريا  -دار الرضا كاسر نصر المنصور  واسس إدارة المشروعات الصغيرة  الريادة في األعمال 
 15 2003 -مكتبة الجامعة جمال علي العبادله  ظم مكتبية  ن  -السكرتارية المعاصرة وإدارة المكاتب  
 25 2003 الرياض  -العبيكان جون سي. ريدنغ  المنهج الراديكالي في إدارة المشروعات  
 15 2003 عمان  -دار وائل احمد بن صالح   المنهج العملي لتطبيق منهج الهندرة  
 20 2003 -اكاديمية الدراسات  الصديق منصور وزميله  مها اهميتها, تنظيمها, مسئوليتها, مها -الموارد البشرية 
 5 2003 سوريا  -دار الرضا محمد مرعي  الوصول الى ذروة االداء في العمل  
 15 2003 مجدالوي  حسين محمد حسنين  تخطيط وإدارة ورش العمل 
 20   2003 عمان  –دار المناهج   بشير العالق   تطبيقات االنترنت في التسويق 
 22   2003 عمان   –دار مجدالوي  حسين محمد حسنين   الحقائب التدريبية  تطوير  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 10 2003 سوريا  -دار الرضا كاسر نصر المنصور  المرتكزات واالخالقيات  -ثقافة الخدمة  
 30   2003    –الدار الجامعية  احمد ماهر     دليل المدير في الخصخصة  
 15   2003 سوريا   –دار شعاع  دوروثي بازان   دليل النجاح في السكرتاريا   
 15 2003 عمان   -دار مجدالوي  حسنين محمد حسنين  دليل تخطيط مشروع  
 17 2003 عمان   -دار شعاع ترجمة: احمد محمد  دليلك الى تقانات تجارة األعمال عبر االنترنت  
 22   2003 عمان   –دالوي دار مج حسين محمد حسنين   طرق وادوات جمع المعلومات والبيانات عن المجتمع المحلي  
 50 2003 الحلبي الحقوقية  عبدالهادي الحكيم   حقيقته ومشروعيته   -عقد التأمين  
 20 2003 دار المناهج  بكر محمود السباتين  دورة المستندات في الشركات الكبرى  -علم المخازن    
 25 2003 ن  لبنان ناشرو  يورك برس  خطط األعمال التجارية  -علم نفسك بالطريقة المثلى 
 15   2003 سوريا   –دار الرضا  ميشيل ماندير   فن التعليم الوظيفي ) االهداف , االستراتيجيات , التقويم (  
 10 2003 سوريا  -دار الرضا محمد عمرو صادق  قاموس اسئلة المقابالت الوظيفية  
 20 2003 جامعة الشارقة مجوعة باحثين  ندوة التأمين والقانون  -كتاب الوقائع  
 12   2003 عمان   –دار الثقافة  عمر سعيد واخرين   مبادئ اإلدارة الحديثة  
 15 2003 مجموعة النيل   محسن احمد الخضيري  مبادئ التفاوض  
 15 2003 مجموعة النيل   محمد هيكل  مهارات إدارة المشروعات الصغيرة  
ي هامل ايفال. دوز وجار  فن تكوين القيمة من خالل الشركة -ميزة التحالف   25 2003 السعودية 
 17 2004 السعودية بيتر ف. دراكر 21تحديات اإلدارة في القرن  
 10 2004 سوريا  -دار الرضا عامر الكبيسي  ( 1الفكر التنظيمي ) -التنظيم االداري الحكومي بين التقليد والمعاصرة 
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 20 2004 المنظمة العربية   هبة فؤاد علي   يقي اتجاهات المستهلكين نحو دولة المنشأ واثرها على تصميم المزيج التسو  
 25 2004 جامعة الملك سعود  روزمري ثومسون  إدارة األفراد  
 35 2004 جامعة الملك سعود  ديل بستر فيلد  إدارة الجودة الشاملة  
 30 2004 عمان  -دار الوراق مؤيد الفضل وزميله  إدارة الجودة الشاملة من الستهلك الى المستهلك  
 15   2004 عمان   –دار الحامد  عبدالمهدي بواعنه   رة الخدمات والمؤسسات الصحية إدا 
 30 2004 السعودية طالل بن عايد االحمدي إدارة الرعاية الصحية  
 25   2004 جامعة الملك سعود  ابراهيم بن علي الملحم   االسس النظرية وتطبيقاتها في السعودية  –إدارة المنظمات غير الربحية  
 23 2004 عمان  -دار وائل رامي حكمت واخرين   االتجاهات الحديثة في إدارة الصيانة المبرمجة  
 30 2004 مصر  -دار الفجر محمد غالب بكزاده  األمن وإدارة أمن المؤتمرات  
 15 2004   -عالم الكتب الحديث  سهيل احمد عبيدات  االنماط االدارية وفق نظرية الشبكة االدارية  
 25   2004 الرياض   –العبيكان  ستيفن م . كريستول   المبسط  التسويق  
 15   2004 مصر   –دار االمين   فاروق السيد عثمان   التفاوض وادارة االزمات  
مصر  -دار الوفاء محمد حسن رسمي  السلوك التنظيمي في اإلدارة التربوية    2004 15 
 17 2004 عمان   -دار الفرقان حسين وزميله يعقوب  السلوك التنظيمي في اإلدارة واالشراف التربوي  
 17   2004 عمان   –دار وائل  عالء يوسف كنه   الموارد البشرية في المطاعم  
 5   2004   –لبنان ناشرون  يورك برس   بداية المشروع التجاري  
 15    2004 عمان   –دار مجدالوي  حسين محمد حسنين   النماذج واالشكال   TOTتدريب المدربين  
 23 2004 السعودية غازي حسن الصوا وزميله  االسس النظرية والمنهجية  -تقويم البرامج والسياسات االجتماعية  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 15 2004 مجموعة النيل   مدحت ابو النصر   تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمة 
 35 2004 دراسات االمارات  مركز دراسات االمارات  تنمية الموارد البشرية في اقتصاد مبني على المعرفة  
 25 2004  -دار الكتب العلمية محمد محمد احمد حماية المستهلك في الفقه االسالمي 
 25 2004 جامعة الشارقة عبدالحق حميش  حماية المستهلك من منظور اسالمي 
 15   2004 عمان   –دار المناهج   ايمن سليمان مزاهرة   خدمة االغذية والمشروبات   
 5 2004 صباح صادق  فؤاد عبدهللا عزيز  في التأمين دراسات  
 8 2004 صباح صادق  فؤاد عبد العلواني دراسات في القانون البحري , التامين البحري, قضايا قانونية متنوعة  
 20 2004 مجموعة النيل   محسن احمد الخضيري  صناعة المزايا التنافسية   
 15   2004 الرياض  –دار المريخ  كولين كارنال   صندوق ادوات ادارة التغيير   
 50 2004 دار الكتب االكاديمية  محمد توفيق البلقيني   مبادئ إدارة الخطر والتأمين  
 15 2004 جامعة الملك سعود  عبدالرحمن االحمد العبيد  مبادئ التنبؤ االداري  
 10 2004 مصر  محمد عبدالغني حسن  معايير وتطبيقات الجودة في األداء -مهارات إدارة األداء 
 20 2004 عمان   -دار مجدالوي  حسين محمد حسنين  مهارات التيسير  
 20   2004 عمان   -دار المناهج  مؤيد عبدالحسين الفضل   نظريات اتخاذ القرار مدخل كمي  
 20   2004 عمان   –دار وائل  محمد عبد حسين الطائي   نظم المعلومات االدارية المتقدمة 
 20   2004 مصر   -الدار الجامعية سونيا محمد البكري  المفاهيم االساسية  -دارية نظم المعلومات اال 
 15 2004 عالم الكتب الحديث  محمد قاسم المقابلة  نظم المعلومات االدارية وعالقتها بوظائف العملية االدارية  
 EFFECTIVE COMMUNICATION&PERSONAL BUSINESS    25   2005 عمان   –دار الحامد  صبحي العتيبي 
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 السعر سنة الطبع 

 Principles Of Marketing 30 2005 عمان  -دار وائل محمد عبيدات وزميله 
 Strategic Management   20 2005 عمان  -دار وائل عبدالرحمن الجبوري 
 20 2005 مصر  -دار الفجر وليام هـ. شاو  اخالقيات منظمات األعمال   
 15   2005  ابو بكر   مصطفى محمود  ادارة التسويق في المنشآت المعاصرة   
 25 2005 لبنان ناشرون  يورك برس  إدارة التغيير  
 15   2005 الرياض   –العبيكان  ريتشارد نورمان   االستراتيجية والقيادة في اعمال الخدمات  –ادارة الخدمات  
 12   2005 بغداد  نعمان حافظ سلمان  إدارة الشراء في المنظمات الحكومية   
 15   2005 عمان   –دار وائل  سلطان احمد خليف   اطر مفاهيمية  –إدارة المراسم  
 15   2005 سوريا   –دار شعاع  عمر بن حمدو الحمود  إدارة المشاريع 
 25   2005   –الدار الجامعية  سعد صادق بحيري   إدارة المشروعات باستخدام الكمبيوتر   
 20 2005 لبنان ناشرون  يورك برس  إدارة المعرفة  
 25 2005 لبنان ناشرون  يورك برس  الموارد البشرية إدارة 
 15   2005 عمان   –دار وائل   خالد عبدالرحيم الهيتي  مدخل استراتيجي   –ادارة الموارد البشرية  
 35   2005 عمان   –دار وائل  عمر وصفي عقيلي   غالف  -إدارة الموارد البشرية المعاصرة ) بعد استراتيجي( 
 25   2005 سوريا   –دار شعاع  نبيل كوراني   المكتب الحديث  إدارة وتنظيم شؤون  
 15 2005  -دار الكتب العلمية محمد عبدهللا الريدي إدارة وضبط الجودة لمشروعات الخرسانة المسلحة 
 30 2005 عمان  -دار وائل مهند النابلسي  اسرار الحيود السداسي 
 35 2005   -جامعيدار الفكر ال نبيل محمد المختار  اعادة التامين  
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 20 2005 عمان   -دار الثقافة احمد سالم ملحم  اعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين االسالمي  
 25   2005 عمان   –دار اليازوري  زكريا مطلك الدوري  مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية   –اإلدارة االستراتيجية  
 15   2005 بيروت  –مجد للنشر  موسى خليل   الممارسة  –الوظائف   –المبادئ   –اإلدارة المعاصرة   
 25 2005 الرياض  -العبيكان هانز اوفه ل. كولر البيع حب متبادل  
 25   2005   –الفكر الجامعي  مصطفى كمال و وائل انور  التأمين البحري   
 7   2005 داد بغ  –صباح صادق  فؤاد عبدهللا عزيز   الواقع وآفاق المستقبل   –التأمين في العراق  
 35 2005 مصر   -بميك  عبدالرحمن توفيق  التدريب بالوسائط المتعددة  
 30 2005 عمان  –دار وائل  تيسير العجارمة  التسويق المصرفي 
 27   2005 عمان   –دار المناهج   محمود جاسم وزميلته  تحليلي (  –كمي   –التسويق المصرفي ) مدخل استراتيجي   
 10 2005 سوريا  -دار الرضا عامر الكبيسي  ( 2السلوك التنظيمي ) -ومي بين التقليد والمعاصرةالتنظيم االداري الحك 
 15 2005 لبنان ناشرون  محمود المساد القيادة  
 15 2005 مجموعة النيل   بيتر ج. ريد  صياغة استراتيجيات للتغيير  -القيادة المتميزة  
 25 2005 دار النهضة العربية  حسن ابراهيم بلوط  المبادئ واالتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات  
 20   2005  –مركز الدراسات  ايمان مرعي   التجارب الدولية المقارنة والحالة المصرية  –المشروعات الصغيرة والتنمية  
 25 2005 مركز الكتب االردني  فؤاد الشيخ سالم واخرين   المفاهيم االدارية الحديثة   
 20 2005 عمان  -دار وائل  محمد عبد الوهاب  ة و البيئة انظمة إدارة الجود  
 35   2005   –الدار الجامعية  ثابت عبد الرحمن ادريس   اساليب القياس والتحليل واختبار الفروض  –بحوث التسويق   
 15   2005 عمان   –دار مجدالوي  حسين محمد حسنين   موارد وادوات   –تحديد االحتياجات التدريبية   
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 35 2005 الرياض  -العبيكان كيفن فورسبرغ واخرين   نموذج للنجاح العملي والفني   -دارة المشاريعتخيل إ 
 25 2005 عمان   -دار اليازوري  ثامر ياسر البكري  تسويق الخدمات الصحية  
 25 2005 عمان   -دار الحامد  صبحي جبر العتيبي   تطور الفكر واالساليب في اإلدارة   
 25 2005 عمان   -دار مجدالوي  محمد حسنين حسين  تقويم التدريب  
 28 2005 مصر   -الدار الجامعية مصطفى محمود ابو بكر  مدخل استراتيجي سلوكي  -تنظيم وإدارة الشركات العائلية 
 25   2005 الرياض  –دار المريخ  سعد الدين عشماوي   االسس , المشكالت , الحلول   –تنظيم وادارة النقل   
 25 2005 عمان   -الوراق للنشر عبدالعزيز ابو نبعة  منهج تطبيقي –الخدمات المتخصصة   دراسات في تسويق 
 25 2005 عمان  -دار وائل عالء السالمي وحسين عالء  شبكات اإلدارة االلكترونية  
 5 2005 بيروت   -دار ابن حزم خليل صقر  صناعة المستقبل  
 12 2005 عمان  -دار اسامة فؤاد زكريا ضبط الجودة وحماية المستهلك 
 25 2005 لبنان ناشرون  يورك برس  فن القيادة االدارية   
 12   2005 سوريا   –دار شعاع  جمال حاج نجيب   فن الكتابة والمحادثة في عالم االعمال   
 15 2005 الهيئة المصرية   حسن رمزي كاظم  قراءات في قضايا اإلدارة المعاصرة   
 10   2005   –الدار الجامعية  احمد ماهر  كيف تبحث وتحصل على افضل وظيفة   
 10   2005   –الدار الجامعية  احمد ماهر  كيف تبدع في عملك ومسارك الوظيفي   
 10 2005 مطبعة شفيق بغداد  طارق عبدالحميد الكنين  محنة الجهاز االداري العراقي 
محمود ابوبكر مصطفى  مدخل استراتيجي تطبيقي في ادارة التسويق في المنشآت المعاصرة    25   2005   –الدار الجامعية  
 17   2005 عمان   –دار وائل   حسن علي الزعبي  مدخل استراتيجي   –نظم المعلومات االستراتيجية  
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 15   2005 عمان   –دار وائل  عالء عبدالرزاق السالمي   نظم دعم القرارات  
جي. اوبلنغر وزميلها  ديانا 21تهيئة الكليات والجامعات للقرن   -تجديد اإلدارة   30 2006 الرياض  -العبيكان 
 15   2006 عمان   –عالم الثقافة   سليمان الدروبي   اتخاذ القرارات و السيطرة على المشكالت و االزمات  
 15   2006  جمال الدين المرسي   ادارة االزمات البيعية والتسويقية   
 25   2006    –الدار الجامعية  فريد راغب النجار     ادارة االعمال االستراتيجية   
 20   2006 عمان   –كنوز المعرفة  زيد منير عبوي   ادارة التأمين والمخاطر   
 20   2006 عمان   –عالم الكتب  احمد الخطيب  تطبيقات تربوية   –ادارة الجودة الشاملة  
 25   2006   –الدار الجامعية  فريد النجار  ادارة العمليات االستراتيجية   
 30 2006 مصر   -الدار الجامعية فريد راغب النجار  قراءات استراتيجية  -ارة شركات البترول وبدائل الطاقةإد  
 10   2006   –الدار الجامعية  جمال الدين المرسي   إدارة فرق البيع   
 25   2006 مصر  -الدار الجامعية عبد الغفار حنفي   الوظائف والممارسات االدارية  -اساسيات ادارة منظمات االعمال 
 20   2006   –المكتب الجامعي  نهال فريد ونبيلة عباس   في ظل العولمة  االعمالاساسيات  
 15   2006 بغداد  –المؤلف  فارس عبدهللا الجنابي   اساسيات التسويق    
 17 2006 عمان   -دار الثقافة طاهر الغالبي واخرين  مدخل تطبيقي  -استراتيجية األعمال  
 25 2006 سوريا  -دار الفكر و. تشان كيم وزميله    -المحيط االزرق  استراتيجية 
 20 2006 سوريا  -دار الرضا محمد مرعي مرعي  النظرية والتطبيق    -اسس إدارة الموارد البشرية 
 15 2006 الرياض  -مكتبة جرير بيتر اف. دراكر افكار دراكر اليومية في اإلدارة  
 17 2006 عمان   -دار الشروق  زيد منير عبوي  الداريةاالتجاهات الحديثة في المنظمات ا 
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 15 2006 الجامعة االردنية  هاني عبدالرحمن الطويل  اإلدارة  بااليمان   
 20   2006   –عالم الكتب الحديث   احمد الخطيب وعادل سالم   نماذج حديثة   –االدارة االبداعية للجامعات   
 20   2006 عمان   –ز المعرفة كنو  زيد منير عبوي   االدارة االستراتيجية   
 35 2006 لبنان ناشرون  تومسون . ستريكالند  الحاالت العملية -اإلدارة االستراتيجية  
 35 2006 لبنان ناشرون  تومسون . ستريكالند  المفاهيم والحاالت العملية  -اإلدارة االستراتيجية  
 25 2006 عمان  -دار وائل   فالح حسن عداي اصرة عملياتها المع  -مداخلها -مفاهيمها –اإلدارة االستراتيجية  
 25 2006 مصر  -دار الفجر ايان دودج  المعاصر ITتأثير األعمال التجارية االلكترونية على مدير  -اإلدارة االلكترونية  
 25 2006 عمان  -دار وائل هاني عبدالرحمن الطويل  اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي  
 25 2006   -عالم الكتب الحديث  احمد الخطيب  دراسات حديثة  -اإلدارة الجامعية 
 25 2006 مصر  -منشأة المعارف سامي جمال الدين  اإلدارة العامة  
 10 2006 عمان  -دار المناهج  محمود الصميدعي وزميله  م   -االساليب الكمية في التسويق  
  2006 العبيكان  جون ف. ورغن  لكترونية االقسام الفاعلة بناء ثقافات التميز وتعزيزها في البرامج اال 
 15 2006 المؤلف   سعيد عباس مرزة  التأمين النظرية والممارسة  
    2006   –الدار الجامعية  احمد ماهر  التخطيط التنفيذي في خدمة االهداف االستراتيجية   
 25   2006 ر  مص –ايتراك  جمال حواش و عزة عبدهللا   التخطيط إلدارة الكوارث واعمال االغاثة   
 20   2006 مصر   –هال للنشر  محمد حافظ الرهوان   التخطيط لمواجهة االزمات و الكوارث و مكافحة االرهاب  
 18   2006 عمان   –دار اليازوري  نجم العزاوي   التدريب االداري  
    2006   –ار الجامعية الد  شريف احمد شريف  مدخل االتصاالت التسويقية المتكاملة    -الترويج والعالقات العامة 
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 40 2006 لبنان ناشرون  مايكل ايتزل واخرين  التسويق  
 35   2006 مصر  -الدار الجامعية شريف احمد شريف  النظرية والتطبيق  –التسويق  
 18 2006   -مكتبة الجامعة خالد زعموم  التسويق االجتماعي بين النظرية والتطبيق  
يدات محمد عب  التسويق الصحي والدوائي     25   2006 عمان   –دار وائل  
 30   2006   –الدار الجامعية  فريد النجار  التسويق بالمنظومات والمصفوفات  
 10 2006 سوريا  -دار الرضا عامر الكبيسي  ( 3التصميم التنظيمي ) -التنظيم االداري الحكومي بين التقليد والمعاصرة 
 10 2006 المكتب الجامعي  سميرة كامل محمد علي  مية التنمية البشرية وإدارة المنظمات غير الحكو  
 25 2006 مصر  -بميك  عبدالرحمن توفيق  2مهارات التعامل مع اآلخرين ج  -السكرتارية 
 25 2006 مصر  -بميك  عبدالرحمن توفيق  1مهارات تنظيم وإدارة العمل ج -السكرتارية 
 35 2006 الفكر  دار ستيفن كوفي  العادة الثامنة من الفعالية الى العظمة 
 27 2006 المنظمة العربية   عادل محمد زايد  المهمة القادمة إلدارة الموارد البشرية -العدالة التنظيمية  
 20 2006 عمان  -دار الثقافة سعيد عبدالعزيز  المخل الى االبداع  
    2006 عمان   –دار الحامد  محمود علي و محمد عوض  المدخل الى فن المفاوضات  
    2006   –المكتب الجامعي  نبيل محمد مرسي  االستراتيجي  رالمدي 
    2006   –الدار الجامعية  احمد ماهر  المقابالت الشخصية   
 25   2006 عمان   –دار الثقافة  موسى جميل النعيمات   النظرية العامة للتامين من المسئولية المدنية   
 50 2006 المؤلف  مد السيفي المحامي بديع اح 2ج -1الوسيع في التأمين واعادة التأمين ج 
 25   2006 عمان   –دار وائل  ناجي معال   بحوث التسويق مدخل منهجي تحليلي  
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 25   2006   –الدار الجامعية  شريف محمد ماهر   الفعاليات وعوامل الجدارة   –تخطيط النقل وسياساته  
    2006 عمان   –دار مجدالوي  حسين محمد حسنين   تخطيط برنامج تدريب  
 20 2006 عمان  –دار صفاء  ربحي مصطفى وزميله  تسويق المعلومات  
 18 2006 عمان  -دار الحامد  حسين محمود حريم  تصميم المنظمة الهيكل التنظيمي واجراءات العمل 
 25 2006 وائل محمد ابراهيم عبيدات  مدخل سلوكي  –تطوير المنتجات الجديدة  
 30   2006 بيروت  –دار النهضة  محمود جميل خشان   ة األعمال النظرية والتطبيقية دراسات في السكرتارية وإدار  
    2006   –الدار الجامعية  فريد النجار واخرين   دليل تحويل االعمال التقليدية الى اعمال الكترونية   
 25   2006   –الدار الجامعية  جمال الدين المرسي زميله  دليل فن خدمة العمالء ومهارات البيع   
  2006 عمان   –دار الحامد  كاسر نصر المنصور   سلوك المستهلك مدخل االعالن  
 15 2006 سوريا  -دار سعدالدين احمد عبدالسالم وزميله   سلوكيات ادارية من االحاديث الشريفة 
 12   2006 عمان   –عالم الثقافة   سليمان الدروبي   طريقك الى النجاح والتميز   
  2006 عمان   -دار الحامد  محمود علي واخرين   المفاوضات فن المدخل الى  
 25 2006 المنظمة العربية   مايك فريدمان  فن ومنهج القيادةاالستراتيجية 
 30 2006 الرياض  -العبيكان آن ف. لوكاس قيادة التغيير في الجامعات  
    2006   –الدار الجامعية  احمد ماهر  كيف تدير رئيسك   
 12   2006   –الدار الجامعية  احمد ماهر  صراعات العمل   كيف تسيطر على 
 12   2006   –الدار الجامعية  احمد ماهر  كيف تكون حازما   
    2006 مصر    –مكتبة االداب  ايمان السعيد جالل  لغة االعالن التجاري  
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 17 2006 جامعة االسكندرية   محمود الهانسي مختار  مبادئ التأمين التجاري واالجتماعي بين الجوانب النظرية واالسس الرياضية  
 30   2006   –الدار الجامعية  عبد السالم ابو قحف   محاضرات في هندسة االعالن واالعالن االلكتروني   
    2006   –الدار الجامعية  ثابت عبد الرحمن ادريس   االمداد والتوزيع   –مقدمة في ادارة االعمال اللوجستيه  
  2006 إدارة األعمال  نهال فريد وزميلتها  مقدمة في األعمال  
 15 2006 مجموعة النيل   مدحت محمد ابو النصر   مهارات إدارة اجتماعات العمل بنجاح  
    2006   –الدار الجامعية  محمد طارق  مهارات التفاوض والتعاقد الحديثة في المجاالت المختلفة  
    2006 عمان   – دار مجدالوي  حسين محمد حسنين   مهارات المدرب   
 25 2006  -دار الكتب العلمية عبدالقادر جعفر  نظام التأمين االسالمي  
 20 2006 دار الكتب العلمية لطفي فهمي حمزاوي  نظم الجودة الحديثة في مجال التصنيع الغذائي   
 25   2006   –المكتب الجامعي  نبيل محمد مرسي  نظم المعلومات االدارية  
 25   2006 سوريا   –دار الرضا  ترجمة : علي مصطفى   وإدارة المؤسسات  نظم المعلومات  
 23   2006 عمان   –دار المناهج   سعد غالب ياسين   نظم مساندة القرارات  
 25 2007 المنظمة العربية   مجموعة من الخبراء  21اإلدارة العربية وآفاق تحديثها لمواجهة تحديات القرن   
 35   2007   –الدار الجامعية  فريد النجار    21مات التعليم في القرن التجديد التنظيمي لمنظو  
  2007 دار الكتاب القانوني  محمد الصيرفي ( 2وظائف المدير العام ) 
 15 2007   -دار الكتاب القانوني  محمد الصيرفي اخالقيات الموظف العام  
بود نجم  نجم ع المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة  –إدارة االبتكار     25 2007 عمان   –دار وائل  
 10   2007   –الدار الجامعية  احمد ماهر  إدارة االزمات  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

    2007 عمان   –دار المناهج   محمود الصميدعي   ادارة االعمال الدولية  
 20 2007 سوريا  -دار رسالن علي ابراهيم الخضر  إدارة األعمال الدولية  
 17 2007 الرياض  -مكتبة جرير ي ستيف جوتر  إدارة األعمال بالفطرة  
 22 2007 عمان   -دار المناهج  محمود الصميدعي وزميله  التحليل, التخطيط, الرقابة  -إدارة التسويق 
 15 2007 الرياض  جون برينان وزميله  إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي  
 30 2007 دار جرير مرائي مهدي السا إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي  
 15 2007 دار الشروق  عبد الحميد البلداوي  إدارة الجودة الشاملة والمعولية ) الموثوقية ( 
 15   2007   –الجامعة الهاشمية   نائل محمد المومني   إدارة الكوارث واالزمات 
 25 2007 المكتب الجامعي  نهال فريد وزميلها  إدارة اللوجستيات  
 35 2007 مصر   -الدار الجامعية فريد راغب النجار  تشفيات وشركات االدوية  إدارة المس 
 25 2007 لبنان ناشرون  يورك برس  إدارة المشروعات  
    2007 عمان   –دار اليازوري  ضرار العتيبي و زميلته  ادارة المشروعات االنمائية   
 25 2007 مصر   -دار الجامعيةال ايمن علي عمر   مدخل بيئي مقارن   -إدارة المشروعات الصغيرة 
 25 2007 عمان  -دار وائل سعاد نائف برنوطي  إدارة األفراد  -إدارة الموارد البشرية 
 12 2007   -عالم الكتب الحديث  سهيل عبيدات  إدارة الوقت وعملية اتخاذ القرارات واالتصال للقيادة الفعالة  
 15   2007 عمان   –دار الحامد    ياسر احمد فرح إدارة الوقت ومواجهة ضغوط العمل 
 25   2007 مجموعة النيل   سعدالدين خليل ابراهيم   إدارة مراكز التدريب  
    2007 بيروت  –مجد للنشر  نبيل جواد  ادارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

  2007 مجد الجامعية  نبيل جواد  إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   
 30 2007 مجموعة النيل   مدحت محمد ابو النصر  االتجاهات المعاصرة  -رة وتنمية الموارد البشريةإدا 
 10   2007 عمان   –دار الوراق  محمد جودت ناصر  اساسيات التأمين بمفهوميها النظري والتطبيقي   
 30   2007 عمان   –دار المسيرة  محمد شاكر عصفور   اصول التنظيم واالساليب   
 20 2007 عمان  –دار الحامد  صباح حميد علي وزميله  اسس ومفاهيم ومراسالت األعمال  -صاالت االدارية االت 
    2007   –المكتب الجامعي  نبيل محمد  االدارة االستراتيجية   
 23 2007 المكتب الجامعي  نبيل محمد مرسي وزميله  اإلدارة االستراتيجية   
    2007   –الدار الجامعية  فريد النجار  شرية  االدارة االستراتيجية للموارد الب 
 25 2007 عمان   -دار اليازوري  سعد غالب ياسين  اإلدارة الدولية 
 35 2007 بيروت  -اكاديميا  مجموعة باحثين  اإلدارة الصحية  
    2007 عمان   –دار المناهج   محمد علي العامري   االدارة المالية  
 20 2007 المكتب الجامعي  ين علي شريف واخر  اإلدارة المعاصرة   
 18   2007 عمان   –كنوز المعرفة  سعيد علي الراشدي  اإلدارة بالشفافية   
 25 2007   -دار الكتاب القانوني  محمد الصيرفي االصالح والتطوير االداري كمدخل للحكومة االلكترونية  
ين محمد النبوي  ام االعتماد االكاديمي وإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي    25   2007 المصرية اللبنانية   
 15 2007 جامعة االسكندرية  ابراهيم علي ابراهبم  التأمين التجاري النظرية والتطبيق  
    2007 مصر   –دار الجامعة  نبيلة اسماعيل رسالن   التأمين ضد اخطار التلوث  
 40 2007 عمان   -لثقافةدار ا بهاء بهيج شكري  التأمين في التطبيق والقانون والقضاء 
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 15 2007 دار الفكر الجامعي احمد محمد عطية   التأمين من المسئولية المفترضة لمستخدمي االنترنت  
 20 2007 عمان    -دار المسيرة حسين احمد الطعاني  التدريب االداري المعاصر 
    2007 عمان   –دار اليازوري  بشير العالق وزميله   الترويج واالعالن التجاري   
 23   2007 عمان    –االهلية   ديفيد بيبل   نظريات حديثة     -التسويق  
 25   2007 عمان   –دار وائل  يوسف احمد ابوفارة   عناصر المزيج التسويقي عبر االنترنت  –التسويق االلكتروني   
 25   2007 عمان   –دار وائل  رضوان المحمود العمر   التسويق الدولي  
 22   2007 عمان   –دار وائل  احمد شاكر العسكري    التسـويق الصناعي 
 20   2007 عمان   –دار اليازوري  بشير العالق وزميله   التسويق الصيدالني   
 30 2007 المكتب الجامعي  ابو الحسن عبدالموجود التطوير االداري في منظمات الرعاية الصحية   
    2007 عمان   –دار المسيرة  حسين محمود ابورياش   التعلم المعرفي 
 23 2007   -دار الفكر الجامعي شريف الطباخ المحامي  التعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقه 
    2007   –الدار الجامعية  فريد النجار  التغيير والقيادة والتنمية التنظيمية   
مة : احمد دقاق ترج التكريم والتحفيز كوسيلة لزيادة االنتاج والمردود عند الموظفين        2007 سوريا   –دار شعاع  
    2007 عمان   –دار وائل  موسى اللوزي  التنظيم و اجراءات العمل 
 25 2007 االهلية  جون دبليو. بد   موازنة الكفاءة والعدالة والصوت -التوظيف بوجه انساني 
 15 2007 صر  م -بميك  جواهر احمد القناديلي  الرقابة االدارية من وجهة نظر اسالمية  
 25   2007   –الدار الجامعية  فريد راغب النجار   الصناعات والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم   
    2007 بيروت    –دار التيسير  عبدالكريم راضي الجبوري   العالقات العامة فن وابداع  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 25 2007 لبنان ناشرون  يورك برس  العمل في مجاالت االستشارات  
 17 2007 عالم الكتب الحديث  سهيل احمد عبيدات  اسيات, نظريات, مفاهيم  اس -القيادة 
    2007 بيروت  –مجد للنشر  لجنة من االختصاصيين   انكليزي   –المرشد الواضح في المراسالت الشخصية والتجارية عربي  
 25 2007 لبنان ناشرون   يورك برس  المقابالت الشخصية الناجحة  
    2007   –العربية للعلوم  هاورد موسكوفيتز   بيع وتسويق االحالم   
 40 2007 السعودية  باتريشيا شو واخرين  تحسين الجودة واألداء في الرعاية الصحية  
 25   2007 الرياض   –العبيكان  سوزان إيه . هولتون   استراتيجيات إلدارة النزاع في التعليم العالي   –ترميم صدوع البرج العاجي   
 40 2007 الرياض  -دار المريخ كلسي هسو وزميله  تسويق الضيافة  
 40 2007 الرياض  -دار المريخ باربارا كوكس وزميله  تسويق الضيافة في االنترنت  
 12 2007 مصر  -دار الوفاء رمزي احمد عبدالحي تقييم آداء اإلدارة الجامعية في ضوء إدارة الجودة الشاملة  
    2007   –الدار الجامعية  فريد النجار  لعولمه تكنولوجيا االدارة المعاصرة في ظل ا 
 15 2007 عمان   -المجتمع العربي  محمود فوزي حلوة  تنمية المرأة العربية   
    2007 الرياض   –العبيكان  فريد ال. فراي واخرين  تيسير التخطيط االستراتيجي لالعمال الصغيرة   
 25 2007 الرياض  -العبيكان  يد ال. فراي وآخرين فر  تيسير التخطيط االستراتيجي لالعمال الصغيرة  
 10 2007 الرياض  -مكتبة جرير د.أ. بنتون  جاذبية المدير التنفيذي 
    2007   –الحلبي الحقوقية   عبدالمنعم موسى   دراسة مقارنة   –حماية المستهلك   
    2007   –معية الدار الجا خالد ممدوح ابراهيم   حماية المستهلك في المعامالت االلكترونية   
 15 2007 ام القرى للترجمة  ابراهيم رمضان الديب  دليل إدارة الموارد البشرية  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 17 2007 المنظمة العربية   ابراهيم بدران وزميله  دليل المستخدم لالستشارات االدارية  
 25 2007 لعربيةجامعة الدول ا عمرو عالءالدين زيدان  ريادة األعمال القوة الدافعة لالقتصادات الوطنية  
    2007 عمان   –دار الحامد  عمر خالد زريقات   عقد البيع عبر االنترنت    –عقود التجارة االلكترونية   
 4 2007 حلب  -دار النهج ماجد عبدهللا الشمس  فلسفة الزمن وتقسيمه في الفكر العربي 
 15 2007 الرياض  -العبيكان هيلغا دروموند  فن اتخاذ القرار/ م   
  2007 دار الفاروق  فيليب هينسلو  إدارة العالقات العامةفن  
    2007 سوريا   –دار دجلة  سليم بطرس جلدة وزميله   فن ادارة الوقت واالجتماعات  
    2007 سوريا   –دار شعاع  حال قش قش  فن انجاز العمل   
 15 2007 سوريا  -دار شعاع شيرين ابراهيم  كيف ابدأ مشروعا  ناجحا   
 25   2007 عمان   –دار المسيرة  خليل محمد حسن الشماع   اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمال   مبادئ 
    2007 عمان   –دار المسيرة  نعيم الظاهر و وزميلته  مبادى السياحة  
 7   2007 بغداد  –مطبعة حيدر  عبدالرحمن عبدالكريم   مراسالت الشركات والمؤسسات والبنوك التجارية   
 15 2007 مصر  -ايتراك   مدحت ابو النصر   م ومراحل واخالقيات مهنة التدريب بالمنظمات العربية مفهو  
 15 2007 المكتب الجامعي  نبيل مرسي وزميله   مقدمة في نظم المعلومات االدارية 
 30 2007 مصر   -بميك  عبدالرحمن توفيق  مهارات اخصائي التدريب  
ملوخية  احمد فوزي  نظم المعلومات االدارية    25 2007   -دار الفكر الجامعي 
    2007   –الدار الجامعية  ثابت عبد الرحمن ادريس   نظم المعلومات االدارية في المنظمات المعاصرة   
 20   2007 عمان    –دار تسنيم  طارق نائل هاشم   نظم المعلومات التسويقية  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 15   2007 سوريا   –دار دجلة  عبدالمعطي الخفاف   هندسة التسويق   
 30 2007   -دار الكتاب القانوني  محمد الصيرفي وظائف المدير العام  
 17 2008 عالم الكتب الحديث  فواز التميمي 9001إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لآليزو  
 20 2008 االهلية   هيثم علي حجازي وزميله  21وظائف المنظمات مدخل اداري ألبعاد القرن   
 15 2008   -دار الشؤون الثقافية جميل محمد جميل الدباغ  2  -1التسويق الزراعي  اقتصاديات  
 EFFECTIVE BUSINESS COMMUNICATION   25   2008 عمان   –دار الحامد  حسين حريم 
 Six Sigma  25 2008 مصر   -بميك  مايكل هاري وزميله  منتهى الدقة 
 Six sigma  توفيق عبدالرحمن   ومصفوفة األداء المتوازن  30 2008 مصر  -بميك  
 20   2008 عمان   –عالم الكتب   احمد الخطيب  اتجاهات حديثة في التدريب  
    2008 عمان   –دار صفاء  محمد عواد الزيادات   اتجاهات معاصرة في ادارة المعرفة  
 35 2008   –الدار الجامعية  احمد ماهر     اتخاذ القرار بين العلم واالبتكار    
 30 2008  -دار الجامعة الجديدة قدري علي عبدالمجيد   الت االزمة وإدارة االزمات اتصا 
 30 2008 عمان  -دار وائل عالء السالمي  اتمتة المكاتب المتقدمة  
    2008   –المجتمع العربي   ايمان محمد جمعة   ادارة اعمال المكاتب   
 24 2008 اليازوري  رون هادي سعيد هادي واخ إدارة االبنية والمعدات المخزنية  
 30   2008   –الدار الجامعية  فريد النجار  إدارة األعمال الدولية والعالمية  
    2008 عمان   –دار وائل  سعاد نائف برنوطي   ابعاد للريادة  –ادارة االعمال الصغيرة   
 23 2008 اليازوري  هاشم علوان السامرائي  إدارة األعمال المزرعية  
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 السعر سنة الطبع 

 17 2008 عمان    -دار زهران  عصام عبدالوهاب الدباغ  د إدارة األفرا 
 30   2008 عمان   –دار اليازوري  غسان الالمي واميرة شكر   إدارة اإلنتاج والعمليات مرتكزات معرفية وكمية  
 35   2008   –الدار الجامعية  محمد عبد العظيم   مدخل معاصر  –إدارة التسويق  
 30 2008 عمان    -اثراء للنشر ناجي معال  راتيجي متكامل مدخل تحليلي است -إدارة التسويق 
 17 2008   -دار الفكر الجامعي محمد الصيرفي إدارة التغيير  
 30   2008 عمان  -دار اليازوري  رعد عبدهللا وزميله   إدارة الجودة الشاملة  
 30 2008 بميك  عبدالرحمن توفيق  إدارة الجودة الشاملة  
 20 2008   -المكتب الجامعي  محمد عبدالفتاح محمد  نظمات الرعاية االجتماعية إدارة الجودة الشاملة بم 
 25 2008 المنظمة العربية   محفوظ احمد جودة إدارة الجودة الشاملة في اجهزة الشرطة العامة 
 15 2008 مجموعة النيل   مدحت ابو النصر  إدارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات 
 12   2008 سوريا  -دار الرضا ترجمة: محمد حسن   نظام الجودةإدارة الجودة وعناصر  
 15   2008   –الدار الجامعية  احمد ماهر  إدارة الذات   
 17   2008 عمان   –دار الحامد  معن محمود ومروان محمد  إدارة الصراع واالزمات وضغوط العمل  
ونس  طارق شريف ي مفاهيم ومبادئ وسياسات  –إدارة العالقات العامة    22   2008 عمان   –دار اثراء  
 18 2008   -دار الفكر الجامعي محمد الصيرفي إدارة العمليات واإلنتاج  
 25  2008 مصر -دار الفجر مدحت محمد ابو النصر   النظرية والتطبيق   –إدارة العملية التدريبية   
 25   2008   –العربية المتحدة  عبدالباري درة واخرين   إدارة القوى البشرية   
    2008   –الجامعة الجديدة  الهاللي الشربيني الهاللي   ادارة المؤسسات التعليمية   
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 السعر سنة الطبع 

 18 2008 عمان   -دار الحامد  احمد عثمان طلحة  منظور استراتيجي  -إدارة المؤسسات العاملة في الدول النامية 
 20 2008 مجموعة النيل   نينا جاكوب  إدارة المؤسسات متعددة الثقافات  
 15 2008 عمان   -دار الراية سيد سالم عرفة إدارة المبيعات والبيع الشخصي  
 30 2008 مصر   -بميك  شريف السماحي  إدارة المخاطر االمنية بالمنشآت  
 25   2008 عمان   –دار اليازوري  كامل سرمك حسن   إدارة المراسم 
 30   2008 عمان   –دار اثراء  فريد توفيق نصيرات   إدارة المستشفيات  
 18 2008 عمان   -دار المناهج  عبدالرحمن الجبوري  إدارة المشاريع 
 30 2008 عمان   -دار اليازوري  غانم فنجان موسى وزميله  إدارة المشتريات  
 35   2008 مصر  -الدار الجامعية عاطف جابر طه   مدخل منظومة إدارة المواد    -إدارة المشتريات والمخازن  
ماعيل البسيوني  رضا اس إدارة المشروعات    22   2008 مصر   –طيبة   
 35 2008 عمان   -دار الوراق نجم عبود نجم   المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات  -إدارة المعرفة 
    2008 عمان   –كنوز المعرفة  محمود عبدالكريم النجار   كيف تصبح مفوضا ناجحا   –ادارة المفاوضات  
 25 2008 هران  ز  حاكم محسن وزميله  إدارة المواد   
 23 2008 دار صفاء خضير كاظم عبود  إدارة المواد 
 17 2008 عمان  -دار صفاء خضير كاظم حمود  إدارة المواد 
 25   2008 عمان   –دار اليازوري  بشير العالق و زميله  مدخل اداري ومحاسبي   –إدارة المواد  
 18 2008 تمع العربي المج بشير راتب الخالدي إدارة المواد في المنشآت الصحية  
 22   2008   –المكتب الجامعي  نهال فريد مصطفى   إدارة المواد واالمداد   
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 السعر سنة الطبع 

 23 2008 عمان   -دار اسامة فيصل حسونة  إدارة الموارد البشرية   
    2008 دار المنهل اللبناني   كامل برير   اتجاهات وممارسات  –ادارة الموارد البشرية  
 35   2008 عمان   –دار اثراء   علي عباس  الدولية  إدارة الموارد البشرية 
 17 2008 مصر   -الدار الجامعية صالح الدين محمد   مدخل تطبيقي معاصر   -إدارة الموارد البشرية 
 20 2008 عمان   -دار مجدالوي  سنان الموسوي  إدارة الموارد البشرية وتأثيرات العولمة عليها   
دين باقر  ترجمة: منى عزال ادارة الوقت        2008 سوريا   –دار شعاع  
 18 2008 مصر   -االستشارات  حسين جمعة  إدارة تنفيذ المشروعات االنشائية/ م  
 25 2008 عمان   -دار المناهج   ردينة عثمان يوسف  إدارة خدمات النقل الجوي  
    2008   –الدار الجامعية  محمد احمد حسان   ادارة سالسل االمداد والتوزيع  
 20   2008 عمان   –دار اثراء  شوقي ناجي ومحمد سالم   مدخل اداري  –عالقات الموردين  –دارة سلسلة التوريد إ 
 28 2008 دار الفاروق  مالكوم ماكدونالد و ديانا  إدارة كبار العمالء 
 30   2008 سوريا   –دار شعاع  ترجمة : عمار مصطفى   إدارة مشاريع التشييد   
   2008  مدحت ابو النصر   ودة الشاملة اساسيات ادارة الج 
   2008 عبد الحكم الخزامي  ماتثيو شوارتز   اساسيات ادارة المبيعات   
 15   2008 سوريا   –دار الرضا  يونس ابراهيم حيدر  اساسيات اإلدارة  
 40 2008  -الدار االكاديمية علي تقي القزويني وزميلته   مع دراسة تطبيقية على قطاع التأمين في ليبيا  -اساسيات التأمين  
    2008 عمان   –دار المسيرة  محمد ابراهيم عبيدات   مدخل سلوكي  –اساسيات التسعير في التسويق المعاصر  
 20   2008 عمان   –دار اثراء  حسين عجالن حسن   استراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمال   
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 35 2008 عمان   -ر اليازوري دا ثامر البكري  استراتيجيات التسويق  
 17 2008 عمان  -دار وائل نزار عبدالمجيد وزميله  الوظائف  -االسس  -المفاهيم -استراتيجيات التسويق  
    2008 سوريا   –دار شعاع  ترجمة : محمد شيخو   كيف تروج  –اصول التجارة   
 17 2008 مصر   -الدار الجامعية احمد ماهر اعداد وكتابة التقارير  
 22 2008 الرياض  -مكتبة جرير فرانسيس ماكجوكين  افكار كبيرة لتنمية مشروعك الصغير 
   2008  برافين جوبتا   االبداع االداري في القرن الحادي والعشرون   
 17   2008 دار الفكر الجامعي حسين عبد العال محمد  االتجاهات الحديثة في إدارة الجودة والمواصفات القياسية االيزو   
 30 2008 مصر   -العشري  سيد محمد جاد الرب االتجاهات الحديثة في إدارة المنظمات الصحية  
    2008   –العربية المتحدة  الشركة العربية المتحدة  االتجاهات واالساليب الحديثة إلدارة المشتريات والمخازن   
  2008 عمان    –دار اليازوري  صالح عبدالقادر النعيمي   االدارة  
 20   2008 عمان   –دار وائل  سعاد نائف برنوطي   اساسيات إدارة األعمال   –إلدارة ا 
 35   2008    –الدار الجامعية  احمد ماهر   المبادئ والمهارات   –اإلدارة  
 25  2008 عبد الحكم الخزامي  ديفيد لي  –روبرت أ . بتس  بناء الميزة التنافسية    –االدارة االستراتيجية  
 18 2008 مجموعة النيل   مايكل ارمسترونج  ارة االستراتيجية للموارد البشرية اإلد  
 25 2008 عمان  -دار المناهج  صالح عبدالرضا وزميله  اإلدارة االستراتيجية مدخل تكاملي   
 30 2008 عمان  -دار وائل عالء عبدالرزاق السالمي اإلدارة االلكترونية   
 38 2008   -دار الكتاب القانوني  د عبدالفتاح حافظ محم اإلدارة االلكترونية للمواد  
 25 2008 مؤسسة حورس   محمد الصيرفي  اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية 
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 السعر سنة الطبع 

  2008 اليازوري  بشير العالق  نظريات ومفاهيم  –اإلدارة الحديثة   
    2008   –محموعة النيل   االن كالدر وستيف واتكينز  االدارة الدولية الرشيدة في تكنولوجيا المعلومات  
    2008 مصر   –طيبة   رضا اسماعيل البسيوني   االدارة العامة   
    2008 مصر   –طيبة   رضا اسماعيل البسيوني   االدارة المالية   
    2008   –العربية للعلوم  ستيفن تايلر   االدارة المشتركة للموارد الطبيعية   
ز  سامي محمد هشام حري االدارة باالفكار        2008 عمان   –دار الراية  
  2008 دار لحامد سامي "محمد هاشم"حريز  اإلدارة باالفكار   
  2008 بميك   عبدالرحمن توفيق  اإلدارة باالهداف  
 25 2008   -عالم الكتب الحديث  رامي جمال وزميله   اإلدارة بالثقة والتمكين   
  2008 جامعة الملك سعود  أل. كوبر  تيري  مدخل اخالقي للدور االداري  –االداري المسؤول  
 18 2008 مصر -دار الفجر الطيب داودي   االستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية   
 18 2008 عمان   –دار وائل  سعاد نائف برنوطي   الخصائص والوظائف االدارية   -األعمال   
  2008 لوائ سعد نائف برنوطي  األعمال الخصائص والوظائف االدارية 
 25   2008 عمان   –دار اليازوري  نهاد عطا وزيد غانم   االمن الصناعي وإدارة محطات الخدمة   
    2008 عمان   –دار اثراء  جالل محمد النعيمي   البحث العلمي في ادارة االعمال باستخدام تقنيات الحاسوب  
 25 2008 اثراء  محمد النعيمي  جالل البحث العلمي في إدارة األعمال باستخدام تقنيات الحاسوب  
 30 2008 مصر -دار الوفاء محمد الصيرفي البحوث االلكترونية للعمليات االدارية  
 23   2008 عمان   –دار اليازوري  سميرة بشير و كريم ديصا   البريد والحفظ  
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 10   2008 سوريا   –دار شعاع  سامر مظفر قنطقجي   اسسه ومحاسبته   –التأمين االسالمي التكافلي  
 35   2008 عمان   –دار وائل  حربي محمد وسعيد جمعة   النظرية والتطبيق   –التأمين وإدارة الخطر  
 30   2008   –الفكر الجامعي  محمد الصيرفي  التخزين االلكتروني   
 17 2008 عمان   -دار صفاء عثمان محمد غنيم   أسس ومبادئ عامة  -التخطيط  
رين فيو  كات االلكتروني  التسويق   25   2008 بيروت  –مجد للنشر  
 20   2008   –الفكر الجامعي  محمد الصيرفي  التسويق االلكتروني  
 30   2008   –الدار الجامعية  محمد عبد العظيم   آليات التواصل الجديدة مع العمالء  –التسويق االلكتروني   
 23 2008 عمان  -دار المناهج ردينة عثمان يوسف  التسويق الصحي واالجتماعي  
    2008  محمد عبد العظيم   التسويق المتقدم   
    2008   –الدار الجامعية  نادية ابو الوفا واخرين   التسويق في االلفية الثالثة   
 30   2008 بيروت  –مجد للنشر  غي اوديجيه   التسويق في خدمة المشروع   
 25   2008 بيروت  –للنشر مجد  كاترين فيو   معرفة السوق والمستهلكين  -التسويق 
 15 2008 عمان  -دار وائل ثامر البكري  التسويق والمسؤولية االجتماعية   
  2008 دار جرير احمد خليف العفيف  التطور االداري للدولة العراقية 
 10   2008 مصر   –كنوز للنشر   امير تاج الدين   علم .. فن .. مهارة    –التفاوض  
     2008  طارق عبد العال حماد    الشركات التقييم واعادة هيكلة  
  2008 الدار الجامعية فريد راغب النجار  التنمية االدارية  
    2008   –العربية للعلوم  آن أندروز   التوظيف الفعال   
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 23   2008 عمان   –دار المناهج   محسن علي عطية   الجودة الشاملة و المنهج  
 15   2008 عمان   –دار الحامد  محمود عيد المسلم   ربوية  الجودة الشاملة وانماط القيادة الت 
 20 2008 دار الشروق  سهيلة محسن الفتالوي  الجودة في التعليم  
 30   2008 دار الجامعة الجديدة سالمة عبدالعظيم حسين  الجودة في التعليم االلكتروني  
 35 2008 عمان  -اءدار صف سوسن شاكر ومحمد عواد  دراسات تطبيقية  -الجودة في التعليم 
  2008  -دار الجامعة الجديدة احمد محمود خلف  الحماية الجنائية للمستهلك  
 10   2008 مصر   –كنوز للنشر   امير تاج الدين   الحوار الناجح دليلك الى اكتساب الثقة   
 12 2008 سوريا  -دار الرضا طالل عبود وزميله  الدراسات التسويقية ونظم معلومات التسويق 
 25 2008  -دار الكتب العلمية عبدالحميد بسيوني  الديمقراطية االلكترونية  
  2008 عمان   -دار الحامد  فايز جمعة النجار وزميله   الريادة وادارة األعمال الصغيرة  
 25 2008 عمان    -دار المسيرة بالل خلف السكارنة  الريادية وإدارة منظمات األعمال 
 20 2008 عمان   -دار اسامة عامر عوض  السلوك التنظيمي االداري  
 18   2008   –المجتمع العربي   نداء محمد الصوص   السلوك الوظيفي  
 27   2008   –الفكر الجامعي  محمد الصيرفي  الشراء االلكتروني   
 25 2008  -دار الكتب العلمية عبد الحميد بسيوني   الصحة االلكترونية  
 25   2008 عمان   –دار اثراء  مزهر شعبان وشوقي ناجي   لمعلومات العملية االدارية وتكنولوجيا ا 
    2008 سوريا   –دار دجلة  رعد سامي التميمي   العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي   
    2008 عمان   –دار الثقافة  نعمة عباس الخفاجي   قراءات معاصرة   –الفكر االستراتيجي  
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 15 2008 مجموعة النيل   فيليب سادلر ليب, نماذج االدوار, صفات القائد, السلوكيات, المفاهيم االسا -القيادة 
 15 2008 جامعة نايف العربية  عبدالشافي محمد   القيادة واإلدارة في الفكر العربي المعاصر  
 25   2008 عمان   –دار اثراء  خضير كاظم وزميله  الكفاءة الجامعية في إدارة األعمال   
 12 2008 مصر  -ايتراك   رابح خوني وزميله   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكالت تمويلها  
    2008 عمان   –دار اثراء  صالح عبدالقادر النعيمي   المدير .. القائد والمفكر االستراتيجي   
 30 2008   –الدار الجامعية  فريد راغب النجار    المديرين والسكرتارية التنفيذية  
 25 2008 مجموعة النيل   توني براي  رشد العملي في تصميم الدورات التدريبية  الم 
 20   2008 مصر  -الدار الجامعية  حمدي عبد العظيم   المنهج العملي إلدارة الجودة الشاملة  
 35   2008   –الدار الجامعية  فريد النجار  تجاه طبقة جديدة لإلدارة  –المهن االدارية والمدير المحترف  
    2008  مصطفى محمود ابو بكر   الموارد البشرية  
 25 2008 عمان    -االهلية  بروس إن. والر ادرس الحكم -النفكير الناقد  
 15 2008   –الدار الجامعية  خالد ممدوح ابراهيم  امن الجريمة االلكترونيه   
 20   2008   –الدار الجامعية  خالد ممدوح ابراهيم   امن الحكومة االلكترونية   
 20 2008   –الدار الجامعية  خالد ممدوح ابراهيم  امن المستندات االلكترونيه   
 17   2008   –الدار الجامعية  خالد ممدوح ابراهيم   امن المستهلك االلكترونية   
    2008 عمان   –دار اليازوري  دالل صادق و حميد ناصر   امن المعلومات  
 25   2008   –الدار الجامعية  ممدوح ابراهيم  خالد  امن المعلومات االلكترونية   
 15   2008   –الدار الجامعية  خالد ممدوح ابراهيم   امن مراسالت البريد االلكتروني   
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  2008   –الدار الجامعية  محمد الصحن واخرين   بحوث التسويق  
 28   2008 عمان   –دار اليازوري  حميد الطائي   مدخل نظري وتطبيقي   -بحوث التسويق  
 30 2008 مصر -بميك ابراهيم الفقي  غالف كارتوني  -اتقان مهارات وفنون البيع والتسويق  -بال حدود  
 20 2008 مصر -بميك ابراهيم الفقي  غالف ورقي -اتقان مهارات وفنون البيع والتسويق  -بال حدود  
تسفيغ  فيل روزن تأثير الهالة وثمانية اوهام اخرى تضلل المديرين في عالم األعمال     20   2008   –العربية للعلوم  
 17 2008 عمان  -دار اثراء محمد عبدالعال وزميله   SIX SIGMAتحقيق الدقة في إدارة الجودة  
    2008  محمد صالح الحناوي  تحليل وتقييم االسهم والسندات  
 30 2008 عمان   -دار اليازوري  جاسم ناصر حسين واخرين  تخطيط ورقابة التخزين  
 25 2008 عمان  -دار اليازوري  حميد الطائي وزميله  المالية يق الخدمات تسو  
 17   2008 عمان   –دار اليازوري  حميد الطائي وبشير العالق   تطوير المنتجات وتسعيرها  
 35    2008   –الدار الجامعية  احمد ماهر    تطوير المنظمات  
الخطيب  محمد  تطوير كفاءة مجالس االدارة في العالم العربي       2008 عمان   –دار اليازوري  
 25 2008 اليازوري  محمد الخطيب  تطوير كفاءة مجالس اإلدارة في العالم العربي  
 20 2008   -دار الكتب القانونية  الحبيب خضر  تفاقم الخطر في التأمين البري  
 15   2008 عمان   –دار اثراء  راتب جليل وغالب جليل   تقنيات ومهارات االتصال   
    2008 عمان   –دار اثراء  غسان قاسم الالمي   تقنيات ونظم معاصرة في ادارة العمليات   
 15 2008 دار النشر للجامعات  ايتن محمود سامح  تقييم األداء المؤسسي في المنظمات العامة الدولية  
 25 2008 مجموعة النيل   جنيفر جوي واخرين  تنمية الموارد البشرية 
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 40 2008 الكتاب االكاديمي  بو حنيه قوي  د البشرية في ظل العولمة ومجتمع المعلومات تنمية الموار  
    2008 عمان   –عالم الثقافة    طاهر محمود الكاللدة  تنمية وادارة الموارد البشرية 
    2008   –الدار الجامعية  محمد مصطفى سليمان   حوكمة الشركات ودور اعضاء مجالس االدارة والمديرين التنفيذيين   
 22 2008 الرياض  -العبيكان جون ستوسل  نقب عن الحقيقة اذ كل ماتعرفه خطأ  -خرافات واكاذيب وغباء محض  
 25   2008   –الكتاب العربي  ليونارد بيري   دروس في علم اإلدارة من مايو كلينيك  
  2008   –دار الجامعية ال فريد النجار  دليل مهارات ادارة مكاتب المديرين والسكرتارية التنفيذية   
 20 2008 عمان  -دار اسامة فايز حسين  سيكولوجيا اإلدارة العامة  
  2008 دار اسامة عادل ثابت  سيكولوجيا اإلدارة المعاصرة  
 17 2008 جدة  -دار الشروق  هشام محمد نور   سيكولوجية اإلدارة  
 25 2008 قطر يم الديب ابراه العقل والتفكير والتخطيط االستراتيجي  -صناعة المستقبل  
   2008 عبد الحكم الخزامي  بيتر فليكس   عبقرية التسويق   
 35 2008 دار الفكر الجامعي  احمد ابو السعود  عقد التأمين بين النظرية والتطبيق   
    2008 مصر   –عالم الكتب   محمد رجب فضل هللا  تعليمها وتقويمها   –عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاتها  
    2008   –الدار الجامعية  حمدي عبدالعظيم   عولمة الفساد وفساد العولمة  
 20   2008 سوريا   –دار شعاع  ترجمة : حال قش قش  فن إدارة المشروع  
    2008 مصر   –الدار العربية  محمود يوسف  فن العالقات العامة  
    2008 الرياض   –العبيكان  غاري مورش   فن خدمة االخرين   
 25   2008 عمان   –دار اليازوري  طاهر الغالبي وزميله  قراءات في الفكر االداري المعاصر  
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 25 2008   –الدار الجامعية  ايمن علي عمر   قراءات في سلوك المستهلك   
 15 2008 مصر   -بميك  دروثي ليدز فن التخاطب مع فرد واحد او مليون  -قوة الكلمة في مجال األعمال 
 15 2008 العربية المتحدة  رضا السيد  ر اداء المؤسسات العربيةقياس وتطوي 
 25 2008 مصر  -الدار الجامعية ثابت عبدالرحمن ادريس  كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية  
 30   2008    –الدار الجامعية  احمد ماهر    كيف ترفع مهاراتك االدارية في االتصال   
 25 2008 مصر   -بميك  دارحمن توفيق عب كيف تصبح مدربا  فعاال  ومحترفا   
    2008 الرياض   –العبيكان  ديفيد باخ   كيف تكون ثريا    
 10 2008  -دار الكتاب العربي اوسكار أدلر  كيف تنجح في مقابالت العمل 
 15   2008   –الدار الجامعية  احمد ماهر  كيفية التعامل مع وإدارة ضغوط العمل  
 30 2008 عمان    -اثراء للنشر ر كاظم حمود وزميله خضي مبادئ إدارة األعمال  
    2008 سوريا   –دار شعاع  ترجمة : محمود عبدالسالم   مبادئ االعالن التجاري  
 20 2008 عمان  -دار وائل رضوان المحمود العمر  مبادئ التسويق   
    2008 الرياض  –دار المريخ  احمد عبدالرحمن احمد  مدخل الى ادارة االعمال الدولية  
 18   2008 عمان   –دار وائل  علي خطار شنطاوي   مسؤولية اإلدارة عن اعمالها الضارة   
 22   2008 عمان   –دار وائل  محفوظ جودة واخرين   المفاهيم والوظائف   –منظمات األعمال  
 15   2008   –الدار الجامعية  احمد ماهر  مهارات إدارة االجتماعات   
 15   2008 عمان   –دار وائل  مؤيد سعيد السالم   هيكل والتصميم  ال –نظرية المنظمة  
 25   2008 عمان   –دار وائل  محمد قاسم القريوتي   نظرية المنظمة والتنظيم   
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 20 2008 جامعة الموصل ميسر ابراهيم احمد  نظم إدارة الجودة 
 22 2008 عمان  -دار اسامة فؤاد الشرابي نظم المعلومات االدارية   
 20 2008 عمان  -دار المسيرة  غسان العمري وزميلته  مدخل استراتيجي معاصر  -ظم المعلومات االستراتيجية ن 
 15   2008 عمان   –دار الحامد  زيد منير عبوي   نظم المعلومات التسويقية  
    2008 ن  عما  –دار اثراء  محمد الطائي وزميله  مدخل الى تكنولوجيا المعلومات  –نظم المعلومات التسويقية  
 ISO 9001: 2008  22 2009 عمان   -دار دجلة اسماعيل القزاز  التطبيق العملي للمواصفة 
 25 2009 عمان  -دار الثقافة قاسم نايف علوان  2000  -9001إدارة الجودة الشاملة و متطلبات االيزو   
 15 2009 بيروت  -اكاديميا  كن النغدون وزميله  سؤال وجواب في إدارة األعمال  100 
 25 2009  -دار الكتاب العربي ريك بيج   شركة مبيعات في العالم  20امثلة من اكبر   -ليكن الربح شعارك 
 15 2009 المؤلف  جالل محمد ابراهيم  ابحاث في التأمين  
 15 2009 دار الكتاب العالمي هادي نهر  النظريات, العمليات, الوسائط, الكفايات  -إدارة االتصال والتواصل 
 15   2009 عمان   –دار وائل  عبدالباري ابراهيم درة   الجوانب االجرائية   –ارة االجتماعات إد  
 17 2009 عمان   -دار الوراق ابراهيم الخلوف الملكاوي  إدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن  
 20 2009 عالم الكتب الحديث  نعيم ابراهيم الظاهر  إدارة االزمات  
 25   2009 عمان   –دار اثراء  يوسف احمد ابو فارة   مدخل متكامل  –زمات إدارة اال 
 25 2009   –المكتب الجامعي  عبدالسالم ابو قحف   مدخل بناء المهارات  –إدارة األعمال   
 20 2009 عمان  -دار صفاء توفيق عبدالرحمن يوسف  إدارة األعمال التجارية الصغيرة  
 25   2009 عمان   –دار المسيرة  علي عباس   دخل العام  الم –إدارة األعمال الدولية  
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 35 2009 عمان  -دار اليازوري  زكريا الدوري واحمدعلي  منظور سلوكي واستراتيجي   -إدارة األعمال الدولية 
    2009 عمان   –دار صفاء  عالء فرحان طالب وزميله   ادارة التحديات االستراتيجية في البنوك  
 17   2009 عمان   –دار صفاء  خالد عليان و علي احمد   مركيإدارة التخليص الج 
    2009 عمان   –دار صفاء  علي فالح الزعبي   استراتيجي    –مدخل تطبيقي   –ادارة الترويج واالتصاالت التسويقية  
 40 2009 عمان   -دار الوراق هاشم فوزي واخرين  مفهوم حديث في الفكر االداري المعاصر -إدارة التعليم الجامعي  
 30 2009 اليازوري  زكريا مطلك وزميله  إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات األعمال االلفية الثالثة  
 35 2009 مصر  -الدار الجامعية  فريد راغب النجار  إدارة الجودة الشاملة  
 30 2009 عمان  -دار الوراق يوسف حجيم وآخرين  إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي  
 17   2009 مكتبة بيروت  حسن مختار حسين  إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي  
    2009 عمان   –دار الحامد  محمد عوض واخرين   ادارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات الجامعية   
وزميلته  محمد عوض  إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات    17   2009 عمان   –دار المسيرة  
 20   2009 عمان   -دار زهران  اياد عبدهللا شعبان  مدخل نظري وعملي  -إدارة الجودة الشاملة 
 23   2009 عمان   -دار اليازوري  محمد عبدالعال وزميله  إدارة الجودة المعاصرة 
 30   2009 عمان   – دار اليازوري  عيد احمد و وليد السيفو   إدارة الخطر والتأمين   
    2009   –مجموعة النيل   كيران وولش   ادارة الرعاية الصحية   
    2009 عمان   –كنوز المعرفة  زاهد محمد وسعادة راغب  ادارة العنصر البشري في منظمات االعمال الحديثة   
    2009 لرياض ا -دار المريخ رونالد اتش بالو   تخطيط وتنظيم سلسلة االمداد   –ادارة اللوجستيات  
 20   2009 عمان   –دار وائل  محمد عبيدات واخرين    إدارة المبيعات والبيع الشخصي  
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 30   2009   –الفكر الجامعي  محمد الصيرفي  إدارة المستشفيات العامة والخاصة وكيفية تميز العاملين فيها  
 25   2009   –العربية المتحدة  غالب العباسي ومحمد نور   إدارة المشاريع 
 15 2009 عمان   -دار الشروق  محمود احمد واخرين اقتصاديات المشروعات الصغيرة   -إدارة المشروعات الصغيرة 
 20 2009 عمان  –دار صفاء  عالء فرحان واميرة الجنابي  إدارة معرفة الزبون  -إدارة المعرفة 
 18   2009 عمان   –تب  عالم الك احمد الخطيب و خالد زيغان  إدارة المعرفة ونظم المعلومات  
 30   2009 عمان   –دار صفاء  هيثم الشبلي وزميله  إدارة المنشات المعاصرة  
 35   2009   –الدار الجامعية  احمد ماهر  إدارة الموارد البشرية   
 20   2009 عمان   –دار المسيرة  خضير كاظم وزميله  إدارة الموارد البشرية 
 35   2009   –الدار الجامعية  محمد محمد ابراهيم   اور الكيان االقتصادي الوظيفي للمؤسسة احد مح –إدارة الموارد البشرية  
    2009 عمان   -عالم الكتب   عادل حرحوش وزميله  مدخل استراتيجي   –ادارة الموارد البشرية  
 20 2009 عمان   -اثراء للنشر  مؤيد سعيد السالم  مدخل استراتيجي تكاملي  –ادارة الموارد البشرية  
 25   2009 سوريا   –دار شعاع  ترجمة: محمود فتوح   إدارة الموارد البشرية / م 
 30   2009 عمان   –دار وائل  عمر وصفي عقيلي   ورقي  -إدارة الموارد البشرية المعاصرة ) بعد استراتيجي( 
 30   2009   –الدار الجامعية  فريد النجار  إدارة الوقت في المجتمع العربي   
 25 2009 عمان   -دار الثقافة قاسم نايف علوان وزميلته  مفاهيم, عمليات, تطبيقات   -ة الوقت إدار  
 35 2009 عمان   -دار اليازوري  سعد علي العنزي وزميله  إدارة راس المال الفكري في منظمات األعمال  
    2009   –الدار الجامعية  فريد راغب النجار   ادارة شركات تداول االوراق المالية   
 20 2009 عمان  -دار اليازوري  حميد الطائي وزميله  إدارة عمليات الخدمة  
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 25 2009 دار صفاء هيثم حمود الشبلي  إدارة مخاطر االحتيال في قطاع االتصاالت  
 20 2009  -دار الكتب العلمية ايمن عبد العزيز عبدالسالم  إدارة مشروعات التشييد  
 20 2009 عمان   -دار اليازوري  بشير العالق  اساسيات إدارة الوقت  
 15   2009 عمان   –دار وائل  وائل محمد وطاهر الغالبي   اساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن   
 20 2009 عمان  –دار وائل   مؤيد سعيد السالم اساسيات اإلدارة اإلستراتيجية  
 25 2009 عمان  –دار اليازوري  بشير العالق  اساسيات التسويق الدوائي  
 20 2009 سوريا  -دار الرضا ترجمة: عبدالرحيم الكسم  اساسيات الرقابة االدارية  
    2009 عمان   –دار اليازوري  بشير العالق   مدخل متكامل  –اساسيات و تطبيقات الترويج االلكتروني والتقليدي  
 22   2009   عمان –دار وائل  محمد ابراهيم عبيدات   مدخل سلوكي  –استراتيجية التسويق   
 22   2009 مصر   –بميك  عبدالرحمن توفيق   اسرار المدرب المحترف   
    2009 مصر   –كنوز للنشر   ستيفن شيفمان   اسرار فن البيع   
 30 2009 عمان  -دار صفاء ربحي مصطفى عليان   أسس التسويق المعاصر  
له عبدالناصر احمد وزمي اسس العالقات العامة بين النظرية والتطبيق        2009 عمان   –دار اليازوري  
 17 2009 ام القرى للنشر ابراهيم رمضان  ادارة الوقت –اسس ومهارات ادارة الذات   
 17 2009 عمان  -دار الراية سليم بطرس جلدة اسليب اتخاذ القرارات االدارية الفعالة  
 12 2009 شركة المطبوعات  مريم نور  االبداع  
 20 2009 عمان   -دار اسامة رهللا جمال خي االبداع االداري   
    2009 عمان   –دار اثراء  مؤيد عبدالحسين الفضل   االبداع في اتخاذ القرارات االدارية  
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 28 2009 دار الكتب المصرية سيد محمد جاد الرب االتجاهات الحديثة في إدارة األعمال  
لرب  سيد محمد جادا االتجاهات الحديثة في ادارة الشراء والمخازن       2009 مصر  –دار الفجر  
 20 2009 عمان   -دار اسامة شعبان فرج  االتصاالت االدارية   
 25   2009 عمان   –دار اليازوري  حميد الطائي واحمد شاكر   االتصاالت التسويقية المتكاملة مدخل استراتيجي  
 25 2009 عمان   -دار  الحامد  ثامر البكري  االتصاالت التسويقية والترويج  
 25 2009 عمان   -دار المناهج  محمد عبدالفتاح الصيرفي   2االحتياجات التدريبية وتصميم البرنامج التدريبي ج  
 15   2009 سوريا   –دار الرضا  كينيث بالنكارد وزميله  االخالق الحديثة لإلدارة ) اإلدارة بالقيم (  
 30   2009    –الدار الجامعية  احمد ماهر    اإلدارة االستراتيجية   
 18 2009 عمان   -دار الثقافة نعمة عباس الخفاجي  المداخل والمفاهيم والعمليات  –اإلدارة االستراتيجية  
 25 2009 عمان   -دار مجدالوي  احمد القطامين  مفاهيم وحاالت تطبيقية   –اإلدارة االستراتيجية  
 30   2009   –الدار الجامعية  يله  ثابت عبدالرحمن  و زم اإلدارة االستراتيجية للشراء واالمداد  
 20 2009 عمان   -دار المسيرة محمد سمير احمد  اإلدارة االستراتيجية وتنمية الموارد البشرية 
 22   2009 عمان   –دار المسيرة  محمد سمير احمد  اإلدارة االلكترونية  
    2009 عمان   –وري دار الياز  عارف صالح مخلف  الحماية االدارية للبيئة   –االدارة البيئية   
 20 2009 دار الفاروق  ميرديث بيلبن  دواعي النجاح ومسببات الفشل –اإلدارة الجماعية للمؤسسات   
    2009 عمان   –دار الراية  بشار يزيد الوليد   االدارة الحديثة للموارد البشرية  
له احمد الخطيب وزمي نظريات واستراتيجيات ونماذج حديثة  -اإلدارة الحديثة    30 2009   -عالم الكتب الحديث  
    2009 عمان   –دار اليازوري  سعد علي العنزي   االدارة الصحية   
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 20   2009 عمان   –دار الثقافة  عبد العزيز صالح بن حبتور  اإلدارة العامة المقارنة   
 35 2009 مصر  -الدار الجامعية حمود ابو بكر مصطفى م رؤية استراتيجية لحماية الجهاز االداري من التخلف والفساد  -اإلدارة العامة 
    2009   –الدار الجامعية  محمد الحناوي وزميلته   مدخل اتخاذ القرارات  –االدارة المالية  
 30 2009 المكتبة العصرية  ايمن محمد الغمري وزميله  اإلدارة المتكاملة للنفايات   
 20   2009 مصر  –العصرية  عبدالعزيز علي حسن  ود تميز بال حد   –اإلدارة المتميزة لألعمال الصيدلية  
 23   2009 عمان   –دار الثقافة  محمد علي الخاليلة   اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من االردن وبريطانيا وفرنسا ومصر  
 10 2009 االمارات  محمد عواد  اإلدارة باالرقام   
 30 2009 المكتب الجامعي  يرفي محمد الص المحامين   -المهندسين  -اإلدارة لالطباء  
    2009 مصر   –كنوز للنشر   هند رشدي  االدارة والقيادة والتميز   
 40   2009 عمان   –دار اليازوري  نجم عبود نجم   المجاالت (  –الوظائف   –اإلدارة والمعرفة االلكترونية ) االستراتيجية   
 12 2009 لبنان ناشرون  يورك برس   هتمامات الشركات وضع العنصر البشري على رأس ا  -االستراتيجية الحية 
 18 2009 عمان    -دار المسيرة نادر احمد ابو شيحة  االستشارات االدارية   
 25 2009 مكتبة بيروت  حسن مختار سليم  االشراف الفني في التعليم من منظور الجودة الشاملة 
مد الصيرفي مح البرنامج التأهيلي إلعداد اصحاب المشروعات الصغيرة     35   2009 مصر   –حورس 
 30 2009   –المكتب الجامعي  محمد الصيرفي البيع والشراء عبر االنترنت   
 20   2009   –الفكر الجامعي  علي محمود بدوي   دراسة تطبيقية   –التأمين  
 25   2009 دارالبشائر االسالمية  علي محي الدين القره داغي  دراسة فقهية تاصيلية  -التامين االسالمي  
 17 2009 مكتبة الحرية   عبدهللا الهلباوي  التأمين البحري والجوي  
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 20 2009 العربيةلالبحاث  مهيمن اقبال  التأمين التكافلي العام  
 25 2009   -دار الفكر الجامعي مراد محمود حسن  انواعه واحكامه في منظور الفقه االسالمي -التأمين الصحي  
 22 2009 عمان   -دار الثقافة لؤي ابو الهيجاء  ات التأمين ضد حوادث السيار  
 30 2009 عمان  -دار زهران محمد رفيق المصري  تطبيقات على التأمينات العامة  -التأمين وإدارة الخطر 
 10   2009  -دار الكتاب العربي فيليب واتلي  التحفيز  
 12 2009 لوم الدار العربية للع بابيت بينسوسان وزميله  التحليل االداري المبسط  
 20   2009 عمان   –دار وائل  هوشيار معروف   التخطيط االستراتيجي  
 35 2009 مجموعة النيل   محمد حسين ابو صالح   التخطيط االستراتيجي القومي  
 30 2009 عمان   -دار المناهج  مجيد الكرخي عرض نظري تطبيقي   -التخطيط االستراتيجي  
 25 2009 عمان  -دار وائل كارنة بالل خلف الس التدريب االداري  
 25 2009 عمان   -دار المناهج  محمد عبدالفتاح الصيرفي   1التدريب االداري المدربون والمتدربون واساليب التدريب ج  
 35 2009 عمان  -دار اليازوري  بشير العالق  مدخل متكامل  -الترويج االلكتروني والتقليدي 
ه ثامر البكري وزميل التسويق االخضر    25 2009 عمان   -دار اليازوري  
    2009 عمان   –دار المسيرة  محمد سمير احمد  التسويق االلكتروني  
 15   2009 سوريا   –وزارة الثقافة   عبدالمعين الموحد  التسويق السينمائي   
 15 2009 عمان   -دار اليازوري  محمد طاهر نصير وزميله  التسويق في االسالم   
 17 2009 عمان  -دار المناهج  الهام فخري طمليه   مدخل استراتيجي  -ريع الصغيرةالتسويق في المشا 
 25   2009 عمان   –دار المسيرة  ثامر البكري   التـسويق)اسس و مفاهيم معاصرة(  
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    2009 عمان   –دار وائل  تاال سعود وصفاء محمود  التشريعات التجارية وتشريعات االعمال   
 30   2009 عمان   –دار المسيرة  بالل خلف السكارنة   اري  التطوير التنظيمي واالد  
 15 2009 مصر  -بميك  جواهر القناديلي  التقويم في التعليم العالي  
  2009 مؤسسة حورس  محمد الصيرفي التميز االداري للعاملين بقطاع التربية  والتعليم  
  2009 دار الجامعيةال محمد محمد ابراهيم  التهيئة الوظيفية وآليات التميز الوظيفي  
    2009   –الدار الجامعية  محمد محمد ابراهيم   التهيئة الوظيفية وآليات التميز الوظيفي   
 5 2009 عمان  -دار النفائس  محمد ياسر عمرو  موعد فوق القمة -الثقة بالنفس  
 12 2009 عمان   -دار مجدالوي  حسين محمد حسنين  الجلسات التدريبية الفعالة من االعداد حتى التقويم   
 25   2009 عمان   –دار صفاء  محسن علي عطية   الجودة الشاملة والجديد في التدريس  
 15   2009 عمان    -دار المسيرة محمد سمير احمد  الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية  
 18 2009 الرياض   -العبيكان فهد بن ناصر العبود  التطبيق العملي للتعامالت االلكترونية الحكومية   -الحكومة االلكترونية 
 12 2009 سوريا  -دار رسالن مصطفى يوسف كافي  الحكومة االلكترونية في ظل الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة  
 18 2009 عمان    -دار المسيرة وزميله  زين حسن بدران الرعاية الصحية االولية  
    2009 عمان   –دار وائل  محمد قاسم القريوتي   دراسة السلوك االنساني الفردي والجماعي   –السلوك التنظيمي   
    2009 عمان   –دار الحامد  حسين حريم    سلوك االفراد والجماعات في منظمات االعمال   –السلوك التنظيمي   
 50   2009   –الدار الجامعية  عاطف جابر طه   مدخل نفسي سلوكي لتطوير القدرات  –السلوك التنظيمي   
 25   2009 عمان   –دار اثراء  خضير كاظم واخرين   مفاهيم معاصرة   –السلوك التنظيمي   
    2009   –المكتب الجامعي  شعبان علي حسين   السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق   
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 25   2009 عمان   –دار المسيرة  فاروق عبده والسيد محمد  إدارة المؤسسات التعليمية   السلوك التنظيمي في 
 25   2009 عمان   –دار المسيرة  فاروق عبده والسيد محمد  السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية   
 20   2009 عمان   –دار اسامة  سامر جلدة  السلوك التنظيمي والنظريات االدارية الحديثة   
 25   2009 عمان   –دار الحامد  احمد فتحي ابو كريم   الشفافية والقيادة في اإلدارة   
 20 2009 عمان   -دار اليازوري  بشير العالق  العالقات العامة في االزمات  
 6 2009 المؤلف  علي بن ابراهيم النملة  العولمة وتهيئة الموارد البشرية في منطقة الخليج العربية  
 15 2009 الهيئة المصرية   صبري الشبراوي  كر االستراتيجي والخروج من الصندوق الف 
 25 2009  -دار الكتاب العربي ديفيد ميرمان سكوت  القواعد الجديدة للتسويق والعالقات العامة  
 18   2009 عمان   –دار اثراء  مؤيد السالم  القوة التنظيمية   
 30 2009 عمان  -الثقافةدار  نواف كنعان  القيادة االدارية  
 23   2009 عمان   –دار اثراء  عمر محمود غباين   القيادة الفاعلة والقائد الفعال   
    2009 عمان   –دار الثقافة  رافدة عمر الحريري  القيادة وادارة الجودة في التعليم العالي   
 10 2009  -دار الكتاب العربي ديفيد داليساندرو  الكفاح في الحياة المهنية  
 20   2009 عمان   –دار وائل  محمد عبد حسين الطائي   المدخل الى نظم المعلومات االدارية 
 35   2009   –الفكر الجامعي  محمد الصيرفي  المرجع المتكامل في اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية 
   2009  محمد عيدة حافظ   البيع المباشر والدعاية   –المزيج الترويجي   
 35   2009   –الدار الجامعية  احمد ماهر  المستقبل الوظيفي   
 23 2009 عمان  -دار اليازوري  ضرار العتيبي واخرين   المشروعات الصناعية إدارة المواد 
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 12   2009 عمان   –دار وائل  حسين ذنون علي   وجهة نظر معاصرة   –المعايير المعتمدة في اقامة وإدارة المستشفيات   
 35 2009 مكتب التربية العربي   هارفي ف. سيلفر واخرين  اختيار االستراتيجية المناسبة  -الستراتيجي المعلم ا 
 30 2009 مصر   -بميك  جيفين كينيدي المفاوضون الناجحون  
 12 2009 الدار العربية للعلوم  فكتور ك. فنغ واخرين  بناء مؤسسات في عالم بال حدود  -المنافسة المفتوحة  
 15   2009 عمان   –دار وائل  وائل محمد و طاهر الغالبي   الستراتيجي لبطاقة التقييم المتوازن  المنظور ا 
  2009 دار المسيرة بالل خلف السكارنة  المهارات االدارية في تطوير الذات 
 10   2009 ان عم  –دار النفائس  فهد خليل زايد  المهارات الشخصية في حل النزاعات والخالفات بين األفراد والجماعات  
 45 2009 مركز االمارات  مركز االمارات للدراسات  الموارد البشرية والتنمية في الوطن العربي  
 35 2009 عمان   –دار اثراء  ثامر البكري   اسس وحاالت  -بحوث التسويق  
 25 2009 المجتمع العربي  محمد صديق البهنسي  P3برمجة وإدارة المشاريع  
    2009 مصر  ستيفن تشاندلر   الطاقة البشرية   تحدي –تحفيز الذات  
 30 2009 عمان  -دار وائل  هاني حامد الضمور   تسويق الخدمات  
 30   2009 عمان   –دار اليازوري  حميد الطائي وزميله  مدخل استراتيجي , ظيفي , تطبيقي  -تسويق الخدمات  
    2009   –ع العربي  المجتم ماجدة عبدالمجيد خلف   تطبيقات الحاسوب في االدارة 
    2009 عمان   –دار اليازوري  عبدالناصراحمد واخرين   تطبيقات الحاسوب في االدارة والتسويق  
 8 2009 سوريا  -دار النفائس  فخد خليل زايد  االتصال الفعال بين األفراد والجماعات  -تطوير الذات  
 25   2009   –الدار الجامعية  راغب النجار   فريد  تكنولوجيا االتصاالت والعالقات والمفاوضات الفعالة  
 25 2009 عمان   -دار اليازوري  بشير العالق  تنمية المهارات االشرافية والقيادية  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 25  2009 عالم الكتب الحجيث  نعيم ابراهيم الظاهر  تنمية الموارد البشرية  
 25 2009   -كر الجامعيدار الف آمنة بواشري  توجه القيادات االدارية العربية في ظل العولمة 
 15   2009 عمان   –دار وائل  وائل محمد وطاهر الغالبي   الرصف والمحاذاة    –توجيه األداء االستراتيجي  
  2009 اليازوري  بشير العالق  ثقافة الخدمة   
 18 2009 عمان   -دار اليازوري  نعمة عباس الخفاجي  ثقافة المنظمة  
 30 2009 عمان  -دار اليازوري  نجم العزاوي  لمواصفه العالمية جودة التدريب االداري ومتطلبات ا 
 25 2009 مصر  -بميك  بسمة عدنان السيوفي  خماسية التجديد الذاتي في المنظمات المعاصرة  
 25 2009 مصر  -بميك  عبدالرحمن توفيق  دبلوماسية القيادة بالذكاء العاطفي  
 22   2009 عمان   –لمسيرة دار ا بالل خلف السكارنة   دراسات ادارية معاصرة   
 23   2009 عمان   –دار اثراء  جالل محمد النعيمي   دراسة العمل في اطار إدارة اإلنتاج والعمليات   
 16 2009 المكتبة العصرية  عبدالحميد عبدالفتاح   دليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة  
 35   2009   –الدار الجامعية  احمد ماهر  الستراتيجي  دليل المديرين في التخطيط ا  
 10 2009 مركز االمارات  شريفة رحمة هللا سليمان  دور االتصال والعالقات العامة في الحكومة االلكترونية  
 8   2009 ابو ظبي   زياد ابو الفحم   دور المشاريع الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة في العالم العربي   
 20 2009 سوريا  -دار الرضا ترجمة: علي مصطفى  المستهلكسلوك  
  2009 الحلبي الحقوقية  ليث عبداالمير الصباغ  صناعة التأمين في االسواق العربية  
 22 2009 القاهرة  سعدالدين خليل  صناعة التدريب  
 15 2009 قوقية زين الح هيثم المصاروة  عقد التأمين االلزامي في المسؤولية المدنية لحوادث المركبات  
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 السعر سنة الطبع 

 17 2009  -دار الجامعة الجديدة ماجد راغب الحلو  علم اإلدارة العامة ومبادئ الشريعة االسالمية  
 17   2009 عمان   –دار المسيرة  عبدالعزيز بدر النداوي  نظرة استراتيجية   –عولمة إدارة الموارد البشرية   
 22 2009 الدار االكاديمية  ميخائيل جونسون  فساد االدارة واالبداع في االصالح  
  2009 المكتبة العصرية  احمد محمد غنيم  فعاليات اإلدارة بين حداثة االتجاهات وافضل الممارسات  
 35 2009 عمان   -دار اليازوري  بشير العالق  كفاءة التسويق اسئلة وحلول 
 25 2009  -دار الكتاب العربي بوب ليفنغستون  كيف تبرع في عملك 
 25   2009 االمارات   محمد يسري عالم   نظام إدارة الموارد البشرية في مؤسستك   كيف تطبق 
 25 2009 سوريا   -دار الفكر ليندا أ. هيل   كيف تواجه تحديات القيادة  -كيف تكون مديرا  ناجحا   
  2009   –الفكر الجامعي  ايمن النحراوي    لوجستيات التجارة الدولية  
    2009 عمان   –دار وائل  محمد قاسم القريوتي   ت والعمليات والوظائف النظريا –مبادئ االدارة  
 23 2009 عمان   -دارالحامد  حسين حريم  وظائف المنظمة  -العمليات االدارية  -النظريات  -مبادئ اإلدارة الحديثة  
 30 2009 عمان    -دار المسيرة زكريا احمد عزام واخرين  مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق  
 25 2009 عمان   -دار اليازوري  حميد الطائي وزميله  مدخل شامل -مبادئ التسويق الحديث  
 20 2009 عمان   -المجتمع العربي  سمر توفيق صبرة  مبادئ التسويق للفنون التطبيقية  
    2009   –مجموعة النيل   ادريان بالمر   مبادئ تسويق الخدمات   
    2009   –المجتمع العربي   محمد خليل وزميله   مدخل الى التجارة االلكترونية 
 17   2009 عمان   –دار وائل  عمر وصفي عقيلي   مدخل الى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة ) وجهة نظر (  
    2009 بغداد  –دار الدكتور  سالم محمد ومنى الموسوي   مدخل الى حماية المستهلك   
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

هر عبدالرحيم عاطف  زا  مفاهيم تسويقية حديثة        2009 عمان   –دار الراية  
 28 2009 مجموعة النيل   إلينا ماسيفيسيت  الدليل االرشادي للبحث عن المعلومات   -مقدمة في إدارة المعلومات  
  2009 المكتب الجامعي  عبدالسالم ابو قحف  مقدمة في األعمال  
 17   2009   –الدار الجامعية  ان محمد احمد محمد حس مدخل وظيفي   –مقدمة في األعمال  
 10 2009 مركز تطوير األداء محمد عبدالغني حسن  مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار  
    2009   –الدار الجامعية  فريد راغب النجار   وفنون السلوك التنظيمي االستراتيجي   مهارات  
 35 2009 دار الكتب المصرية سيد محمد جاد الرب يةموضوعات ادارية متقدمة وتطبيقاتها في منظمات األعمال الدول 
 20 2009 عمان   –دار اليازوري  نعمة عباس وطاهر الغالبي   نظرية المنظمة مدخل التصميم  
 30   2009 عمان   –دار اليازوري  يوسف حجيم الطائي   نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية   
 28   2009 مصر   –العصرية  لمياء محمد وزميلها  الخدمات التعليمية   نظم الجودة ومتطلبات تسويق 
 35   2009 عمان   –دار اليازوري  سعد غالب ياسين   نظم المعلومات االدارية  
 23   2009   –الدار الجامعية  محمد احمد حسان   نظم المعلومات االدارية   
 17    2009 عمان    -المناهج دار  عالء السالمي واخرين    نظم المعلومات االدارية    
 25   2009 عمان   –دار وائل  نجم عبدهللا واخرين   مدخل معاصر  –نظم المعلومات االدارية  
 18 2009 عمان  -دار وائل مزهر شعبان العاني  منظور تكنولوجي   –نظم المعلومات االدارية  
الطائي وزميله  محمد  منظور الميزة االستراتيجية  -نظم المعلومات االستراتيجية    25 2009 عمان   -دار الثقافة 
    2009  ناصر نور الدين و زميله   نظم قياس تكلفة االنتاج والخدمات في بيئة االعمال المعاصرة   
 22 2009 عمان  -دار الراية زاهر عبدالرحيم عاطف  الهيكل التنظيمي للمنظمة  -هندرة المنظمات  
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 السعر سنة الطبع 

    2009 عمان   –ر اليازوري دا فريد فهمي زيارة   وظائف االدارة  
  2009 اليازوري  فريد فهمي زيارة  وظائف اإلدارة   
 25   2009 عمان   –دار اليازوري  فريد فهمي زيارة   مدخل معاصر  –وظائف منظمات األعمال  
 23   2009 مصر   -الدار الجامعية عالء عباس علي   كيفية تحقيقه والحفاظ عليه   –والء المستهلك  
 17 2010 سوريا   –دار دجلة  اسماعيل ابراهيم القزاز  iso 19011: 2002  –انظمة الجودة تدقيق  
 28 2010 عمان  -دار وائل عبدالباري درة وزميله    21إدارة الموارد البشرية في القرن  
 40 2010 عمان  -دار المناهج  سلمان زيدان  2-1الفلسفة ومداخل العمل  -إدارة الجودة الشاملة 
 70 2010 عمان  -المجتمع العربي  مجموعة باحثين  2-1جاهات الدولية الحديثة في منظمات األعمال  االت 
 120 2010 عمان   -المجتمع العربي  مجموعة باحثين    3-1التفكير االداري واالستراتيجي في عالم متغير   
 20 2010 عمان   -دار اسامة اسامة العامري  اتجاهات إدارة المعلومات  
 15 2010 عمان   -جليس الزمان  عماد علي المهيرات   لتمكين على فاعلية المنظمة اثر ا 
 40 2010 مصر   -الدار الجامعية مصطفى محمود ابوبكر  اخالقيات وقيم العمل في المنظمات المعاصرة  
  2010 عمان   –دار وائل  عبدالباري ابراهيم درة   ادارة االجتماعات : الجوانب السلوكية  
 20 2010 عمان   -دار اسامة محمود جادهللا االزمات  إدارة 
 22 2010 -مركز الدراسات  صائب القهوجي  ادارة االزمات والكوارث المعاصرة  
 15 2010   -دار النهضة العربية احمد ضياءالدين محمد  دراسة تطبيقيةإلدارة االزمة االمنية   -إدارة االزمة االمنية 
 23 2010 عمان   -المجتمع العربي  لف مهدي حسن زوي إدارة األفراد  
 20 2010 عمان   -دار الحامد  محمد عبدهللا العوامرة  منظور تطبيقي  -إدارة التجزئة 
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 15 2010 عمان   -دار الراية هاشم حمدي رضا إدارة التحول والقيادة الفعالة  
د راغب النجار  فري ادارة التغيير االستراتيجي العربي لمواجهة االزمة المالية العالمية        2010   –الدار الجامعية  
 25 2010 العر بية المتحدة  حسن محمد احمد  المصادر واالستراتيجيات  -إدارة التغيير التنظيمي 
 17 2010 عمان    -دار المسيرة خضير كاظم حمود  إدارة الجودة الشاملة  
 30 2010 بيسان للنشر  زياد فرحان  إدارة الجودة الشاملة البدوية 
 25 2010 عمان  -دار صفاء محمود الوادي وآخرين إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية 
 40 2010 عمان  -دار صفاء نجم عبود نجم   إدارة الجودة الشاملة في عصر االنترنت  
 23 2010 عمان  -دار اثراء محمد عبدالوهاب العزاوي  مدخل استراتيجي تطبيقي   -إدارة الجودة الشاملة 
 30 2010 الرياض  ميسر ابراهيم الجبوري  إدارة الجودة جوانب نظرية وتجارب عملية  
 20 2010 الدار االكاديمية   احمد ابراهيم   إدارة الحياة في ترشيد االستهالك 
 30 2010 عمان  -دار الحامد  اسامة عزمي وزميله  إدارة الخطر والتأمين  
  2010 عمان  –دار الحامد  هاني جزاع وزميله  الميادارة الخطر والتامين منظور اداري كمي اس 
 20 2010 عمان  -دار صفاء محمد العدوان وآخرين إدارة الشراء والتخزين   
 15 2010 كنوز  ادمون جاكوبسون  ايجابيات وسلبيات الضغوط  –إدارة الضغوط  
 25   2010 عمان  -دار الثقافة علي هادي جبرين   إدارة العمليات  
 30 2010 عمان   -دار اليازوري  نجم عبود نجم  إدارة ما ال يقاس   -لموسات إدارة الالم 
 25   2010   –العربية المتحدة  محمود كفاوين   إدارة المؤسسات االجتماعية   
 20 2010 عمان   -دار صفاء محمد محمود مصطفى   مدخل كمي  -إدارة المخزون والمواد  
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 30 2010 مصر   -العصرية د غنيم احمد محم رؤية معاصرة  –إدارة المستشفيات   
 30 2010 عمان  -دار اليازوري  احمد يوسف دودين إدارة المشاريع  
 27 2010 عمان  -دار الوراق محمود العبيدي وزميله منهج كمي   -إدارة المشاريع 
 19 2010 عمان    -دار المسيرة عبدالعزيز بدر النداوي  إدارة المشتريات والمخازن  
 23 2010 عمان   -دار صفاء مزهر شعبان العاني واخرين  منظور ريادي تكنولوجي   -ت الصغيرةإدارة المشروعا 
 20 2010 عمان   –دار الحامد  خضر مصباح الطيطي  التحديات والتقنيات والحلول  -إدارة المعرفة 
 25 2010 عمان  -جليس الزمان  محمد تركي وزميله  إدارة المعرفة بين النظرية والتطبيق  
 20 2010 عمان   -دار اسامة عصام نور الدين   المعرفة والتكنولوجيا الحديثة   إدارة 
 17 2010 عمان   -دار الراية عالء فرج الطاهر  إدارة المعلومات والمعرفة  
 15 2010 عمان   -دار الراية عالء فرج الطاهر   إدارة المواد والجودة الشاملة 
 60 2010 الرياض  -المريخدار  جاري ديسلر  إدارة الموارد البشرية  
 20 2010 سوريا  -دار شعاع عبدالمنعم دهمان  إدارة الموارد البشرية من منظور اسالمي  
 18 2010 عمان   -دار الفكر وفاء فؤاد شلبي واخرين   إدارة الموارد في ظل متغيرات العصر  
 15 2010 دار الكتاب العربي يوسف ابو الحجاج  ادارة الوقت واستثماره  
 30 2010 عمان  -دار اليازوري  حيدر علي المسعودي إدارة تكاليف الجودة ستراتيجيا    
 35 2010 الرياض  -دار المريخ في كومار وزميله   مدخل قاعدة البيانات   -إدارة عالقة العميل 
 23 2010 عمان   -دار الحامد  خضر مصباح الطيطي  مفاهيم ادارية وتقنية وتجارية  -إدارة وصناعة الجودة 
 25 2010 عمان    -اثراء للنشر غالب جليل واخرين  اساسيات إدارة المشاريع  
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 22 2010 عمان   -دار اسامة علي الحطاب  استراتيجية التخطيط للمشاريع الصغيرة  
 35 2010 -مركز الدراسات  يحيى حسن بسما  استراتيجية فن التفاوض وادارة المحادثات والمقابالت  
 25 2010 عمان  -دار وائل ناجي معال وزميله  تحليليمدخل  -اصول التسويق 
 25 2010 دار المنهل كامل بربر  االتجاهات الحديثة  في اإلدارة وتحديات المديرين  
    2010 عمان   –دار المسيرة  محمد حسنين العجمي   االتجاهات الحديثة في القيادة االدارية و التنمية البشرية  
 20 2010 عمان    -دار المسيرة عبدالعزيز بدر النداوي  ارة المشتريات والمخازن االتجاهات المعاصرة في إد  
 23 2010 عمان   -دار اسامة احمد النواعرة  االتصال والتسويق بين النظرية والتطبيق   
 35 2010 المؤلف  سيد محمد جاد الرب االخالقيات التنظيمية والمسئولية االجتماعية في منظمات األعمال العصرية  
 17 2010 عمان   -دار اليازوري  سعد غالب ياسين  اإلدارة االستراتيجية  
 20 2010 عمان  -دار وائل وائل محمد ادريس وزميله المفاهيم..العمليات  -اإلدارة االستراتيجية 
 23 2010 عمان  -جليس الزمان  محمد عبدالسميع وزميله  اإلدارة االستراتيجية في إدارة االزمات  
 45   2010 مصر -الدار الجامعية مصطفى محمود واخرين   االستراتيجية وجودة التفكير والقرارات في المؤسسات المعاصرةاإلدارة  
 40 2010 مصر   -الدار الجامعية خالد ممدوح ابراهيم   اإلدارة االلكترونية   
 35 2010 عمان   -دار اليازوري  سعد غالب ياسين  اإلدارة االلكترونية  
 20 2010 زمزم ناشرون  موسى عبدهللا منور وزميلة  مدخل تطبيقي في السكرتاريا واعمال المكاتب   -لكترونية للمكتب اإلدارة اال 
 22   2010 عمان   –دار وائل  عبدالستار محمد العلي   إدارة سلسلة التوريد  –اإلدارة الحديثة للمخازن والمشتريات  
  2010 عمان   –دار اثراء  محمد علي العامري   االدارة المالية المتقدمة   
 15 2010 دار الكتاب العربي يوسف ابو الحجاج  االدارة المتميزة وسمات المدير الناجح  
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 22 2010 عمان  -دار وائل ايمن عودة المعاني  اإلدارة المحلية   
 22   2010   –المكتب الجامعي  احمد عبدالسالم سليم   اإلدارة المعاصرة  
 25 2010 دار القدس للعلوم  ترجمة: فادي رضوان غايات اخالقية في التعليم  نحو -اإلدارة الهادفة 
 25 2010 عمان  -دار وائل احمد علي الصالح واخرين  منهج التميز االستراتيجي واالجتماعي للمنظمات  -اإلدارة بالذكاءات  
 40 2010 مصر   -الدار الجامعية محمد ابالاهيم  محمد  المدخل للتميز االداري  -اإلدارة واعادة هيكلة المؤسسات العامة والخاصة 
    2010   –المكتب الجامعي  احمد عبدالسالم سليم   االداره االستراتيجية والميزة التنافسية في المنظمات الحديثة  
    2010 عمان   – دار اثراء محمد العزاوي وزميله   قديمها وحديثها , اسبابها ونتائجها والدروس المستفادة  –االزمات المالية  
 35 2010  -دار الكتاب العربي مايكل بورتر  اساليب تحليل الصناعات والمنافسين  -االستراتيجية التنافسية 
 18 2010 عمان   -دار الحامد  باسم الحميري  االستشارات االدارية   
 22 2010 المكتبة العصرية  مجدي ابراهيم  ابو العال  االمن الصناعي ضرورة حتمية  
 25 2010 عمان   -دار الثقافة عبدالقادر العطير  لتأمين البري في التشريع  ا 
 25 2010 عمان   -دار الثقافة سمير صادق عادي التأمين من الحريق  
 20 2010 عمان   -دار اسامة حسام العربي   التخطيط االداري  
 25 2010 عمان    -دار المسيرة بالل خلف السكارنة   التخطيط االستراتيجي   
 35 2010 عمان   -زهران  مارتن الكلوفلن  التخطيط االستراتيجي للجامعات والتعليم العالي  
  2010   –الدار الجامعية  فريد راغب النجار   التخطيط االستراتيجي و المدير العربي   
 25 2010 عمان  -دار وائل محمد عبدالفتاح ياغي   التدريب االداري بين النظرية والتطبيق   
 20 2010 عمان   -دار الراية هاشم حمدي رضا  ريب والتأهيل االداري التد  
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    2010 عمان   –دار المناهج   محمد محمود مصطفى   التسويق االستراتيجي للخدمات  
 10 2010 دار الكتاب العربي يوسف ابو الحجاج  التجارة عبر االنترنت  -التسويق االلكتروني  
م محمد محمد ابراهي  التسويق السياسي    35 2010 مصر   -الدار الجامعية 
 22   2010 عمان   –دار وائل  محمد ابراهيم عبيدات   التسويق المباشر والعالقات العامة  
 20 2010 عمان  -دار الفكر ايناس رأفت شومان  التسويق وإدارة االعالن  
 45 2010 ن  عما  -دار الوراق احسان دهش جالب وزميله  التسويق وفق منظور فلسفي ومعرفي معاصر 
 28   2010 عمان   -دار الوراق عادل هادي حسين وزميله   التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتهما بالمفاهيم االدارية المعاصرة  
 28 2010 زمزم ناشرون  موسى اللوزي  االساليب واالستشارات  –التنظيم االداري  
 25 2010 المنظمة العربية   عة باحثين مجمو  بحوث محكمة منتقاة  -التنظيم واداء المنظمات  
 17 2010 عمان  -دار اليازوري  نواف محمد الباوي  الجودة الشاملة في التعليم وتطبيقات االيزو  
 17 2010 جامعة الملك سعود  زيد عمر العيص  عنوين ومضامين    -الجودة في التعليم العالي 
 15 2010 عمان   -دار الراية ج الطاهر عالء فر  الحكومة االلكترونية بين النظرية والتطبيق   
 25 2010 عمان   -دار اسامة محمود القدوة   الحكومة االلكترونية واإلدارة المعاصرة   
 22 2010 عمان   -دار صفاء سالم تيسير الشرايدة  اطر نظرية وتطبيقات عملية   -الرضا الوظيفي 
 20 2010  -دار الكتب العلمية اني محمد االمين المريت الرقابة االدارية في العهد الراشدي 
 17 2010 عمان   -دار الثقافة حمدي سليمان قبيالت  دراسة تحليلية تطبيقية   -الرقابة االدارية والمالية على االجهزة الحكومية 
 15 2010 عمان  -دار صفاء علي احمد المشاقبة  السالمة والصحة المهنية في إدارة المستودعات  
 22 2010 عمان   -دار الحامد  شوقي ناجي جواد   في منظمات األعمال  السلوك التنظيمي  
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 25 2010   –الدار الجامعية  فريد راغب النجار   العمالة االجنبية في الوطن العربي  
 22 2010 عمان   -دار صفاء ربحي مصطفى عليان   العمليات االدارية  
 25 2010 عمان    -هلية اال قصي محبوبة   القائد بين السياسة والسلطة والنفوذ  
 23 2010 عمان   -دار اليازوري  بشير العالق  القيادة االدارية   
 17 2010 عمان   -دار اليازوري  عادل عبدالرزاق هاشم  القيادة وعالقتها بالرضا الوظيفي  
 15 2010 العربية للموسوعات  عمر محمد بن يونس  المجتمع المعلوماتي والحكومة االلكترونية   
 30 2010 عمان  -دار الحامد  شوقي ناجي جواد   ع المتكامل في اإلدارة االستراتيجية المرج 
 35 2010 مصر  -الدار الجامعية مصطفى محمود ابو بكر  المرجع في التفكير االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية  
ين عالء فرحان طالب واخر  المزيج التسويقي المصرفي واثره في الصورة المدركة للزبائن    18 2010 عمان   -دار صفاء 
 25   2010 عمان   –دار وائل  طاهرالغالبي وزميله   المسؤولية االجتماعية و اخالقيات األعمال  
 25 2010 اثراء  محمد عزات واخرون  المفاهيم الحديثة في علم اإلدارة 
 23 2010 عمان   -دار اليازوري  فريد فهمي زيارة  المقدمة في تحليل وتصميم النظم  
 28   2010 عمان   –دار اثراء  هيثم حامد المصاروة   المنتقى في شرح عقد التامين   
 20 2010 عمان  ماهر امين المخامرة  المهارات االدارية في إدارة االزمات  
 23 2010 عمان  -دار وائل محمد قاسم القريوتي  الوجيز في إدارة الموارد البشرية 
 35 2010 عمان  -دار اليازوري  نجم عبدهللا العزاوي  لموارد البشريةالوظائف االستراتيجية في إدارة ا 
 25 2010   –العربية المتحدة  محمد نور برهان   انظمة المعلومات االدارية  
 25 2010 مصر -دار الوفاء ايهاب عيسى المصري  مفاهيم, نظريات, تطبيقات  –  MCSبرنامج مهارات التفكير في التفكير   
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 18 2010 مصر   -جليس الزمان  احمد يوسف دودين المتوازنة ومعوقات استخدامها في منظمات األعمال بطاقة األداء  
 18 2010 عمان   -دار صفاء شهرزاد محمد شهاب  بناء برنامج تطويري في ضوء تقويم اداء مهارات القيادة االدارية والتربوية   
 20 2010 عمان   -دار صفاء عصام عطا هللا  تدريبية تحديد االحتياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج ال 
 18 2010 دار الكتاب الحديث تريسا ماي لشر  تسويق المعلومات وخدماتها  
  2010 عمان   -اثراء للنشر هيثم حامد المصاروة  مدخل تعريفي للمهنيين   -تشريعات اعمال التأمين  
 25 2010 لبنان ناشرون  يورك برس  تقييم األداء 
 25 2010 عمان   –كنوز المعرفة  سلطان سعود السجان  الشركات  تقييم  
 22 2010 مؤسسة حورس  محمد عبدالفتاح حافظ  تنمية المهارات االدارية )المستويات االشرافية(  
 30 2010 دار الحامد عبدالمحسن  بن محمد  دراسات في اإلدارة الجامعية  
 17 2010   -دار الكتب القانونية  حمدي احمد سعد ية  دور التأمين في مواجهة مخاطر األعمال االرهاب  
 25 2010 عمان   -جليس الزمان  اسماعيل محمد الزيود  دور المشروعات االنمائية في التنمية الريفية  
  2010 لبنان ناشرون  مانفريد كيتس دي فرييز  السلوك القيادي في المشروع االنساني  -سر القيادة وسحرها  
 10 2010 سوريا  -دار الفكر رضوان زيادة وزميله  سالم والغربصراع القيم بين اال  
    2010 عمان   –دار وائل  هاني حامد الضمور  طرق التوزيع     
 15 2010 سوريا -دار شعاع ترجمة: محمد فاتح المدرس فن المراسالت التجارية باالنجليزية   
 17 2010 عمان   -دار الحامد  محمود الفاضل محمد  كفايات المدير العصري للمؤسسات االدارية والتربوية   
 15 2010 مصر -دار الوليد  يوسف ابو الحجاج  كيف تتخذ القرارات الصعبة في حياتك 
  2010 سوريا -الدار القيمة كارولين نلسن  كيف تدير التدريب  
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 25 2010 دار صفاء محمود احمد  فياض  مبادئ اإلدارة )وظائف المنظمة( 
 17 2010   -دار الفكر الجامعي محمد احمد ابو زيد  مبادئ التأمين   
 23   2010 عمان   –دار المسيرة  وائل مختار اسماعيل   مصادر المعلومات  
 25 2010 عمان   –دار وائل  غالب محمود سنجق  معايير اللجنة المتحدة الدولية العتماد المستشفيات بين النظرية والتطبيق  
 15 2010 عمان  -جليس الزمان  نضال احمد  دودين   هندسية العسكرية  مقدمة في إدارة المشاريع ال 
  2010 عمان   -دار صفاء خضير كاظم حمود  منظمة المعرفة 
 17 2010 عمان  -دار الحامد  باسم الحميري  مهارات ادارية 
 25 2010 عمان  -دار اليازوري  فتحي احمد العالم  نظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية  
 20 2010 عمان   –دار اليازوري  نعمة عباس وطاهر الغالبي   مدخل العمليات  -نظرية المنظمة 
 20 2010 العربية المتحدة  احمد توفيق نور الدين  دراسة تطبيقية في استراتيجيات مكافحة االرهاب  -نظم إدارة االزمات  
 25 2010 عمان   -دار اليازوري  سعد غالب ياسين  نظم إدارة قواعد البيانات   
 30 2010 عمان   -دار الحامد  فايز جمعة النجار منظور اداري  -نظم المعلومات االدارية  
 25 2010 دار صفاء محمود احمد واخرون  وظائف االدرة )وظائف المدير( 
 17 2011 عمان  -دار الراية لعلي بوكميش  9000إدارة الجودة الشاملة آيزو  
 28 2011 عمان   -دار صفاء نجم عبود نجم   21ن  القيادة االدارية في القر  
 70 2011 عمان  -المجتمع العربي  مجموعة باحثين   2-1الجودة والتميز في منظمات األعمال   
 25 2011 عمان  -دار وائل غازي خالد ابو عرابي  دراسة مقارنة  -احكام التأمين  
 25   2011 عمان   –دار المسيرة  خالل خلف السكارنة اخالقيات العمل  
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 20 2011 عمان  -دار وائل محمد التونجي   اخالقيات المهنة والسلوك االجتماعي  
 25 2011 عمان   -دار صفاء عيد احمد ابو بكر   إدارة اخطار شركات التأمين ) اخطار االكتتاب, اخطار االستثمار ( 
 23 2011 عمان   -دار الفكر ترجمة: سامح عبد المطلب  إدارة األداء 
 20 2011 عمان  -جليس الزمان  عبدالمجيد الطيب الفار  رة االرباح إدا 
 30 2011 عمان   -دار صفاء شوقي ناجي وزميله  إدارة األعمال الدولية  
 17 2011 عمان   -دار المسيرة انس عبدالباسط عباس  إدارة األعمال وفق منظور معاصر 
 20 2011 عمان   -دار اليازوري  دالرحمن بن عنتر عب إدارة اإلنتاج في المنشآت الخدمية والصناعية  
 25 2011 عمان  -دار صفاء خضير كاظم حمود وزميله  إدارة اإلنتاج والعمليات  
 27 2011 عمان   -دار اليازوري  يوسف الطائي واخرين   إدارة التأمين والخطر   
 35 2011 عمان   -اثراء للنشر ثامر البكري  إدارة التسويق  
 20 2011 عمان   -عالم الثقافة  لخوالدة عايد ا إدارة التغيير  
 28 2011 عمان  –دار الحامد  خضر مصباح الطيطي  التحديات واالستراتيجيات للمدراء المعاصرين  –إدارة التغيير   
 17 2011 عمان  -دار الثقافة رافدة عمر الحريري  إدارة التغيير في المؤسسات التربوية   
 30 2011 عمان  -دار الفكر ين سامح عبدالمطلب واخر  إدارة التفاوض  
 7 2011 جامعة الموصل سلطان احمد وزميله  البدء من الذات لمواجهة التحديات  -إدارة التفاوض  
 15 2011 بغداد  -دار الدكتور صباح النجار ومها كامل   مبادئ وتطبيقات  -إدارة الجودة 
 35 2011 عمان   -ر الوراقدا نزار عبدالمجيد وزميله   إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة 
 30 2011 دار الفكر   موسى طه العجلوني   إدارة السجالت الطبية في المستشفيات الحديثة   
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 40 2011 عمان   -دار صفاء احسان دهش جالب   إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير   
 23 2011 عمان   -بي المجتمع العر  مهدي حسن زويلف وزميله   مدخل كمي -إدارة الشراء والتخزين 
 35 2011 عمان  -دار اليازوري  اونيس عبدالمجيد اونيس   مدخل سلوكي تنظيمي   -إدارة العالقات االنسانية 
 12 2011 الشركة العربية محمد الفاتح محمود  ادارة الكوارث واالزمات 
 17 2011 عمان  -دار الراية سامي حريز وزميله  إدارة الكوارث والمخاطر  
 25 2011 عمان    -اثراء للنشر زاهد عبدالحميد وزميله  المبيعات والبيع االلكتروني إدارة  
  2011 عمان   -دار اسامة وليد يوسف الصالح  ادارة المستشفيات والرعاية الصحية والطبية  
 30 2011 عمان    -دار المسيرة عبدالستار العلي  إدارة المشروعات العامة 
 30 2011 عمان   -دار صفاء عبدالغني  عالء الدين  إدارة المنظمات  
 23 2011 عمان   -دار الثقافة زاهد محمد ديري   إدارة الموارد البشرية 
 20 2011 عمان   -دار المسيرة انس عبدالباسط عباس  إدارة الموارد البشرية  
 20 2011 عمان   -المجتمع العربي  منير نوري وزميله   إدارة الموارد البشرية 
 22   2011 عمان   –دار وائل  سهيلة محمد عباس   مدخل استراتيجي  –رد البشرية إدارة الموا 
 25 2011 عمان  -المجتمع العربي  شيراز محمد طرابلسية  إدارة جودة الخدمات التعليمية والبحثية  
 20 2011 عمان  -المجتمع العربي  زاهد محمد ديري  إدارة حكومية  
 23 2011 عمان   -جليس الزمان  بسام محمود المهيرات   إدارةالمعرفة في تكنولوجيا المعلومات  
 18 2011 عمان   -دار الحامد  عاكف لطفي خصاونة   ادلرة االبداع واالبتكار في منظمات األعمال   
 28 2011 عمان   -دار جرير ربحي مصطفى عليان  اساسيات إدارة الوقت للوظيفة والحياة العامة  
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 22 2011 زمزم ناشرون  خالد الصرايرة وزميله  ارة التربوية اساسيات نظم المعلومات في اإلد  
 20 2011 عمان  -دار اليازوري  زياد مشاقبة وزميله  استخدامات حاسوبية في اإلدارة  

 30 2011 عمان   -دار اليازوري  عالء فرحان طالب وزميله  استراتيجية العمليات واالسبقيات التنافسية  
 23 2011 مصر  -دار الوفاء عمر نصر هللا قشطة   دة الشاملة للتدريب الرياضي استراتيجية تطبيق إدارة الجو  
 25 2011 عمان   -دار الثقافة بهاء بهيج شكري  اعادة التأمين بين النظرية والتطبيق   
 25 2011 عمان   -دار المسيرة بالل خلف السكارنة  االبداع االداري  
 18 2011 عمان   -دار اليازوري  طاهر محمود الكاللده يةاالتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشر  
 25 2011 دار الفكر الجامعي حمدي ابو النور السيد   دراسة مقارنة  –اإلدارة االستشارية ودور القضاء االداري في الرقابة عليها  
 40 2011 عمان  -دار صفاء جواد كاظم لفتة   اإلدارة الحديثة لمنظمة التعليم العالي  
 25 2011 عمان   -دروب للنشر غانم فنجان وفاطمة فالح  مدخل الوظائف االدارية   -دارة في المنهج االسالمي اإل 
 35   2011 عمان   –دار وائل  طاهر الغالبي وزميله   اإلدارة و األعمال  
 20 2011 الدار العربية   عبدالرحمن الجوبير  الفكر والتطبيق  –اإلدارة والحكم في االسالم  
 17 2011 عمان  -دار الراية سليم بطرس جلدة تراتيجيات الحديثة في إدارة االزمات االس 
 20 2011 عمان   -دار الراية هاشم حمدي رضا االصالح االداري  
 22 2011 الدار العربية   عبدالرحمن الجوبير  المنظور االسالمي والمعاصر والتجربة السعودية  -االصالح االداري   
 18 2011 عمان ى  -دار الراية نواف قطيش  دارة االزمات االمن الوطني وإ 
 23 2011 الدار العربية   عبدالرحمن الجوبير  االوقاف االسالمية ودورها الحضاري الماضي والحاضر والمستقبل  
 20 2011 عمان   -دار اسامة عزالدين فالح  التأمين  
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 35 2011 عمان   -دار الوراق علي الطراونة مراد  دراسة مقارنة  -التأمين االلزامي من حوادث المركبات  
 35 2011 عمان   -دار اليازوري  سعد علي العنزي وزميله  التحالفات االستراتيجية في منظمات األعمال  
 23 2011 عمان  -دار الراية عالء فرج الطاهر  التخطيط االداري  
لضمورموفق محمد ا التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام    17 2011 عمان   -دار الحامد  
 20 2011 عمان   -دار المسيرة حنان سليمان الزنبقي  التدريب االلكتروني   
 23 2011 عمان  -دار وائل محمد ابراهيم عبيدات  التسويق االجتماعي االخضر والبيئي   
 27 2011 عمان  -دار المسيرة محمود الصميدعي   التسويق االستراتيجي   
 26 2011 اليازوري  هاشم فوزي العبادي وزميله  قراءات وبحوث  –لجامعي من منظور اداري التعليم ا 
 25 2011 عمان  -دار اليازوري  لطف محمد علي   التفكير االبداعي لدى المديرين  
 23 2011 عمان   -دار صفاء نادر احمد ابو شيحه  التنظيم واساليب العمل 
 30 2011 السعودية . شاين ادجار هـ الثقافة التنظيمية والقيادة 
 17 2011 عمان  -دار صفاء مأمون الدراركة وزميله  الجودة في المنظمات الحديثة 
 15 2011 عمان   -جليس الزمان  عصمت سليم القرالة  الحكمانية في األداء الوظيفي  
 20 2011 عمان  -زوري دار اليا صفوان المبيضين  النماذج والتطبيقات والتجارب الدولية  -الحكومة االلكترونية 
 12 2011 جامعة الفاتح  محمد عبدالحميد   الحوافز والوالء التنظيمي في المنظمات  
 25 2011 دار الكتاب الحديث جالل ابراهيم  الخطة الدولية لالعمال التجارية  الهياكل التنظيمية  
 20 2011 عمان  -دار وائل الياس بن ساسي   الخيارات االستراتيجية لنمو المؤسسة 
 8 2011 عمان   -دار المسيرة مروان طاهر الزعبي  الرضا الوظيفي  
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 20 2011 مصر  -دار الوفاء فايزة محمد رجب  الرضا الوظيفي للعاملين من منظور الخدمة االجتماعية  
 25 2011 عمان   -دار الحامد  حسين الطراونة وزميله  الرقابة االدارية 
 20 2011 عمان    -دار المسيرة ي زاهد محمد دير  الرقابة االدارية 
 17 2011 الدار العربية  عبدالرحمن الجوبير  الرقابة االدارية المنظور االسالمي والمعاصر والتجربة السعودية 
 25 2011 عمان   -دار المسيرة زاهد محمد ديري  السلوك التنظيمي  
 25 2011 عمان  -العربي المجتمع  عبدالرزاق الرحاحلة وزميله  السلوك التنظيمي في المنظمات  
 20 2011 عمان    -دار المسيرة انس عبدالباسط عباس  العلوم السلوكية -السلوك التنظيمي في منظمات األعمال  
 17 2011 عمان  -دار اليازوري  زهير بو جمعة الشالبي  الصراع التنظيمي وإدارة المنظمة 
 35 2011 سوريا  -وزارة الثقافة  اندروج. دوبرين  ممارسات ومهارة وخالصات وبحوث  -القيادة 
 15 2011 عمان   -دار اثراء عدنان العتوم وزميله  الطريق نحو النجاح  -القيادة والتغيير 
 15 2011 عمان   -دار اثراء علي هادي جبرين   المدخل االستراتيجي والتشغيلي للنوعية   
 22 2011   -المؤسسة الحديثة وديع طوروس  المدخل الى العلوم االدارية 
 35 2011 عمان   -دار اليازوري  صفوان المبيضين واخرين  المركزية والالمركزية في تنظيم اإلدارة المحلية  
 20 2011 مصر   -الدار الدولية فيليب كوتلر ونانسي لي  المسئولية االجتماعية للشركات  
 20 2011 عمان   -دار صفاء عالء فرحان طالب وزميله  المعرفة السوقية والقرارات االستراتيجية  
 28 2011 عمان   -دار صفاء محمود الوادي وزميله المعرفة واإلدارة االلكترونية وتطبيقاتهما المعاصرة  
 17 2011 عمان  -دار جرير زغدار احمد  التنافسية والبدائل االستراتيجية  -المنافسة 
 25 2011 عمان   –دار وائل  عبدالرزاق محمد الدليمي  الهندسة البشرية والعالقات العامة  
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 17 2011 عمان  -دار وائل محمد ابراهيم عبيدات   تجارة التجزئة ) المفهوم والممارسات ( 
 25 2011 عمان   -اليازوري  وصفي الكساسبة  تحسين فاعلية االداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا المعلومات  
 17 2011 عمان   -دار المسيرة انس عبدالباسط عباس  تخطيط وتنمية القوى العاملة  
 30 2011 عمان   -دار الحامد  نظام موسى وسمير عزيز   تسويق األعمال   
 15 2011 عمان  -دار اليازوري  صفوان المبيضين  تطبيقات اإلدارة في منظمات األعمال  
 35 2011 عمان   -دار اسامة سوسن زهير المهتدي  تكنولوجيا الحكومة االلكترونية  
 35 2011 الرياض  -دار المريخ جون ويرنر وزميله   األساس, اإلطار, التطبيقات  – تنمية الموارد البشرية 
 17 2011 بغداد  -دار الدكتور سالم محمد عبود  حماية المستهلك في الفكر االسالمي   
 25 2011 مجد الجامعية  سليم حداد  خطأ اإلدارة  
عباس    صالح عريبي دراسات في نشأة وتطور الغرف التجارية العربية    17 2011 عمان  -دار الحامد  
 32 2011 عمان  -دار اليازوري  عدنان عواد الشوابكة دور ونظم تكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات االدارية  
 20 2011 عمان    -دار المسيرة بالل خلف السكارنة  طرق ابداعية في التدريب   
 25 2011 ن  عما  -دار مجدالوي  حسين محمد حسنين  طرق التدريب  
 25 2011 وائل احمد العاني واخرون  قضايا ادارية معاصرة  
 35 2011 عمان  -دار وائل محمد عبدالفتاح ياغي  مبادئ اإلدارة العامة  
 25 2011 عمان  -دار وائل اسمهان ماجد ومها مهدي مقدمة في نظم المعلومات االدارية  
 30 2011 عمان   -دار صفاء جواد كاظم لفتة  ت االقتصادية  منهجية اإلدارة المعاصرة في معالجة المعضال 
 25 2011 عمان    -دار المسيرة جون هيز  مهارات التواصل بين األفراد في العمل 
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 18 2011 عمان    -اثراء للنشر محمد العزاوي وزميله نظم التصنيع اليابانية ونظام اإلنتاج في الوقت المحدد   
 22 2011 عمان   -دار صفاء ثناء علي القباني  لكتروني نظم المعلومات والتشغيل اال  
 17 2011 عمان    -دار المسيرة سمير عبدالرزاق العبدلي وسائل الترويج التجاري ) مدخل تحليلي متكامل (  
 15 2011 عام الكتب الحديث  نبيل ذنون الصائغ  االدارة مبادئ و اساسيات  
 15 2012 لبنان ناشرون  جاري جاجلياردي علم االستراتيجية   -وسائل تظمن لك النجاح في مجال األعمال 9 
 20  2012 عمان   -دار الفكر محمود اسماعيل عوض  سيجما في المؤسسات الخدمية والصناعية  6تطبيق  
 60 2012 عمان  -المجتمع العربي  مجموعة باحثين  2-1ضمان الجودة واثره في اداء كليات االقتصاد والعلوم االدارية  
 70 2012 عمان  -المجتمع العربي  مجموعة باحثين  2-1المعلومات ودورها في تطوير منظمات األعمال وتنميتها  نظم  
 18 2012 عمان  -دار اسامة عمار بن عيشي   اتجاهات التدريب وتقييم اداء األفراد  
 17 2012 عمان  -دار الراية سيد سالم عرفه اتجاهات حديثة في إدارة التغيير  
 20 2012 عمان  -دار وائل محمد عبدالفتاح ياغي  في اإلدارة اخالقيات  
 22 2012 عمان  -دار الراية اسامة خيري  إدارة االبداع واالبتكارات  
 25 2012 عمان  -دار الثقافة ماجد عبد المهدي المساعدة العمليات  -المداخل والمفاهيم  -إدارة االزمات  
 17 2012 عمان   -دار صفاء محمد سرور الحريري  الزمات االقتصادية والمالية  إدارة االزمات واستراتيجيات القضاء على ا  
 20 2012 عمان  -دار صفاء محمد سرور الحريري  إدارة األعمال الدولية   
 35 2012 عمان  -دار وائل احمد علي صالح  مدخل منهجي متكامل  -إدارة األعمال الدولية 
 17 2012 عمان  -دار الحامد  سرور الحريري محمد  إدارة األعمال الدولية والعالمية 
 20 2012 عمان   -دار المسيرة علي فالح الزعبي  إدارة األعمال اللوجستية  
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 18 2012 عمان  -دار اثراء علي هادي جبرين   إدارة األعمال المزرعية  
 20 2012 عمان  -دار وائل عبدالكريم محسن وزميله  إدارة اإلنتاج والعمليات  
 15 2012 عمان   -دار الحامد  محمد سرور الحريري  يق الدولي والعالمي المعاصر الحديث إدارة التسو  
 25 2012 عمان  -دار اليازوري  احمد يوسف دودين ورقي  -إدارة التغيير والتطوير التنظيمي 
 17 2012 عمان  -دار الحامد  محمود الوادي وآخرين إدارة الجودة الشاملة في منظمات األعمال  
 28 2012 عمان  -دار وائل محفوظ احمد جودة  مفاهيم وتطبيقات  -لجودة الشاملةإدارة ا 
 20 2012 عمان  -دار اثراء احمد عريقات وآخرين  إدارة العمليات اإلنتاجية  
 20 2012 عمان   -المجتمع العربي  راغب احمد الخطيب  إدارة المؤسسات االجتماعية   
 25 2012 دار الفكر  ح محمود ذياب صال إدارة المستشفيات ) منظور شامل ( 
 22 2012 عمان  -دار وائل موسى احمد خير الدين  إدارة المشاريع المعاصرة  
 20 2012 عمان   -دار المسيرة ماجده العطية  إدارة المشروعات الصغيرة  
 27 2012 عمان  -دار وائل اسمهان ماجد الطاهر  إدارة المعرفة  
 17 2012 عمان  -دار صفاء يري محمد سرور الحر  إدارة المكاتب  
 25   2012 عمان   –دار وائل  مصطفى نجيب شاويش   إدارة المكاتب و األعمال المكتبية  
 25 2012 عمان  -دار وائل عمر وصفي عقيلي وآخرين   الشراء والتخزين من منظور كمي  -إدارة المواد  
 17 2012 عمان  -دار الحامد  محمد سرور الحريري  إدارة الموارد البشرية 
 25 2012   -دار الفكر الجامعي محمد عبدالعليم وزميله  مدخل معاصر -إدارة الموارد البشرية 
 18 2012 عمان  -دار صفاء حسين احمد وزميله  مهارات المدراء والموظفين باستخدام الوقت  -إدارة الوقت  
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 20 2012 عمان  -دار الحامد  خضر مصباح الطيطي  إدارة تكنولوجيا المعلومات  
 25 2012 عمان    -دار المسيرة فريد توفيق نصيرات  إدارة منظمات الرعاية الصحية   
 25   2012 عمان   –دار المناهج   عالء السالمي واخرين   اساسيات نظم المعلومات االدارية 
 25 2012 عمان   –دار المناهج   سعد علي غالب   اساسيات نظم المعلومات االدارية وتكنولوجيا المعلومات   
 17 2012 عمان  -دار صفاء محمد سرور الحريري  استراتيجيات إدارة التسويق الدولي والعالمي  
 25 2012 عمان   -اثراء للنشر الهام فخري طملية  اطار نظري وتطبيقي   -استراتيجيات التسويق  
 28 2012 عمان   -دار صفاء اياد عبدالفتاح النسور  مدخل نظري وكمي   -استراتيجيات التسويق  
 18 2012 عمان  -دار الحامد  عالء فرحان طالب وزميله  استراتيجية المحيط االزرق والميزة التنافسية المستدامة 
 20 2012 عمان   -دار المسيرة نادر احمد ابو شيحه  اصول التفاوض  
  2012 عمان  -دار وائل محمد عبدالفتاح ياغي  االخالقيات في االدارة   
 27 2012 عمان   -دار الوراق محمد العيساوي وآخرين   المستدامة اإلدارة االستراتيجية  
 20 2012 عمان   -دار الثقافة نور الدين حاروش  اإلدارة الصحية وفق نظام الجودة الشاملة  
 20 2012 عمان  -دار وائل ايمن عودة المعاني  اإلدارة العامة الحديثة   
 25 2012 عمان  -دار وائل ة وزميله عبدالباري در  األساسيات في اإلدارة المعاصرة  
 20 2012   -مكتبة جرير  ستيفن ر. كوفي  االشياء االولى أوال   
 40 2012 عمان   -دار صفاء احمد عارف واخرين   االصول العلمية والعملية إلدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 15 2012 عمان  -دار الحامد  محمد الصرايرة  اسماعيل التحليل االستراتيجي في اعادة هندسة العمليات االدارية  
 15 2012 عمان  -دار الحامد  ليث عبدهللا وزميله  التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص   
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 25 2012 عمان   -دار اليازوري  صفوان محمد وزميله  التخطيط في الموارد البشرية 
 19 2012 عمان   -دار صفاء نادية حسين وزميلتها  التفكير انماطه ونظرياته  
 17 2012 عمان  -دار الحامد  محمود حسين الوادي التمكين االداري في العصر الحديث  
 20 2012 الدار العربية للعلوم  محمد مصطفى جمعة  دراسة في تاثير التفكير االحتمالي والمعلومات -التنبؤ االستراتيجي 
 18 2012 عمان  –دار الحامد   باسم الحميري  االدوات والمعوقات  -التنمية االدارية 
 20 2012 عمان   -دار اليازوري  صفوان المبيضين وزميله  التوظيف والمحافظة على الموارد البشرية  
 25 2012 عمان  -المجتمع العربي  لينا محمد وفا ابراهيم  الجودة الشاملة في التعليم  
 22 2012   عمان -دار اسامة فلسطين محمد الكسجي  الجودة في التعلم عن بعد  
 25 2012 عمان  -دار صفاء عماد محمد ذياب  الجودة والمخاطر في التصنيع الغذائي 
 20 2012 عمان  -دار الحامد  محي الدين قطب   الخيار االستراتيجي واثره في تحقيق الميزة التنافسية  
 40 2012 المكتبة العصرية  وليد محمد الشناوي  الدور التنظيميي لإلدارة في المجال االقتصادي )دراسة مقارنة(  
 17 2012 عمان  -زمزم ناشرون  محمد احمد وزميلته  قيم واخالقيات االعمال  -الرضا والوالء الوظيفي 
 25 2012 عمان  -دار اثراء علي عباس  الرقابة االدارية في منظمات األعمال  
 20 2012 عمان   -اثراء للنشر كامل كاظم وزميله  السلطات المحلية والتنمية  
 30 2012 عمان  -دار وائل محمد قاسم القريوتي  دراسة السلوك االنساني الفردي والجماعي في   -السلوك التنظيمي  
 25 2012 عمان  -دار وائل طاهر محسن وزميله  مفاهيم اساسية   -السيناريو والعملية التخطيطية 
 25 2012 ار الكتب العلميةد  محمود داود الربيعي الفكر االداري المعاصر في التربية والتعليم  
 15 2012 عمان  -دار اثراء علي هادي جبرين وزميله  قضايا ادارية منهجية  -الفكر العملياتي  
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 15 2012 عمان  -دار الحامد  رابح سرير عبدهللا  القرار االداري  
 25 2012 عمان  -دار وائل حسن صالح سليمان  مدخل في إدارة المستشفيات   –القيادة  
 30 2012 عمان   -دار صفاء نجم عبود نجم   ة وإدارة االبتكار القياد  
 25 2012 عمان    -دار المسيرة عبدالستار العلي وآخرين   المدخل الى إدارة المعرفة  
 22 2012 عمان  -دار الحامد  محمد الرحاحلة وزميله  المدخل لدراسة علم الجمارك 
 17 2012 عمان  -دار الحامد  ليث عبدهللا وزميله  عملية التنمية  المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في 
 23 2012 عمان   -دار الحامد  احمد عريقات وآخرين   النظرية والتطبيق    -المفاهيم االدارية االساسية 
 17 2012 عمان    -دار زهران  نائل عبدالحافظ العواملة  الهياكل والمؤسسات  
 25 2012 الرياض  -مكتبة جرير انتوني روبنر  ايقظ قواك الخفية  
 50 2012 عمان   -دار الثقافة بهاء بهيج شكري  بحوث في التأمين   
 28 2012 عمان   -دار اسامة العربي بلقاسم فرحاتي   تأهيل الموارد البشرية قديما وحديثا  
 28 2012 عمان   -دار المسيرة محمود الوادي وزميله تسويق الخدمات المصرفية االسالمية  
 20 2012 بغداد  -الذاكرة مهدي صالح وزميله  طبيقات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ت 
 25 2012 عمان  -دار الفكر محمد ابراهيم محمد بدر  تقنية نظم المعلومات  
 25 2012 عمان    -دار زهران  هنري انطوان سميث  تكنولوجيا إدارة المشاريع الهندسية والمقاوالت  
 35 2012 عمان  -دار صفاء نجم عبود نجم  ل والهندسة البشريةدراسة العم 
 22 2012 عمان  -دار صفاء مزهر شعبان وآخرين  ذكاء األعمال وتكنولوجيا المعلومات  
 15 2012 عمان   -دار الشروق  زيد منير عبوي  سيكولوجية التقنيات الحديثة في إدارة االزمات  
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 17 2012 عمان  -دار صفاء محمد سرور الحريري  د البشريةطرق واستراتيجيات تنمية وتطوير الموار  
 23 2012 عمان  -دار االيازوري  كامل سرمك حسن  لغة الجسد وااليتيكيت في العمل االداري  
 25 2012 اليازوري  زكريا الدوري واخرون  مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها في القرن الحادي والعشرين  
 23 2012 عمان  -دار الراية زق محمد عدمان مري مداخل في اإلدارة الصحية  
 17 2012 عمان  -دار الحامد  محي الدين بن يحيى   مدخل الى إدارة المواد 
 25 2012 عمان  -دار وائل محمد قاسم القريوتي  مقدمة في اإلدارة العامة  
 20 2012 ان  عم  -اثراء للنشر حميد الطائي واخرين  مدخل نظري وتطبيقي  -مقدمة في التسويق العقاري  
 15 2012 االفاق المشرقة  ياس خضر البياتي واخرين  مقدمة في العالقات العامة واالعالن  
 23 2012 عمان  -دار الحامد  حسين الطراونة وآخرين  نظرية المنظمة  
 20 2012 عمان  -دار صفاء هاشم العبادي وزميله  منظور استراتيجي  -نظم إدارة المعلومات  
 20 2012 عمان  -دار الحامد  مها مهدي وزميلها  والنظم الذكية نظو دعم القرار  
 30 2012 عمان  -دار الوراق عمر عارف مقابلة  هندسة النفس البشرية  
 17 2012 عمان   -جليس الزمان  ماهر امين المخامرة   هيكلية الوظائف القيادية   
 17 2012 مان  ع -جليس الزمان  ماهر امين المخامرة   هيكلية الوظائف القيادية   
 30 2013 عمان  -دار دجلة  اسماعيل ابراهيم القزاز 2010 :29001التطبيق العملي لمواصفة ايزو/ م ف  
 23 2013 عمان  -دار االيام  محمد حافظ خطاب  ادارة ازمات الصحة العامة بين المفهوم والتطبيق الصيني 
 35 2013 مصر  -مكتبة الوفاء عبدالسالم ابو قحف  بحوث التسويق والتسويق الدولي  –ادارة االعمال الدولية  
 35 2013 الدار الجامعية عبدالسالم ابو قحف  مدخل استراتيجي معاصر  -ادارة االعمال الدولية 
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 25 2013 الدار المصرية للعلوم  منصور عيسى  إدارة األعمال مبادئ اإلدارة والمهارات االدارية 
 17 2013 عمان   -دار صفاء وزميله   احسان دهش إدارة التمكين واالندماج  
 25 2013 عمان   –دار وائل  حسن صالح سليمان  مدخل في ادارة المستشفيات والخدمات الصحية  –ادارة العالقات العامة  
 45 2013 الدار الجامعية محمد عبدالعظيم  مدخل التسويق المبني على قواعد البيانات  -ادارة العالقات مع العمالء 
 30 2013 االكاديميون للنشر  زياد حمد القطارنة  لكوارثادارة ا 
 25 2013 عمان   –دار وائل  عبدالرحمن الجاموس  ادارة المعرفة في منظمات االعمال  
 25 2013 عمان  -دار الحامد  حسين حريم  ادارة الموارد البشرية )اطار متكامل(  
 28 2013 دار الفكر الجامعي د ابو خشبة محمد محمو  مدخل الوظائف اللوجستية  -ادارة سلسلة التوريد  
 25 2013 عمان  -زمزم ناشرون  ناجي معال  مدخل تسويقي استراتيجي متكامل  -إدارة عمليات الشهرة  
 25 2013 عمان  -دار االيام  رائد عبدالخالق وزميله  ادارة مواد وسيطرة مخزنية  
 30 2013 المكتب الجامعي  منال طلعت محمود  اساسيات في علم االدارة  
 15 2013 عمان  -دار الحامد  ليث عبدهللا القهيوي  استراتيجية ادارة المعرفة واالهداف التنظيمية  
 45 2013 الدار الجامعية مصطفى محمود وزميله  مدخل استراتيجي سلوكي لجودة العالقات في الحياة واالع  –االتصال الفعال  
 15 2013 مصر  -دار اللطائف حافظ فرج احمد  ة االداء االداري المتميز في المؤسسات التربوي 
 35 2013 الشركة العربية حسن محمد احمد  المفاهيم والنماذج  -االدارة االستراتيجية 
 30 2013 دار الفكر الجامعي محمد مصطقى السنهور  النظرية والتطبيق  -االدارة االستراتيجية 
 25 2013 عمان   -دار المسيرة ماجد عبدالمهدي مساعدة  قي مفاهيم, عمليات, حاالت تطبي -االدارة االستراتيجية 
 30 2013 عمان -اثراء  ناصر محمد سعود جرادات  منظور تكاملي حديث  -االدارة االستراتيجية 
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 15 2013 الرياض  -دار المريخ محمد سيد حمزاوي  االدارة الحديثة للموارد البشرية في المنظمات العامة  
 25 2013 عمان  -دار وائل دة المعاني ايمن عو  االدارة المحلية  
 25 2013 دار التعليم الجامعي  علي مصيلحي وآخرين  اإلدارة في منظمات األعمال واسس الرقابة عليها  
 22 2013 مؤسسة حورس  عبدالحميد عبدالسالم   اإلدارة منهج واسلوب  
 23 2013 عمان  -دار صفاء  عادل هادي وزميله  اسلوب كمي تحليلي  –االستشراف االستراتيجي ومستوى التمكين التنظيمي   
 35 2013 مصر   -مكتبة الوفاء صابرين عطية مرسال  االنذار المبكر في ادارة االزمات الرياضية  
 25 2013 عمان  -دار وائل  حسن احمد الطعاني  التدريب االداري وفق رؤية تطويرية  
 25 2013 مصر -دار الفاروق  بير فيز احمد وزميله  التسويق الداخلي 
 30 2013 عمان   -دار المسيرة بالل خلف السكارنة  التطوير التنظيمي واالداري  
 25 2013 جامعة دمشق  محمد االحمر وزميله  التنمية البشرية  
 40 2013 عمان   -الوراق للنشر حسين بن سالم جابر  السلوك االداري والتنمية البشرية 
 30 2013 عمان  -دار وائل محمود سلمان العميان  السلوك التنظيمي في منظمات االعمال  
 25 2013 العلم وااليمان  اسامة محمد سيد علي  ادارة الجودة الشاملة -الطريق لالصالح 
 35 2013 عمان   -الوراق للنشر  سعد علي العنزي  الفكر التنظيمي في ادارة االعمال  
 22 2013 عمان  -دار االيام  وزميلها لوكيا الهاشمي  المناخ التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي  
 30 2013 عمان  -دار وائل عبدالباري ابراهيم درة   النظرية والتطبيق  -المهارات العشر للثقة بالنفس  
 25 2013 عمان   -دار اليازوري  عبداالمير خلف حسين  تحليل وتصميم االنظمة  
 30 2013 عمان    -يرةدار المس محمد عبد حسين وآخرين  تحليل وتصميم نظم المعلومات  
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 30 2013 الدار الجامعية محمد عبدالعظيم   فعاليات بناء العالمات الرابحة  -تسويق العالمات  
 25 2013 عمان    -دار زهران  عمر وصفي عقيلي  االقتصاديات   -االستراتيجيات  -تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية الحديثة  
 23 2013 عمان   -دار زهران  طاهر الغالبي وزميله  لمتوازن دراسات في االستراتيجية وبطاقة التقيم ا 
 17 2013 مؤسسة حورس  عبد الحميد عبد السالم  عالقة الحياة بالعلوم المعرفية 
 25 2013 الرياض  -مكتبة جرير روى إف. باوميستر وزميله  قوة االرادة 
 30 2013 مصر -دار الفجر  اوتول وزميله  لورانس المنظمات والحوكمة واالداء  -كتاب كامبردج في االدارة العامة 
 23 2013 مصر -دار الفجر فيرجوس اوكونيل  كل ما تحتاج الى معرفته عن ادارة المشروعات  
 18 2013 عمان  -دار صفاء هيثم علي حجازي  مبادئ إدارة المشروعات وتحليل الجدوى  
 40 2013 الدما -المتنبي  مكتبة عبدالعزيز محمد مالئكة  مبادئ ومهارات القيادة واالدارة  
 40 2013 عمان  -دار الوراق نجم عبود نجم  مدخل إلى إدارة المشروعات 
 25 2013 عمان   -دار المسيرة نادر احمد ابو شيخة  مدخل الى ادارة الوقت 
 20 2013 عمان  -دار الراية غسان مدحت خير الدين  مدخل إلى الفكر االستراتيجي 
 27 2013 االكاديميون للنشر  مد محمد وزميلهاح مفاهيم ادارية معاصرة  
 25 2013 الرياض  -مكتبة جرير بيتر اف. دراكر ممارسة اإلدارة  
 25 2013 عمان  -دار الحامد  اكرم احمد وبالل توفيق  (ERP)نظام تخطيط موارد المنظمة  
 30 2013 عمان   -ةدار المسير  عامر ابراهيم وزميله  نظم المعلومات االدارية وتكنولوجيا المعلومات  
 25 2013 خوارزم العلمية جعفر عبدهللا موسى  االدارة االستراتيجية  
 50 2013 دار المنهل اللبناني  فوزي حسن حسين  التخطيط االستراتيجي للسياسة الخارجية وبرامج االمن القومي للدول  
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 15 2013 المؤلف  شهدي رجب التفكير االستراتيجي والخروج من االزمة  
 45 2014 عمان   -الوراق للنشر سعد علي العنزي  قراءات في التميز االداري والتفوق التنظيمي  -اعات االعمالابد  
 30 2014 عمان  -دار االيام  حسين الطروانه وزميله  اتخاذ القرارات التنظيمية في منظمات االعمال  
 30 2014 عمان   -دار المسيرة بالل خلف السكارنة  اخالقيات العمل 
 17 2014 عمان   –دار المعتز  فادي حسن عقيالن  ة االزمات والكوارث الطبيعية والغير طبيعية ادار  
 23 2014 عمان   –دار المعتز  جمال محمد عبدهللا  مبادئ ومفاهيم  –ادارة االعمال   
 30 2014 الشركة العربية صدقي عبد الهادي وزميله  ادارة التامين  
 35 2014   -الشركة العربية زميله صدقي عبدالهادي و  ادارة التأمين  
 65 2014 لبنان ناشرون  وارين ج. كيجان  ادارة التسويق العالمي  
 25 2014 عمان  -دار صفاء ربحي مصطفى عليان  ادارة التغيير  
 23 2014 الدار الجامعية احمد ماهر ادارة التغيير  
 30 2014 عمان  -دار الحامد  محمد موسى   حازم االستراتيجية االمريكية الشاملة انموذجا  -ادارة التغيير  
 35 2014 الشركة العربية حسن محمد احمد  المصادر واالستراتيجيات  –ادارة التغيير التنظيمي  
 25 2014 عمان  -دار المعتز  جمال عبدهللا محمد  ادارة التغيير والتطوير التنظيمي 
 20 2014 عمان  -دار االيام  وزميله علي محمد احمد  منظور االلتزام التنظيمي  -ادارة التنوع  
 25 2014 دار الكتب العلمية محمود داود وآخرين ادارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم  
 25 2014 عمان -جليس الزمان  حسين محمد الحراحشة  ادارة الجودة الشاملة واالدار الوظيفي  
 20 2014 عمان   -وراق للنشرال حميد عبدالنبي وآخرين  ادارة الجودة الشاملة واآليزو 
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 25 2014 جامعة دمشق  رعد حسن الصرن  ادارة الجودة في المشروعات الصغيرة  
 25 2014 عمان  -دار الحامد  عطا هللا محمد تيسير  النظرية والتطبيق  -ادارة العملية التدريبية  
 25 2014 ر الجامعيدار الفك محمد عبدالعليم صابر  الشراء, التخزين, التوزيع  -ادارة اللوجستيات  
 30 2014 عمان   -دار المسيرة فريد توفيق نصيرات  ادارة المستشفيات  
 30 2014 عمان  -دار وائل موسى احمد خير الدين  منهج متكامل في ادارة المشاريع  -ادارة المشاريع المعاصرة  
 35 2014 عمان   -اليازوري  احمد يوسف دودين نظري وكمي -ادارة المشاريع المعاصرة  
 23 2014 دار الكتاب الجامعي مؤيد السالم ادارة المعرفة التنظيمية  
 30 2014 عمان  -دار وائل محفوظ احمد جودة ادارة الموارد البشرية 
 25 2014 جامعة دمشق  عيسى ملدعون وزميله  ادارة الموارد البشرية 
 25 2014 عمان  -دار المعتز  محمد هاني محمد  ادارة الموارد البشرية  
 25 2014 عمان   -اثراء للنشر  مؤيد سعيد السالم  مدخل استراتيجي متكامل  –ادارة الموارد البشرية  
 25 2014 عمان  -دار المعتز  فادي حسن عقيالن  ادارة الوقت والذات 
 25 2014 عمان  -دار الثقافة محمد عبد حسن وزميلته  ادارة امن المعلومات  
 35 2014 عمان   -دار المسيرة ار محمد وزميله عبدالست ادارة سالسل التوريد  
 25 2014 عمان  -دار االيام  عزام حسين ونعمة عباس  منظور استراتيجي معاصر  -ادارة عمليات االعمال  
 200 2014 المجتمع العربي  مجموعة باحثين  5ج-1التحديات العالمية المعاصرة ج  -ادارة منظمات االعمال 
 30 2014 عمان    -دار المسيرة فريد توفيق نصيرات  ة  إدارة منظمات الرعاية الصحي 
 30 2014 الدار الجامعية احمد ماهر ادارة هيكلة المنظمات  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 25 2014 عمان  -دار المعتز  محمد هاني احمد  قياس االداء المتوازن  –ادارة وتنظيم وتطوير االعمال  
 25 2014 عمان   -دار االيام  كريم نايف ونعمة عباس  ي استراتيجيات التدريب والتطوير وفق المنظور البيئي والتنظيم 
 25 2014 عمان  -دار االيام  حسين موسى وزميله  استراتيجية التمكين التنظيمي لتعزيز فاعلية عمليات ادارة المعرفة  
 25 2014 العلم وااليمان  عرفة حسين عرفة  اسلوب التخطيط وادارة الجودة الشاملة  
 23 2014 الدار الجامعية محمد محمد ابراهيم  والبحوث العلمية اعداد ومناقشة الرسائل 
 30 2014 مصر -دار الفجر  محمد الصيرفي االحتراف االداري الحكومي 
 15 2014 مصر -دار الفاروق  جيمس كير  االداء االمثل للشركات  
 50 2014 عمان  -دار صفاء فاضل حمد وزميله  االدارة االستراتيجية  
 30 2014 الشركة العربية  محمد عبدالوهاب حسن  ستراتيجية في ادارة الموارد البشريةاالدارة اال 
 40 2014 عمان  -دار وائل  عبدالباري ابراهيم وزميله    21االدارة االستراتيجية في القرن  
 25 2014 مصر -دار الوفاء السعيد مبروك ابراهيم  االدارة االستراتيجية للمكتبات ومرافق المعلومات 
 35 2014 الدار الجامعية وحيد ماهر عامر  االدارة االقتصادية لمنشآت االعمال في ظل عولمة االقتصاد  
 25 2014 عمان  -دار الراية سامي محمد هشام  االدارة باالفكار  
 27 2014 عمان  -دار الراية هاشم حمدي رضا االدارة باالهداف  
 55 2014 سوريا  -لفرقد دار ا ج.أ. كول االدارة في النظرية والتطبيق  
 45 2014 عمان  -دار وائل صالح العامري وزميله  االدارة واالعمال  
 15 2014 عمان  -دار الحامد  صفاء نواف بني حمدان  االدارة والعالقات االنسانية  
 30 2014 عمان  -دار وائل عبدالباري ابراهيم وزميله  منحنى نظري تطبيقي -االساسيات في االدارة االستراتيجية 
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 السعر سنة الطبع 

 25 2014 الدار الجامعية محمد محمد ابراهيم  التشخيص والعالج -االنفالت الوظيفي بمؤسسات الدولة 
 25 2014 عمان  -دار غيداء عبدالناصر علك وزميله  التحسين المستمر كمسار الدارة وظائف المنظمة  
 28 2014 عمان   -راق للنشر الو  ثائر شاكر وزميله  التخطيط االستراتيجي في ادارة المشاريع التنموية  
 30 2014 عمان  -دار صفاء حسين محمد جواد  التخطيط االستراتيجي فيال مؤسسات العامة 
 25 2014 زمزم ناشرون  درمان سليمان وآخرين  التسويق المستدام والتسويق العكسي 
 23 2014 مصر  -تبة الوفاءمك هشام حريز وزميله  التسويق كمدخل استراتيجي لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة 
 25 2014 مصر -دار الفاروق  ناعومي ستانفورد  التصميم الهيكلي للمؤسسات  
 35 2014 دار الفكر الجامعي خالد نشأت الجابري  التفاوض  
 20 2014 عمان  -دار اليازوري  مفيدة يحياوي  محاضرات وتمارين  -التقنيات الكمية في ادارة االعمال 
 25 2014 عمان  -دار الراية اسامة خيري  التميز التنظيمي  
 30 2014 عمان  -دار صفاء سوسن شاكر ومحمد عواد  الجودة واالعتماد االكاديمي لمؤسسات التعليم العام والجامعي 
 30 2014 عمان   -اليازوري  قيس النوري  السلوك االداري وخلفياته االجتماعية  
 30 2014 عمان   -دار المسيرة فاروق عبده والسيد محمد  ة السلوك التنظيمي في ادارة المؤسسات التعليمي 
 23 2014 عمان  -دار الحامد  علي ناصر شتوي  الشراكة المؤسسية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع  
 22 2014 عمان  -دار وائل محمد عمر ومحمد تركي  القبادة االدارية  
 30 2014 عمان   -الوراق للنشر  رداح محمود وزميله دراسة حديثة  –القيادة  
 20 2014 عمان  -دار وائل  محمد عمر وزميله  القيادة االدارية  
 25 2014 عمان  -دار الحامد  علي ناصر شتوي  القيادة االكاديمية في مؤسسات التعليم العالي  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 30 2014 الدار الجامعية راوية حسن  الماضي الحاضر المستقبل  -القيادة 
 25 2014 عمان  -دار االيام  نعمة عباس الخفاجي  ار االستراتيجي المدخل المعرفي في تحليل االختي 
 30 2014 عمان   -اثراء للنشر ناصر جرادات وزميله المسؤولية االخالقية واالجتماعية للمنظمات  
 25 2014 عمان  -دار الحامد  علي ناصر شتوي  المعرفة وادارتها في مؤسسات التعليم العالي  
 22 2014 عمان  -دار المعتز زيد منير عبوي    المفاهيم االدارية الحديثة 
 25 2014 عمان  -دار الحامد  علي ناصر شتوي  تحقيق الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العالي  
 25 2014 عمان   -دار المسيرة فريد توفيق نصيرات  تسويق خدمات الرعاية االستشفائية والطبية  
 35 2014 دار الفكر الجامعي علي فتاك  سالمة المنتج حماية المستهلك وتأثير المنافسة على ضمان  
 35 2014 مصر -دار الفجر ماريان بيرك وود  دليل التخطيط التسويقي  
 25 2014 عمان  -دار االيام  ايهاب سمير ونعمة عباس  منظور القدرات االستراتيجية  -ريادة االعمال الداخلية  
 25 2014 عمان  -صفاء دار  عالء فرحان وآخرين  فلسفة التسويق االخضر  
 25 2014 المجتمع العربي  مصطفى يوسف كافي  فلسفة التسويق االخضر  
 45 2014 دار الكتاب الجامعي جواد كاظم لفتة  مسارات الثقافة التنظيمية في ادارة الجامعة المعاصرة  
 25 2014 عمان  -دار الراية رشا اكرم العمايرة  منظومة الدعم اللوجستي  
 25 2014 عمان   -دار المسيرة خليل الشماع وزميله  ظمة نظرية المن 
 25 2014 عمان  -دار صفاء ايمان فاضل وزميلها  نظم المعلومات االدارية  
 28 2014 عمان  -دار المعتز  جمال عبدهللا محمد  نظم المعلومات االدارية   
 25 2014 عمان  -دار غيداء له عبدالناصر علك وزمي نظم المعلومات االدارية بالتركيز على وظائف المنظمة  
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 السعر سنة الطبع 

 15 2014 دار الجوهرة رؤوف عبدالحفيظ  التحالفات االستراتيجية بين مؤسسات المعلومات 
 35 2015 الدار الجامعية ثابت عبدالرحمن وزميله  مفاهيم ونماذج تطبيقية  –االدارة االستراتيجية  
 28 2015 ر المسيرةدا بالل خلف السكارنة  االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي  
 35 2015 دار المناهج  صالح عبدالرضا و زميله  االدارة االستراتيجية وتحديات االلفية الثالثة  
 35   2015 عمان   –دار وائل  طاهر الغالبي و وائل محمد   اإلدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل   
 30 2015 عمان  -دار اليازوري  يله نعمة عباس وزم منظور معاصر    -تحليل اسس اإلدارة العامة 
 25 2015 عمان  -دار المعتز  محمد هاني محمد  االدارة االستراتيجية الحديثة  
 22 2015 عمان  -دار وائل  يحيى سليم ملحم  سيجما من منظور نوعي  6 
 30 2015 تمع العربي المج شيراز محمد طرابلسية  ادارة جودة الخدمات التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي  
 17 2015 عمان  -الرضوان  حيدر حاتم العجرش االعتماد االكاديمي في التعليم العالي  
 23 2015 عمان  -الرضوان  نبيل هاشم وآخرين  الجودة في التعليم العالي  
 25 2015 عمان  -الرضوان  محمد حسين وزميله  التنفيذ(  -البناء  -السيناريو االستراتيجي )التخطيط 
 45 2015 عمان  -دار وائل  نجم العزاوي  نظم ومتطلبات وتطبيقات  -المدخل االداري والمعلوماتي  
 25 2015 عمان   -دار المسيرة ناجي ذيب معال  مدخل منهجي تحليلي  -بحوث التسويق  
 25 2015 عمان  -دار صفاء  ربحي مصطفى وزميلته  تسويق المعلومات وخدمات المعلومات  
 25 2015 عمان  -دار دجلة  نزار عوني اللبدي  لوظيفي واالداري تنمية االداء ا 
 35 2015 دار الكتب جيمس ويلسون  ما الذي تفعله االجهزة الحكومية؟ ولماذا  –البيروقراطية   
 15 2015 دار صفاء احسان دهش و سحر عناوي  الذكاء الثقافي في المنظمات  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 20 2015 جامعة نايف العربية  خالد بن محمد الهويش  الوظيفي فاعلية تخطيط الموارد البشرية في تحقيقاالمن  
 25 2015 دار الحامد عبداللطيف عبداللطيف  االدارة الدولية 
 35 2015 دار الفاروق  دانيال كوفيل واخرين  ادارة المؤسسات الرياضية  
 30 2015 دار الحامد اثمار عبدالرزاق محمد  استراتيجية التكامل واعادة الهندسة 
 17 2015 الجنادرية للنشر  عبدالحميد احمد  االدارة االستراتيجية  
 25 2016 دار االكاديميون  محمد سرور الحريري  االدارة الدولية للشركات 
 28 2016 دار المسيرة خليل محمد الشماع  مبادئ االدارة مع التركيز على ادارة االعمال  
 8 2016 مكتبة جرير  مايكل كروجرس ي خمسون نموذجا للتفكير االستراتيج  -كتاب القرار 
 30 2016 دار صفاء راتب سالمة و ابراهيم علي  التنمية المهنية للقيادات االدارية التربوية  
 25 2016 دار الحامد حسين حريم  مبادئ االدارة الحديثة  
 35 2016 دار االكاديميون  محمد سرور الحريري  ادارة المؤسسات الحكومية والعامة 
 20 2016 دار الرنيم تيسير مقداديو محمد الخير  االدارة  مبادئ 
 22 2016 دار امجد للنشر  محمد فخري الطنبور  االدارة االستراتيجية  
 20 2016 دار االيام  هاشم مرزوك واخرين  استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية للموانئ  
 35 2017 دار امجد سالم  اكرم االدارة االستراتيجية وتحديات القرن الحادي والعشرين 
 17 2017 دار الفجر عائشة يوسف  االدارة االستراتيجية الحديثة  
 18 2017 دار االيام  علي حاتم عبدالحميد  الالمركزية االدارية وتطبيقاتها في االدارة المحلية  
 22 2017 مكتبة السنهوري  فالح حسن عطية  االختصاص المالي للمحافظة غير المنتظمة في اقليم  
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 السعر سنة الطبع 

 30 2017 جامعة الزقازيق نعيم الزنفلي  النظرية والتطبيق الطريق الى صناعة القادة االستراتيجيين  -االدارة االستراتيجية 
 30 2017 دار االيام  قشار محمد  التخطيط االستراتيجي بين دافعية االنجاز واالتجاهات النفسية  
 35 2017 دار صفاء مؤيد الساعدي عاصرة وتوجهات تطبيقية الفكر االستراتيجي للموارد البشرية رؤية فلسفية م 
 23 2017 دار الفيحاء طاهر الغالبي و مناف القطان  توظيف النمط المتوازن لالدارة االستراتيجية  
 25 2017 اليازوري  سعد علي ريحان  ادارات معاصرة  –االدارة االستراتيجية  
 23 2017 اليازوري  سعد علي ريحان  االختيارات والتنفيذ الصياغة والبدائل و  –االدارة االستراتيجية  
 22 2018 العلم وااليمان للنشر  المليجي عبدالرؤوف التفاوض وتكتيكاته  –ادارة استراتيجيات  
 23 2018 دار صفاء خالد جمال التخطيط االستراتيجي المالي الحكومي 
 12 2018 دار الصادق  مجبل رفيق  ادارة اللوجستيات  
 28 2018 الدار الجامعية احمد ماهر وير التنظيمي التط 
 28 2018 دار امجد بهاء زكي محمد  قلم المدير العام 
 30 2018 دار المؤلف  عبدالرضا فرج بدراوي  القيادة  
 30 2018 مركز الكتاب االكاديمي  امال بن شمسه  االداء البشري باالدارة المحلية 
 60 2018 جامعة دمشق  ر واخرين طارق الخي ( 2( و) 1مبادئ االدارة ) 
 20 2018 دار روابط  جوليان بركنشاو  كل ما تريد تعلمه في ماجستير ادارة االعمال 
 25 2018 دار الرضوان  عالء فرحان واخرين  الريادية االدراكية واالستراتيجية السلوكية  -االدارة االستراتيجية 
 25 2018 دار االيام  بن وهيبة نورة  بالمؤسسات العامةالتنمية والتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية  
 22 2018 دار االيام  همام عبدالخالق وزميله  الرؤئ االستراتيجية ووسائل التنفيذ  –الجامعة المنتجة  
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 الناشر المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 السعر سنة الطبع 

 10 2018 دار القيروان امين سليمان  التخطيط وفن اتخاذ القرار  
 8 2018 مكتبة الضاد  فراس محمد العامري  التفكير االستراتيجي  
 30 2018 دار امجد هيثم عبدهللا ذيب  اصول التخطيط االستراتيجي الحديث  
 15 2019 المؤلف  فضيلة سلمان داود  مفاهيم معاصرة ودراسة حالة  –التخطيط االستراتيجي   
 28 2019 دار رسالن مصطفى يوسف  االصالح والتطوير االداري بين النظرية والتطبيق  
 25 2019 العلم وااليمان للنشر  عصام محمود و ابراهيم جابر طوير للمنظمات الحديثة ادارة االبتكار والت 
 25 2019 العلم وااليمان للنشر  سيف محمود وابراهيم جابر  ادارة الحسم واتخاذ القرارات  
 20 2019 الديمقراطي المركز  تنسيق: ابو بكر خوالد  تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات االعمال  
 20 2019 دار امجد   احمد كريم القيادة التحويلية واثرها في االداء االستراتيجي  
 45 2019 دار المسيرة ابراهيم بدر شهاب  قضايا ادارية واقتصادية معاصرة  
 12 2019 مكتبة عدنان  علي محسن عاصي  2003الالمركزية االدارية في العراق بعدالعام  
 25 2019 دار الحامد عالء الدين يوسفي  التنظيمي و آليات ادارة التغيير بالمؤسسة التطوير  
 30 2019 دار االكاديميون  مصطفى يوسف  االمداد والتوزيع المادي االخضر -ادارة اللوجستيات  
 15 2019 دار السيسبان  اكرم سالم و حسام علي  االدارة االستراتيجية مدخل تكاملي ودراسات حالة  
 28 2019 دار الحامد زاير وافية  دارة االستراتيجية واداء المؤسسات االقتصادية اال 
 23 2018 دار االيام  غزال حياة  الهيكل التنظيمي ومقاومته كتغيير تنظيمي  اعادة تصميم 
 23 2016 دار المنهجية  احسان دهش واخرين  قراءات في الفكر الريادي  
 30 2018 اليازوري  ي جرار اماني غاز  منظمات االعمال التنموية  
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 السعر سنة الطبع 

 22 2015 المؤسسة العربية للعلوم ايهاب عيسى وزميله  السلوك االداري والهندسة االدارية 
 23 2019 دار ابن النفيس  هنادي نظير  ادارة المنظمات غير الربحية  
 20 2019 دار امجد ابراهيم رائد  اثر المنظمة المتعلمة في البراعة التنظيمية في منظمات االعمال  
 22 2016 دار االيام  لوكية الهاشمي واخرين  االجهاد الفردي والتنظيمي واستراتيجيات مواجهته  
 22 2016 دار االيام  غسان قاسم و محمود فهد  منظمات فكرية وفلسفية  -الهندسة المتزامنة واداء العملية 
 17 2016 جددار ام اكرم سالم الجنابي  مداخل -مبادئ واسس  –االدارة والتنظيم   
 25 2016 دار االكاديميون  محمد سرور الحريري  االدارة العالمية للمنظمات  
 15 2019 مكتبة الذاكرة  باسم قاسم واخرين  فن االدارة والتنظيم  
 25 2016 دار الحامد جالل عبدالحليم  محددات الرضا الوظيفي لدى اساتذة التعليم الثانوي  
 28 2017 دار صفاء مؤيد الساعدي ي لمنظمات االعمال االسس السلوكية للبناء المؤسس 
 45 2016 دار صفاء احسان دهشجالب  ادارة السلوك االنساني في المنظمات  
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 البیئة 
 

 السعر  سنة الطبع الناشر المؤلف عنوان الكتاب ت

 8 1992 مركز غنیم للتصمیم   عادل احمد جرار البیئة والموارد الطبیعیة   
 15 2016 مؤسسة النخب  عدنان یاسین واخرین  الشباب والبیئة "جدل التمكین والتسكین"  -مرایا سوسیولوجیة * 
 15 2013 العراق-وزارة الثقافة علي اسماعیل  ل والتغذیة االم والطف-التثقیف الصحي والبیئي * 
 12 1999 اكادیمیة نایف االمنیة  احمد النكالوي  مدخل انساني تكاملي   -اسالیب حمایة البیئة العربیة من التلوث 
 30 2017 المجتمع العربي  عبدهللا البستنجي  علم االجتماع البیئي  * 
 35 2014 ر الرضواندا فایز الحمراء  اساسیات علم البیئة * 
 8 1999 الھیئة المصریة للكتاب  محمد عبد القادر الفقي مشاكلھا وقضایاھا وحمایتھا من التلوث   –البیئة  
 8 1999 الھیئة المصریة للكتاب  منى قاسم التلوث البیئي والتنمیة االقتصادیة 
 20 2000   -دار المعرفة الجامعیة محمد خمیس الزوكھ  البیئة ومحاور تدھورھا وآثارھا على صحة اإلنسان * 
 40 2000 مصر     -الدار العربیة للنشر زیدان ھندي عبدالحمید  السمیة البیئیة والتفاعالت الحیویة للكیمیائیات والمبیدات   
 15 2001 عمان  -دار الثقافة  كامل محمد المغربي  االدارة والبیئة والسیاسة العامة 
 12 2001 دار الفكر الجامعي  احمد محمد حشیش  ء مبدأ اسلمة القانون المعاصر المفھوم القانوني للبیئة في ضو  
 10 2002 دار المنھل اللبنانیة  نعمة هللا عیسي  االنسان والبیئة  * 
 15 2002 لبنان  -دار العلوم العربیة علي العطار  مشكالت وحلول -االنسان والبیئة * 
 17 2002 فةدار شموع الثقا محمد عیاد مقبلي  التلوث البیئي  
 23 2014 دار الرایة حمدي احمد حامد  علم الجغرافیا والبیئة(عالقات تاثیر و تاثر)  * 
 18 2002 الدار العربیة للموسوعات عبدااللھ السامرائي  1ج -الصید البري -الصید والبیئة  * 
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 30 2002 الریاض  -دار المریخ محمد محمود وزمیلھ المدخل إلى علم الجغرافیا والبیئة  
 30 2002 مطبوعات جامعة الكویت فرانسیس ت. ماك اندرو علم النفس البیئي  
 6 2003 مركز االمارات للدراسات ماریان رادتسكي  النمو االقتصادي وجودة البیئة  -االسطورة الخضراء 
 15 2003 دار الفكر العربي  صالح الحجار وزمیلتھ  اسس ودراسات –تقییم االثر البیئي  
 20 2004 مصر   -دار السحاب زكریا طاحون  واسع االنتشار مع التعرض لمشكلة السحابة السوداءالتلوث خطر   
 10 2004 لبنان  -دار الھادي  حسین الخشن  خطوات نحو فقھ بیئي   –االسالم والبیئة  * 
 15 2005 عمان   -دار المناھج بالل مناوف الطحان وقایة البیئة من الملوثات الصناعیة * 
 23 2005 عمان  -دار صفاء ندى عبد الرحیم محامدة  لبیئیة لطفل الروضةالتربیة ا * 
 12 2005 مكتبة الدار العربیة  حسن احمد شحاتة  التلوث البیئي واعاقة السیاحة  * 
 17 2005 جریر للنشر  مھدي صالح السامرائي الحفاظ على البیئة في العصور العربیة االسالمیة  * 
 25 2005 مجموعة النیل العربیة  لخضیري محسن احمد ا السیاحة البیئیة  
 18 2005 لیبیا  -جامعة الفاتح عتیق العربي الھوني  محاضرات في علم البیئة البحریة لطلبة الجامعات والمعاھد العلیا   
 18 2006 مصر    -دار الفكر الجامعي  داود عبدالرزاق الباز  األساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث  * 
 15 2006 عمان   -دار مجدالوي كوثر محمود ابوعین  یئي وصحة المجتمع النظام الب  * 
 25 2006 مصر   -المكتب الجامعي  عبده عبد الجلیل   حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة والداخلیة   
 30 2016 دار المعارف حامد طالب واخرین  المدخل الى علم البیئة البحریة  * 
 15 2006 لیبیا  -المكتب الوطني  علي میالد الریشي  یئة وبیئة اإلدارة إدارة الب  * 
 30 2006 الدار المصریة اللبنانیة  محمد السید أرناؤوط  االنسان وتلوث البیئة  * 
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 17 2017 دار االیام عبد المؤمن بن صغیر  حمایة البیئة على ضوء الوكاالت الدولیة المتخصصة * 
ذیاب  عماد محمد  البیئة الزراعیة  *   15 2006 عمان   -دار صفاء 
 30 2006 الشارقة -مكتبة الجامعة   نواف كنعان  99لسنة  24شرح القانون االتحادي رقم   –قانون حمایة البیئة  
 15 2007 الھیئة المصریة للكتاب   عصام الدین ھالل  التربیة البیئیة   * 
 10 2003 دار صفاء عبدالعباس فضیخ  البیئة والجغرافیة السیاسیة * 
 15 2007 بیروت    -دار الفكر  ریاض الجّبان مشكالت وحلول   -التربیة البیئیة 
 15 2007 الھیئة المصریة للكتاب  زكریا طاحون  إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظف  * 
 25 2007 عمان   -دار الحامد راتب سالمة السعود  دراسة في التربیة البیئیة  -اإلنسان والبیئة * 
 20 2007 عمان -دار عالم الثقافة عادل مشعان وآخرین  لبیئیة التربیة ا * 
 17 2007 مصر  –دار ایجي  سھا رجب  التلوث والمحمیات الطبیعیة في مصر والعالم العربي  * 
 15 2007 سوریا   -وزارة الثقافة عادل عوض  تطبیقات نظم الذكاء الصنعي في حمایة البیئة  * 
 10 2008 مصر   -دار شتات معمر رتیب محمد  یئة من التلوث بالنفایات الخطرةاتفاقیة بازل ودورھا في حمایة الب  
 15 2008 عمان   -دار صفاء سعدیة عاكول الصالحي البیئة والمیاه * 
 25 2016 منشورات زین   علي احمد خلیفة   السیاسیات البیئیة   * 

 12 2008 دار صفاء سعدیة عاكول وزمیلھا  عداء االنسان للبیئة  ؟* 
 12 2008 مركز الخلیج لالبحاث  محمد عبد الرؤوف  حالة دول مجلس التعاون  -دوات االقتصادیة في السیاسة البیئیةاال 
 12 2008 عمان  -دار الحامد  یونس ابراھیم احمد  البیئة والتشریعات البیئیة  * 
 8 2001 بیت الحكمة  مجموعة باحثین  العوامل واالثار االجتماعیة لتلوث البیئة  * 
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 15 2011 االفاق العربیة  بشیر ناظر  ثار االجتماعیة للتلوث البیئي اال * 
 17 2008 سوریا  -دار رسالن سھیر ابراھیم حاجم  المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي  
 10 2019 دار الدكتور للعلوم  حسن محمد حسن دراسة في جغرافیة البیئة  -التلوث البصري * 
 15 2008 عمان -دار الثقافة ابتسام سعید الملكاوي  ة دراسة مقارن  -جریمة تلوث البیئة  * 
 7 2008 االنتشار العربي  غالب الفریجات مؤشرات وقضایا التربیة البیئیة  * 
 25 2017 المركز العربي  سجى محمد عباس  دراسة مقارنة  –التلوث السمعي  * 
 20 2008 زھران للنشر ئينبیھة صالح السامرا مفاھیم وحقائق ونظریات وتطبیقات -علم النفس البیئي  
 25 2009 عمان   -دار المسیرة خیر شواھین  علوم األرض والبیئة للھواة * 
 20 2014 دار الفكر الجامعي  محمود جاسم  ضمانات تنفیذ اتفاقیات حمایة البیئة  * 
 25 2009 الشركة العربیة المتحدة  یحیى الفرحان وآخرین  البیئة والموارد والسكان في الوطن العربي  * 
 23 2013 دار الفجر محمد الصیرفي  السكان والبیئة  * 
 30 2007 دار الفجر حسام محمد  قراءات.دراسات. تطبیقات  –التربیة البیئیة  * 
 17 2009 دار الجامعة الجدیدة  رفعت رشوان  االرھاب البیئي في قانون العقوبات  
م الدسوقي طارق ابراھی  النظام القانوني لحمایة البیئة  –األمن البیئي    35 2009   -دار الجامعة الجدیدة 
 30 2010 دار المسیرة محمد الجوھري واخرین  علم اجتماع البیئة  * 
 15 2009 سوریا   -دار الرضا ماھر معال وزمیلھ  البیئة بلغة الكیمیاء 
 15 2009 عمان -دار الحامد یونس ابراھیم احمد  البیئة في االسالم  * 
 25 2014 دار الحامد محمد محمود  دراسة مقارنة  –ا البیئة المنظور االسالمي لقضای  * 
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 23 2009 عمان   -دار الیازوري عادل الشیخ حسین   البیئة مشكالت وحلول  * 
 25 2009 عمان -دار المناھج بشیر محمد وایمن سلیمان التربیة البیئیة  
 17 2009 عمان  -دار الفكر صالح عبد العزیز   التربیة البیئیة للطفل  * 
 25 2009 عمان   -دار دجلة  نعیم محمد علي   مخاطر عصریة واستجابة علمیة   –التلوث البیئي  
 17 2009 عمان  -دار الرایة  اكرم عاطف رواشدة االسس والمرتكزات  –السیاحة البیئیة  
 15 2009 مان ع  -دار وائل  كریمة عبد الرحیم   المسئولیة الدولیة عن االضرار البیئیة اثناء النزاعات المسلحة * 
 25 2009 الدار المصریة اللبنانیة  ترجمة: لیلى عبدالرازق علم البیئة والجماعة واسلوب الحیاة  * 
 25 2009 عمان   -دار دجلة سحر أمین كالوت  معجم المصطلحات البیئیة  
 25 2010 عمان   -المجتمع العربي فتحیة محمد الحسن  مشكالت البیئة   
منھجیة ومجاالت الدراسة في علم االجتماع  االتجاھات النظریة وال * 

 مصر   -بورصة الكتب   حاتم عبدالمنعم  البیئي 
2017 17 

 12 2010 الھیئة المصریة للكتاب   احمد فؤاد باشا مشكالت التلوث وتغیرات المناخ 
 20 2010 عمان   -دار المسیرة نجم العزاوي وزمیلھ  ISO 14000نظم ومتطلبات وتطبیقات   -إدارة البیئة * 
 28 2017 جامعة دمشق  محمد ناصر ورعد الصرن ادارة البیئة * 
 20 2004 دار النھضة العربیة  عیسى علي وزمیلھ جغرافیة التنمیة والبیئة  * 
 35 2010 مصر    -الدار الجامعیة خالد مصطفى قاسم إدارة البیئة والتنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة * 
 23 2016 الدار المنھجیة  عماد محمد ذیاب  البیئة في ظل االحتالل  * 
 10 1984 وكالة المطبوعات  حسین طھ واخرین  دراسات في االیكولوجیا البشریة  -البیئة واالنسان * 
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 18 2010 المؤسسة الحدیثة للكتاب  ایاد عاشور الطائي وزمیلھ التربیة البیئیة  
 25 2010 عمان  -دار الیازوري  عاید راضي خنفر  الغذاء -الماء -الھواء –التلوث البیئي  
 15 2010 سوریة  -دار عالء الدین عبد الھادي حسن  التلوث بالمبیدات الكیمیاویة وافضل الحلول  -حمایة البیئة * 
 25 2010 الھیئة العامة السوریة  ج. دوجالس بورتیوس  افكار وسیاسات وخطط  -علم الجمال البیئي  * 
 20 2015 مركز الدراسات  جمال مھدي  بیئة من االضرار الناجمة النظام القانوني الدولي لحمایة ال * 
:  14001نظام االدارة البیئیة بموجب متطلبات مواصفة اآلیزو  

 مكتبة الراتب العلمیة  اسماعیل القزاز وزمیلھ  2004
2010 20 

 20 2011 عمان   -یةدار الرا بیان محمد الكاید  التحلیة )  -تلوث المیاه -إدارة مصادر المیاه ( النظام البیئي 
 17 2011 عمان   -دار صفاء عماد محمد ذیاب   البیئة ( حمایتھا, تلوثھا, مخاطرھا )   * 
 10 2011 مدیریة دار الكتب للطباعة خیري عزیز السعد  عناصر البیئة وتلوثھا   
 15 2011 عمان  –دار الفكر  ایمان محمد ومنى حسن  صراع ام توافق –االنسان والبیئة  
 12 2011 مصر –مكتبة المعارف  محمد بكیر مصطفى  نسان وتدمیر البیئة  اإل * 
 17 2015 منشورات زین  احمد حمید عجم  الحمایة الدولیة للبیئة اثنا التزاعات المسلحة * 
 25 2011 دروب للنشر  ریاض حامد وحسین علي البیئة المائیة  
 40 2014 منشورات الحلبي  نوار دھام  الحمایة الجنائیة للبیئة  * 
 25 2014 دار المسیرة منى محمد علي  التربیة البیئیة في الطفولة المبكرة  * 
 35 2011 دار المعرفة الجامعیة  سوزان كاتر  المخاطر واالخطار -البیئة * 
 25 2011 المكتبة العصریة  سامي عبد الحمید وآخرین البیئة والزراعة العضویة في العالم العربي  * 
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 12 2005 المكتبة العصریة  سامي عبد الحمید وآخرین البیئة والتلوث   * 
 23 2011 المؤسسة الحدیثة للكتاب  نوري رشید نوري  البیئة وتلوث االنھار الدولیة * 
 22 2011 دروب للنشر  محمود جمعھ سالم صالح التربیة البیئیة في المناھج المدرسیة  * 
 23 2011 بیروت   -وذجیة الدار النم عبد الھادي الصائغ وزمیلتھ التلوث البیئي  
 15 2011 مكتبة المجتمع العربي  عادل مشعان ربیع  التوعیة البیئیة  
 40 2011 دار الفكر الجامعي  خالد مصطفى فھمي  الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث  * 
 45 2011 عمان –دار اسامة  زینب منصور حبیب  المعجم البیئي  
 17 2011 عمان   -دار الرایة بیان محمد الكاید  ء, الغالف الجوي, االحتباس الحراري) النظام البیئي (تلوث الھوا  * 
 15 1996 جامعة عمر المختار  د.ر.تولسون  فیزیولوجیا التكیف البیئي في العائلة الجملیة  * 
 10 2011 وزارة الثقافةالسوریة ستیفن بیرلي  دراسات تجریبیة في علم االجتماع البیئي  -ثقافات الفكر البیئي 
 25 2011 المكتب الجامعي الحدیث  ابراھیم سید احمد  حمایة البیئة من التلوث  * 
 20 2011 عمان –دار الرایة  بیان محمد الكاید  سیكولوجیة البیئة وكیفیة حمایتھا من التلوث  * 
 15 2015 الدار المنھجیة  صفا لطفي االلوسي  تعریفھ. تطوره.عناصره واھمیتھ   –الفن البیئي  * 
 30 2011 عمان -دار المناھج علي عدنان الفیل  قوانین حمایة البیئة العربیة  * 
 25 2012 دار الثقافة  علي عدنان الفیل  دراسة مقارنة  –المنھجیة التشریعیة في حمایة البیئة  * 
 22 2011 دار الحامد  علي عدنان الفیل   التشریع الدولي لحمایة البیئة   * 
 15 2011 مكتبة المجتمع العربي  ل مشعان ربیع عاد مشاكل بیئیة معاصرة * 
 23 2017 منشورات زین  سكر داود محمد  التنظیم القانوني الدولي لحمایة البیئة من التلوث  * 
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 25 2012 مصر   -دار الفجر لیبي لیستر  اإلعالم والبیئة  
 30 2012 عمان  -دار صفاء ربحي مصطفى علیان  البیئة االلكترونیة  * 
 25 2012 عمان   -دار المسیرة علي سالم الشواورة لم البیئة  المدخل إلى ع 
 35 2014 دار صفاء علي سالم احمیدان  سخونة االرض وعالجھا  –البیئة ونظامھا  * 
 22 2012 عمان  –دار الحامد  مجموعة مؤلفین  االنسان والبیئة  * 
 25 2012 عمان  –دار وائل  مثنى عبد الرزاق العمر  االنسان وخفایا البیئة  * 
 15 2012 بغداد   -مطبعة األیك  عماد مطیر الشمري وآخرین  دراسة للتلوث البیئي في العراق   -البیئة والتلوث * 
 15 2012 عمان  –دار المناھج  صباح حسن الزبیدي  برنامج تدریبي للمعلمین   –التربیة البیئیة  * 
 23 2012 عمان –دار الثقافة  رمضان عبد الحمید  تربیة حتمیة   –التربیة البیئیة  * 
 30 2012 عمان   -دار أسامة ولید رفیق العیاصرة التربیة البیئیة واستراتیجیات تدریسھا   * 
 35 2012 لبنان –منشورات الحلبي  اسماعیل نجم الدین زنكنة القانون االداري البیئي  
 25 2012 عمان –دار الثقافة  یاد ھیاجنھ عبد الناصر ز النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات  -القانون البیئي 
 35 2012 عمان   -دار الوراق نجم عبود نجم   المسؤولیة البیئیة في منظمات األعمال الحدیثة   * 
 25 2012 لبنان -مجد للنشر عامر طراف و حیاة حسن المسؤولیة الدولیة والمدنیة في قضایا البیئة والتنمیة المستدامة  
 23 2012 دار الكتب القانونیة  أسود قادر احمد  ي على رأس المال البشري تأثیر التلوث البیئ 
 15 2012 عمان   -دار الحامد إیناس الخالدي تلوث البحار النفطي المالحي في القانون الدولي  
 23 2013 عمان  –دار المناھج  ایمان عباس الخفاف  التعلیم البیئي في ریاض االطفال  * 
 12 2015 مكتب زاكي  ام كلثوم صبیح محمد  طرقة التلوث وسندان القصور التشریعي البیئة العراقیة بین م  * 
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 السعر  سنة الطبع الناشر المؤلف عنوان الكتاب ت

 35 2013 دار الكتاب الجامعي  محمد طالب السید وزمیلھ الطاقة والبیئة والتنمیة  
 12 1999 الجمعیة المصریة  دافید مالین  تطویع السوق الحتیاجات البیئة   –الثروة الطبیعیة لالمم  * 
 5 2004 دار الرضا  احمد المصري  ور البیئیة في مراجعة البیانات المالیة اعتبارات االم  * 
 10 1999 جامعة الملك سعود  عبدالوھاب رجب  التلوث البیئي  * 
 25 2013 المركز القومي  ھشام بشیر وعالء الضاوي  حمایة البیئة والتراث الثقافي في القانون الدولي  * 
 25 2013 كلمة للنشر  بیتر دوفیرن  یة عواقب البیئة العالم  -ظالل االستھالك * 
 25 2013 الریاض  -مكتبة المتنبي  محمد یاسر الخواجة  علم اجتماع البیئة بین الرؤیة النظریة والتحلیل الواقعي 
 50 2013 دار الفكر العربي  محمد محمد الشاذلي وزمیلھ  علم البیئة العام والتنوع البیولوجي  * 
 35 2013 مصر  -مكتبة الوفاء الشافعي حسن احمد قانون حمایة البیئة  * 
 25 2014 عمان  –دار دجلة  مالك حسین حوامدة  االبعاد االقتصادیة للمشاكل البیئیة واثر التنمیة المستدامة  
 25 2014 عمان -الوراق للنشر رمزي احمد عبدالحي  التربیة البیئیة في ظل االلفیة الثالثة * 
 25 2014 عمان  –دار دجلة  ك حسین حوامدة مال 21التحدیات البیئیة في القرن  
 23 2014 عمان  –االعصار  محمد سعید الدمنھوري  البیئة والمجتمع  
 25 2014 عمان –الرضوان  عماد محمد ذیاب الحفیظ  واقع بیئة الوطن العربي  * 
 40 2014 لبنان –منشورات الحلبي  سھیر ابراھیم حاجم  اآللیات القانونیة الدولیة لحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة  
 25 2014 دار الكتاب الجامعي  خلیفة عبد المقصود زاید  االنسان واألمن البیئي  * 
 20 2014 عمان  –دار المناھج  ناھض یاس العبیدي  كیف نبني برنامجا تلفزیونیا بیئیا  -البیئة والتلفزیون * 
 23 2014 عمان  -دار الرضوان اسم محمد شعبان محمد ج  مشاكل البیئة وسبل معالجتھا   -التخطیط البیئي 
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 السعر  سنة الطبع الناشر المؤلف عنوان الكتاب ت

 25 2014 عمان –دار اسامة  سلطان الرفاعي  سلوك  -اخطار  –اسباب  -التلوث البیئي * 
 15 2014 عمان  –دار الحامد  احمد السروي  التلوث البیئي باالسلحة والحروب الكیمیائیة والبیولوجیة والنوویة  * 
 30 2014 المكتب الجامعي الحدیث  لعت مصطفى السروجيط رؤیة اجتماعیة  -السكان والبیئة * 
 30 2014 دار الوفاء  محمد محمد علي   حمایة البیئیة المائیة من مخاطر التلوث   * 
 30 2014 دار الكتاب الحدیث  محمد مھدي شریان  تخطیط المدن والعمارة البیئیة   -العمارة والبیئة 
 8 2001 المجمع العلمي العراقي  العلميمنشورات المجمع  ندوة  –العمارة والبیئة  * 
 25 2014 مؤسسة حورس  ھالة فاروق جالل  الوعي البیئي وطرق استخدام الكمبیوتر مع االطفال المعاقین   * 
 30 2014 مصر  -دار الوفاء محمد محمد علي ابو عیانة  حمایة البیئة المائیة من مخاطر التلوث  * 
 25 2014 عمان  –دار الحامد  السروي  احمد مقدمة في كیمیاء التلوث البیئي  * 
 20 2014 عمان  –دار الحامد  احمد السروي  التدھور والتلوث الكیمیائي والفیزیقي   * 
  25 2015 دار االیام  جابر سامي  االدارة البیئیة والتنمیة المستدامة 
  28 2016 دار االیام  كمال كاظم و آخرین  المعاییر البیئیة والقدرة التنافسیة للصادرات  * 

 
  20 2010 المكتبة العصریة  فتحي اسماعیل   تلوث البیئیة الى این   * 
  35 2015 دار الفكر الجامعي   حمدي عطیة   حمایة البیئیة   * 
  30 2011 دار المعرفة الجامعیة  عبد الفتاح  محمد  البیئیة والسلوك االنساني   * 
  20 2011 كادیمي  مركز الكتاب اال وائل ابراھیم   مشكالت البیئیة  * 
  20 2013 مكتب الجامعي  الحدیث  علي محمد  التربیة البیئیة   * 
  20 2010 دار دجلة   عامر احمد غازي  البیئة الصناعیة   * 
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 السعر  سنة الطبع الناشر المؤلف عنوان الكتاب ت

  20 2006 دار الفكر الجامعي   عبد الرحمن محمد   شرح قانون البیئة   * 
  20 2016 دار دجلة   عبد هللا سالم  البیئة والتنوع االحیائي   * 
  23 2013 دار الحامد   قرید سمیر  حمایة البیئة  * 
  20 2007 جامعة الحضارة   قیس  سلمان   الكارثة البیئیة   * 
  30 2015 دار الكتاب الجامعي  مصطفى  اسماعیل   فسیولوجي البیئة   * 
  25 2014 دار المعارف الكتب الجامعیة  شكري ابراھیم   مقدمة في علم البیئة  ومشكالتھا   * 
  18 2016 دار االیام   فرید امحمد   حمایة  البیئة   * 
  25 2017 مركزالمحور  ندوة ھالل   اساسیات في البیئة والتلوث   * 
  25 2011 دار صفاء  علي شناوه   التعبیر البیئي  * 
  20 2014 دار جلیس الزمان  یحیي محمد نبھان   التلوث  البیئي  * 
  + 30 2019 دار المنھجیة  ماد محمد ذیاب ع مستقبل البیئة والمیاة  * 
  40 2018 دار صفاء  نعمان  شحادة  االخطار والكوارث البیئیة   * 
  15 2019 منشورات  زین  ایاد محمود كریم   دور المنظمات الدولیة   * 
  15 2016 دار الفكر الجامعي   عاطف ولیم   االدوات المالیة  لمكافحة التلوث  * 
  30 2015 دار الیازوري   نجم العزاوي   ومتطبات وتطبیقات البیئة  استراتیجیات  * 
  30 2013 دار الفجر   اسامة حسین  االخطار والكوارث البیئیة   * 
حمایة البیئة في ضوءالشریعة االسالمیة والصكوك الدولیة والقوانین   * 

 الوطنیة 
  25 2015 دار الفتح دارا محمد امین سعید 

  18 2014 بیت الحكمة   كاظم عبد االمیر   ومشاكل  التلوث البیئي االنظمة  البیئیة   * 
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 السعر  سنة الطبع الناشر المؤلف عنوان الكتاب ت

  25 2002 دار الصادق   حسین علي السعدي   علم البیئیة والتلوث   * 
  15 2014 ...............  علي عبد الحسین   تلوث البیئیة  * 
  12 1999 جامعة الملك  عبد العزیز  غازي محمد   المدخل  الى علم البیئیة   * 
  10 2005 مركز تطویر االداء  محمد عبد الغني   ادارة حمایة البیئة   * 
  15 2014 دار الحامد   عبد الوھاب بن رجب   جرائم  البیئة وسبل المواجھة  * 
  20 2012 دار ایتراك  السید مصطفى احمد  الحمایة القانونیة للبیئیة البحریة   * 
  12 2015 دار امجد   انمار جودت  االدارة البیئیة   * 
  20 2015 دار الفراھیدي  محمد صالح القریشي   اسس التخطیط  البیئي   * 
  15 2012 دار االسرة  محمد اسماعیل عمر   مقدمة في علم البیئیة   * 
  20 2014 دار الحامد   مجموعة مؤلفین   امن وحمایة البیئة   * 
  20 2007 جامعة دمشق  محمد غسان   البیئة التطبیقیة  والتلوث  * 
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 التاریخ 
 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2013 دار الفكر  طارق فتحي سلطان  تاریخ الصین والشرق القدیم  
  2013 المركز االكادیمي لالبحاث  غالم حسین صدیقي  الحركات الدینیة في ایران في القرون االسالمیة االولى  
  2013 دار الشرق  جان جاك بیریبي  الخلیج العربي  
  2013 المركز االكادیمي  لالبحاث  شیرین بیاتي  المغول التركیبة الدینیة والسیاسیة  
  2013 دار الفكر  ایاد الھاشمي العالقات الدولیة في التاریخ الحدیث والمعاصر 
  2012 االھلیة  زكریا محمد  كتاب الحمس والطلس والحلة –دیانة مكة في الجاھلیة   
  2012 جامعة صالح الدین  احمد عبد العزیز محمود  لعشرین تركیا في القرن ا 
  2012  عبد الرزاق مطلك فھد رابطة جنوب اسیا   
  2012 المكتبة العصریة  علي محمد الصالبي  الدولة العثمانیة (جزئین)  
  2012 دار صفاء  د. عباس علي عباس   مجتمع االلھة في الدیانة المصریة   
  2012 دار الجوھري  احمد غازي  اط العراقیة تاریخ االوسمة واالنو 
  2012 مؤسسة شباب الجامعة  احمد سالم استراتیجیة الفتح العثماني  
  2012 دار الصادق الثقافیة زمان عبید وناس وزمیلھ  جنوب الصحراء -تاریخ عالقات العرب مع افریقیا 
  2012 بیروت  محمد عبد الحفیظ   مملكة قبرص الالتینیة بین الشرق االسالمي والغرب االوربي   
  2012 دار الصفاء  محمد عبدهللا  تاریخ المغرب واالندلس   
  2012 امانة مسجد الكوفة  محمد سعید الطریحي  المساجد التاریخیة في الكوفة  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2012 دار الثقافة الكردیة  عبد ربھ سكران الوائلي  تاریخ االمارة البابانیة الكردیة  
  2011 الھیئة العامة   محمود متولي  ریخیة للرأسمالیة المصریة وتطورھا االصول التا 
  2011 دار الكلمة  ي.ك ستیلمان  تاریخ االزیاء العربیة  
  2011 المؤسسة العربیة   زھیر كاظم عبود  االیزیدیة  
  2011 دار االھلیة  زكریا محمد  ذات النحیین   
  2011 الذاكرة  توفیق السویدي  مذكراتي 
  2011 دار النشر الكردیة  محمد امین زكي  رد وكردستان في العھد االسالمي الك 
  2011 دار اسامة  محمود شاكر  موسوعة تاریخ الخلیج العربي 
  2011 دار الثقافة الكردیة  بدرخان السندي   جمھرة من االمثال والحكم الكردیة   –الحكمة الكردیة  
  2011 دار الكتب العلمیة  علي زوین  لھجري الحضارة االسالمیة في القرن الثاني ا 
  2011 ایتراك  متعب حسین  تركیا في عھد المغول 
  2011 مؤسسة شباب الجامعة  احمد سالم 16السیطرة العثمانیة على الحوض الغربي للبحر المتوسط في القرن  
  2011 العارف للمطبوعات  رشید باني  المیثولوجیا في النص التاریخي والدیني  
  2011 دار المحجة البیضاء  امیرة رضا  الزنج وثورتھ المأسیة  
  2011 دار الوراق طھ باقر  مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة_في حضارة وادي النیل  
  2010 دار الرافدین عبد الجبار الراوي  البادیة  
  2010 مؤسسة المختار  فاروق عبدهللا عبد الرحمن  التركمان في العراق والتاریخ  
  2010 دار وحي القلم  یوسف علي بدیوي  عصر الدویالت االسالمیة في المغرب والمشرق من المیالد إلى السقوط  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2010 مكتبة حسن العصریة  علي محمد الصیالني  ) 1دولة السالجقة (ج  
  2010 مكتبة حسن العصریة  علي محمد الصیالني  ) 2دولة السالجقة (ج 
  2010 دار الكتب العلمیة  ھاشم یحیى المالح  لمستقبل الحضارة االسالمیة وآفاق ا 
  2010 مكتبة الذاكرة عبد الستار شنین الجنابي  تاریخ النجف السیاسي  
  2010 مكتبة الذاكرة عبد الستار شنین الجنابي  تاریخ النجف االجتماعي   
  2010 دار االھلیة  نزار بابان  كردستان   
  2010 الھیئة العامة السوریة  زیاد عبد الكریم منجم  جابة ونظریتھ التحدي واالست  –توبیني  
  2010 مكتبة الملك عبد العزیز تاشیكي سوزوكي  یاباني في مكة  
  2010 دار الفكر   فتحي عباس الجبوري  تاریخ الخلیج العربي  
  2010 دار المناھل محمد مراد   اوربا من الثورة الفرنسیة إلى العولمة  
  2010 دار دجلة   بتول رضا عباس   اصر ومستقبلنا  حاضر العالم المع 
  2010 دار اسامة  خضر عطوان   القوى العالمیة والتوازنات االقلیمیة   
  2010 الذاكرة  فاتن محیي محسن  میر بصري  
  2010 المكتب الجامعي الحدیث  عبد المنعم عبد الحمید   العرب والفرس 
  2010 دار اسامة خالد عدنان ال موسوعة اشھر جواسیس العالم  
  2010 دار اثراء  رنا اسماعیل  بین القدیم والحدیث  -تاریخ العمارة 
  2009 دار الرافدین رضا ناصر حسین  انسابھا في العراق والجزیرة -رجالھا -تاریخھا  -قبیلة عنزة  
  2009 دار الفكر  ھشام سوادي ھاشم  تاریخ العرب الحدیث  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2009 المركز القومي للترجمة  ولبانك  فرانك العالم الھیللینستى  
  2009 دار االھلیة  عیسى الحسن  تكامل البناء الحضاري  –الدولة العباسیة   
  2009 دار المعرفة  علي محمد الصالبي  تاریخ دولتي المربطین والموحدین في الشمال االفریقي  
  2009 میة الدار االكادی كریمة محمد بشیوة  الحریة في الفكر العربي المعاصر 
  2009 دار اسامة  مفید الزیدي  جزاء) 4موسوعة تاریخ اوربا االحدیث المعاصر  ( 
  2009 دار المعرفة  علي محمد الصالبي  الدولة االمویة  
  2009 دار النھضة العربیة  لطفي عبد الوھاب  العرب في العصور القدیمة 
  2008 جامعة قاریونس  ور ایمان علي بالن دور الموالي في سقوط الدولة االمویة  
  2008 عالم المكتبة  ابو الریحان محمد بن احمد  تحقیق ما للھند  
  2008 دار االھلیة  غلوب باشا  جندي بین العرب  
  2008 مكتبة الیمامة  احمد حسن الزیات  تاریخ االدب العربي   
  2008 جامعة قاریونس  م الراجحي زكیة عبد السال العالقات السیاسیة والحضاریة بین البیزنطیة والفاطمیة  
  2008 الشؤون الثقافیة العامة  عمار ابو رغیف  مقاالت عراقیة  
  2008 دار العربیة للموسوعات  عبد الرزاق الحسني  البابیون والبھائیون   
  2007 دار الشروق سلیمان حزین  رؤیة حضاریة في المكان والزمان  –ارض العروبة  
  2007 المكتبة الوطنیة  محسن جبار العارضي  رریة الوطنیة على ثورة العراق التح 
  2007 دار الكتب العلمیة  خالد فائق العبیدي  قصة التدخین الكاملة  
  2006 مؤسسة الحورس  محمد اسماعیل الجویش  قناة السویس   
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2006 الدار العربیة  كامیران عبد الصمد  كردستان في العھد العثماني  
  2006 مكتبة االیمان   علي محمد محمد الصالبي   دولة المرابطین  
  2006 مكتبة االنجلو المصریة  عبد العزیز صالح  تاریخ شبھ الجزیرة العربیة في عصورھا القدیمة  
  2005 مكتبة االمیان   علي محمد الصالبي  الدولة الفاطمیة  
  2005 دار الحكمة  یورغن ویبر  موجز تاریخ المانیا الحدیث   
  2005 مكتبة فدك  كمال السید  نشوء وسقوط الدولة الصفویة 
  2005 دار المحجة البیضاء  احمد حجازي  المفاھیم الدینیھ عند العوام   
  2005 دار الكنوز االدبیة   شوكت خرندار  سفر ومحطات (الحزب الشیوعي العراقي ... رؤیة من الداخل )   
  2005 دار القارئ عدي حاتم عبد الزھرة  ي النجف االشرف وحركة التیار االصالح 
  2004 دار الطلیعة  معروف  الخوارج في العصر االموي  
  2004 دار اسامة  صالح طھوب   العصر االموي   -موسوعة التاریخ االسالمي 
  2003 مؤسسة العربیة  ال سلیم مطر  جدول الھویات   
  2003 جامعة االسكندریة  عزت زكى حامد قادوس  ني (القسم االسیوي) آثار العالم العربي في العصرین الیوناني والروما  
  2003 دار اسامة مفید الزیدي  العصر العثماني  
  2003 الؤسسة العربیة   السید محسن ابو طبیخ  المبادئ والرجال  
  2002 المجمع العلمي خضر عباس الجمیلي  قبیلة قریش واثرھا في الحیاة العربیة قبل االسالم  
  2002 دار المناھل حسین مؤنس  جر االندلسف 
  2002 منشورات دار الثقافة   خالد یونس  الخالدي الیھود تحت حكم المسلمین في االندلس  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2002 ریاض الریس للكتب  فاضل الربیعي   شقیقات قریش  
  2001 دار الجیل   نخبة من المتخصصین   نشاة العالم والبشریة   
  2001 دار الحق  جرجعفر المھا جبل عامل  
  1999 مكتبة مدبولي   عارف العارف  تاریخ بیر السبع وقبائلھا   
  1999 دار النھضة العربیة   محمد سعید عمران   تاریخ الحروب الصلیبیة   
  1998 دار المأمون نورا كوبي  الطریق إلى نینوى  
  1996 بیروت  –المكتبة الثقافیة   محمد صادق صبور  البغاء عبر التاریخ  
  1996 جامعة قاریونس   رجب عبد الحمید  دراسات في تاریخ االغریق وعالقتھ بالوطن العربي   
  1996 دار النھضة العربیة   جمیلة عبد الكریم   قورینائیة والفرس االخمینیون  
  1996 الشركة العالمیة للكتاب  ابراھیم ایوب  التاریخ الروماني  
  1995 وزارة التعلیم العالي   اس وزمیلھ جعفر عب تاریخ الخلیج العربي  
  1990 دار المعارف  شوقي ضیف  عصر الدول واألمارات  
  1990 دار واسط علي حیدر سلمان  تاریخ الحضارة االوربیةالحدیثة  
  1989 دار النھضة العربیة  عزیز سامح التر  االتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة  
  1986 دار النھضة العربیة  ني السید الباز العری المغول 
  1985 وزارة الثقافة واالعالم  خلیل ابراھیم السامرائي  عالقات المرابطین باممالك االسبانیة باالندلس وبالدول االسالمیة  
  1983 دار الرائد العربي  د. عفیف البھنسي   القن واالستشراق  –موسوعة الفن والعمارة   
  1983 دار الرائد العربي  د. عفیف البھنسي   ون القدیمة  الفن –موسوعة الفن والعمارة   
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  1982 دار الرایة البیضاء عبد العلیم محمد حسنین  ایران والعراق في العصر السلجوقي  
  1979 مكز دراسات الخلیج  اسماعیل احمد باغي  تطور الحركة الوطنیة العراقیة  
  1979 ون وزارة الثقافة والفن  حمدان الكبیسي  اسواق بغداد  
  1977 جامعة الموصل  توفیق سلطان الیوزبكي  دراسات في النظم العربیة واالسالمیة  
   1965 الدار القومیة للنشر  ابي المنذر ھشام الكلبي   كتاب االصنام   
  1938 دار الرایة البیضاء السید عبد الرزاق الحسیني  جزئین) (العراق في دوري االحتالل واالنتداب  
  1925 دار الرایة العربیة محمد طاھر العمري  سلسلة كاملة) (مقدرات العراق السیاسیة تاریخ  
  1081 دار النھضة العربیة  السید الباز العریني  الدولة البیزنطیة  
   دار النھضة العربیة  عبد الحمید البطریق   التاریخ االوربي الحدیث  
   دار النھضة العربیة  محمود سعید عمران  تاریخ اوربا في العصور الوسطى  
    ادوارد جیبون  اضمحالل االمبراطوریة الرومانیة وسقوطھا  
   دار النھضة العربیة  عبد الحمید البطریق  التاریخ االوربي الحدیث من عصر النھضة إلى مؤتمر فیینا  
   دار النھضة العربیة  السید الباز العریني  الممالیك 
   مؤسسة شباب الجامعة  محمد ابراھیم حسن  یة ومظاھره االقتصادیة والبشریة الخلیج العربي مقوماتھ الطبیع 
   دار النھضة العربیة  فاطمة قدورة الشامي الرق والرفیق في العصور القدیمة والجاھلیة وصدر االسالم  
   دار لنھضة العربیة  احمد مختار العبادي  في التاریخ العباسي والفاطمي 
   دار النھضة العربیة  د اللطیف احمد علي عب التاریخ الروماني   
   دار النھضة العربیة  حسان حالق  مقدمة في تاریخ الحضارات السیاسي واالقتصادي والعسكري  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
   دار النھضة العربیة  محمد ابو المحاسن عصفور  معالم حضارات الشرق االدنى القدیم  
   دار النھضة العربیة  زاھیة قدورة  شبھ الجزیرة العربیة  
    ھربرت رید  تربیة الذوق الفني  
   اتحاد شعب الجزیرة  ناصر السعید  تاریخ آل سعود  
   دار النھضة العربیة  احمد امین سلیم  ایران منذ اقدم العصور   
   دار النھضة العربیة  فؤاد عبد المعطي الصیاد  المغول في التاریخ  
   دار النھضة العربیة  محاسن عصفور محمد ابو ال معالم حضارات الشرق االدنى القدیم  
   دار النھضة العربیة  ارنست باكر  الحروب الصیبیة  
   دار الكتاب االسالمي  كارل بروكلمان   4 -1تاریخ االدب العربي  
   دار النھضة العربیة  مصعب حمادي نجم  الصلیبیون في بالد الشام  
   دار النھضة العربیة  عرب دعكور  وحضاراتھم  تاریخ الفاطمیین والزنكیین واالیوبیین والممالیك 
   دار النھضة العربیة  عصام محمدشبارو  السالطین في المشرق العربي 
   دار النھضة العربیة  حسان حالق  مقدمة في تاریخ الحضارات  
   دار المعرفة  الجامعیة  محمد بیومي مھران   تاریخ العرب القدیم  
   دار النھضة العربیة  حسان حالق  ركة الصھیونیة موقف الدولة العثمانیة من الح 
   دار النھضة العربیة  عبد العزیز نوار  تاریخ العرب المعا القدیمةصر مصر والعراق 
   دار النھضة العربیة  عبد العزیز سلیمان وزمیلھ  اوربا   –التاریخ المعاصر  
   دار نشر عثمانلي  ماز عمر فاروق یل السلطان عبد الحمید خان الثاني المفتري علیھ   
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
   دار النھضة العربیة  عبد العزیز سلیمان نوار  مسلمو الھند -الفرس-االتراك العثمانیون–الشعوب االسالمیة   
   وزارة التعلیم العالي   عبد القادر احمد الیوسف  العصور الوسطى االوربیة  
   دار الكتاب العربي  مصطفى جواد  سیدات البالط العباسي  
   المكتبة العصریة  محمد عزة ة الحركة العربیة الحدیثة نشأ 
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 العولمة

 

 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30  2014 الدار الجامعیة عبدالمطلب عبدالحمید  ادارة ازمات العولمة االقتصادیة  
 23  2010 عالم لكتب الحدیث  نعیم ابراھیم الظاھر  ادارة العولمة وانواعھا  
 20  2009 مصر  –دار الفجر  عبد القادر رزیق المخادمي  تصادیة والتكامل تبعات العولمة االق –األزمة الغذائیة العالمیة   
 25  2006 المكتب الجامعي الحدیث  نھال فرید  مصطفى وزمیلتھ  اساسیات األعمال في ظل  العولمة  
 22  2001 مجموعة النیل العربیة  محسن فتحي عبدالصبور  اسرار الترویج في عصر العولمة  
 15  2003 مركز االمارات  حازم الببالوي  في عصر العولمة االقتصاد العربي  
 20  2010 عمان   -دار النفائس سالم توفیق النجفي   مقاربات اقتصادیة للرأسمالیة وما بعدھا  -اقتصاد العولمة 
 35  2010 دار الحامد ھیفاء عبد الرحمن التكریتي  آلیات العولمة االقتصادیة وآثارھا المستقبلیة   
 15  2012 عمان   -دار أسامة طالل محمد نور  العد االستراتیجي  -راطوریة العولمةامب 
 12  2010 سوریا   -وزارة الثقافة ریتشارد مینش  األمة والمواطنة في عصر العولمة  
 7  2011 الدار العربیة للعلوم ولید عبدالحي انعكاسات العولمة على الوطن العربي  
 25  2003 لیبیا   -الكتاب الجدید  عبدهللا عثمان عبدهللا  ولمة السوق إلى تسویق العولمة من ع -إیدیولوجیا العولمة 
 10  1999 سوریا   –دار الرضا  مطانیوس حنا   العولمة وتداعیاتھا   -بعض مسائل االقتصاد الالسیاسي 
 22  2007 دار جریر منتدى الفكر العربي  آراء واجتھادات وحوارات  –بین االقلمة والعولمة  
 25  2004 عمان   –دار الحامد  عبد العزیز عبد الرحیم  األسس : العولمة والتجارة االلكترونیة  –التبادل التجاري   
 25  2010 دار المنھل اللبناني  محمد دیاب  التجارة الدولیة في عصر العولمة  
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 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 20  2008 كیوان  حاتم حمید محسن  تناقضات العولمة  
 15  2010 مصر   -وزارة الثقافة صالح ھاشم   سیاسات االفقار والھدم الخالق  -ولمةالتنمیة والجریمة المع 
 23  2009 دار الفكر الجامعي آمنة ببواشري بنت بن میرة  توجھ القیادات االداریة العربیة في ظل العولمة  
 8  2004   -دار الشؤون الثقافیة حسب هللا یحیى   ثقافة اإلرھاب والعولمة  
 15  2005 الھیئة المصریة  انطوني كیج   العولمة والنظام العالمي الثقافة و 
 22  2002 مكتبة العبیكان   جوزیف س.ناي واخرون  الحكم في عالم یتجھ نحو العولمة  
 12  2005  -الدراسات السیاسیة ولید محمود عبدالناصر   حوار الحضارات وتحدي العولمة  
 15  2007 المركز القومي  رینا باریني لو استراتیجیات وادوار  -دول وعولمة 
 30  2006 الریاض  -مكتبة الرشد  ناصح بن ناصح البقمي   سیاسات منظمات العولمة االقتصادیة في ضوء الشریعة   
 5  1999 مصر  -دار قباء مصطفى النشار   ضد العولمة 
 6  2001 سوریا   -دار المكتبي محمد عمر الحاجي  ظاھرة العولمة االقتصادیة  
 15  2013 عالم الكتب الحدیث  احمد حسن صالح قادر  ظاھرة العولمة االقتصادیة وتأثیراتھا على اسواق المال العالمیة  
 20  2003 األھلیة  باتر محمد علي  مخاطر العولمة على التنمیة المستدامة  -العالم لیس للبیع 
   2008 مركز الكتاب  اسم عجاج ق العالمیة والعولمة نحو عالمیة تعددیة وعولمة انسانیة   
   2011 وزارة الثقافة  ھرالد شومان وزمیلتھ  عدالة ام تدمیر الذات مستقبل العولمة  –العد العكسي للعولمة  
 25  2000 دراسات الوحدة العربیة  مجموعة باحثین   العرب والعولمة  
 15  2009 سوریا   -وزارة الثقافة منذر خدام  العرب والعولمة 
 25  2005 دار جریر  عبد الرزاق الدلیمي العالقات العامة والعولمة 
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 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15  2010 المركز الثقافي العربي   مصطفى حجازي   رؤى مستقبلیة في التربیة والتنمیة   -علم النفس والعولمة  
 12  2010 المركز القومي  كالوس موللر  العولمة 
 15  2008 مصر   -دار البصائر محمود احمد غازي   میة  اكبر التحدیات الحضاریة لألمة اإلسال -العولمة 
 22  2001 مجموعة النیل العربیة   محسن احمد الخضیري   العولمة االجتیاحیة   
 10  2003 بیروت  -دار الساقي اولیفیھ روا   عولمة اإلسالم  
 22  2009 ة اللبنانیة الدار المصری حامد عمار   عولمة اإلصالح التربوي بین الوعود واالنجاز والمستقبل  
 30  2008 المكتب الجامعي  محي محمد مسعد  االیجابیات والسلبیات  -عولمة االقتصاد في المیزان  
 25  2010 عالم الكتب الحدیث  فلیح حسن خلف العولمة االقتصادیة  
 35  2004 لیبیا   -دار الكتاب  جیرار لیكلرك  الحضارات على المحك  -العولمة الثقافیة 
 35  2003   -مكتبة العبیكان بول كیر كبراید وكارین ورد   العولمة الدینامیكیة الداخلیة  
 30  2003 مكتبة العبیكان   بول كیركبراید   الضغوط الخارجیة  -العولمة 
   2008 الدار  الجامعیة  حمدي  عبدالعظیم  دولي) -سیاسي-تجاري-عولمة الفساد وفساد العولمة (اداري 
 15  2001 بغداد  -بیت الحكمة میشیل شوسو دوفسكي   تأثیر إصالحات صندوق النقد والبنك الدولیین   -لفقرعولمة ا 
 7  2003 بیروت  -دار المعرفة احمد طحان     -عولمة الكراھیة 
 25  2011 عمان   -دار صفاء حسن كریم حمزة   العولمة المالیة والنمو االقتصادي  
 25  2008   -دار الجامعة الجدیدة عبدالحكیم الشرقاوي   موال العولمة المالیة وتبییض األ 
 15  2008 عمان   -دار مجدالوي شذا جمال الخطیب  العولمة المالیة ومستقبل األسواق العربیة لرأس المال  
 15  2011  -دار الفكر الجامعي اشرف سعد نخلة  العنف األسري)  -تأثراتھا على األسرة (التفكك  -العولمة 
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 20  2010 المكتب الجامعي الحدیث  ممدوح محمود منصور  دراسة في المفھوم والظاھرة واألبعاد  -العولمة 
 23  2009 دار الوراق مصطفى رجب  تداعیاتھا االقتصادیة   أسبابھا العولمة ذلك الخطر القادم: 
 15  2002   -المؤسسة العربیة  محمد مقدادي  رقاب كثیرة وسیف واحد  -العولمة 
 30  2009 مركز اإلمارات  مركز اإلمارات للدراسات   ما مدى ترابطیة العالم  -العولمة في القرن الحادي والعشرین 
 3  1999 سوریا   -دار الحوار عبدهللا احمد ابو راشد  العولمة في النظام العالمي والشرق أوسطیة   
 15  2000 مجموعة النیل العربیة   ن احمد الخضیري  محس مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولة  -العولمة 
 15  2003   -مكتبة العبیكان جیریمي برشر واخرین  قوة التضامن  -العولمة من تحت  
 35  2011 مكتبة المجتمع العربي  محمود الوادي آخرون  العولمة وأبعادھا االقتصادیة  
 25  2009 دار الثقافة سھیل حسین الفتالوي  العولمة وآثارھا في الوطن العربي  
 50  2002 بغداد  -بیت الحكمة بحوث ومناقشات ندوة بغداد     6-  1العولمة وأثرھا في االقتصاد العربي  
 20  2002 مركز اإلمارات  مركز اإلمارات للدراسات   العولمة وأثرھا في المجتمع والدولة  
   2009 الشركة العربیة  حمد عابد الجابري م الكتاب الثاني  –العولمة وازمة اللیبرالیة الجدیدة  
 25  2010 المركز القومي  یوسف حسن یوسف  العولمة واالقتصاد الدولي  
 23  2001 الدار المصریة اسامة المجدوب  العولمة واالقلیمیة   
 15  2001 بیروت   -دار الفكر العربي باسم علي خریسان  العولمة والتحدي الثقافي  
 25  2005 لیبیا   -الكتاب الجدید  مجموعة من الباحثین   الت المجتمعیة في الوطن العربي العولمة والتحو 
 25  2013 سوریا   –دار دجلة  رعد سامي عبدالرزاق  العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي  
 6  2001 مركز دراسات الوحدة   جالل امین   1998 -1798العولمة والتنمیة العربیة  
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 12  2000 مصر   -مكتبة مدبولي عبدالواحد العفوري   التحدیات والفرص  -العولمة والجات  
 22  2004 اكادیمیة الدراسات  ونیسة الحمروني الورفلي  دراسة اثر العولمة على وظائف السلطة  -العولمة والدولة  
 10  2002 الحكمة  دار كمال مجید  دراسة آلثار العولمة على السلطة  –العولمة والدولة  
 22  2007 دار الوفاء  محمد سید فھمي العولمة والشباب من منظور اجتماعي  
 30  2001  -دار الرسول األكرم(ص) جعفر حسن عتریسي  إدارة وأدوات  -العولمة والعالم 
 10  2004 بیروت   –الحوار الثقافي   جي ار . ماندل  والفقراء   العولمة 
 23  2010 عمان   -دار أیلھ شیماء عبدالستار جبر   لدولیة المالیة  العولمة والمنظمات ا 
 12  2003  –العربیة للدراسات  ترجمة: ھشام عبدهللا   بناء اقتصاد عالمي شامل   –العولمة والنمو والفقر   
 20  2009 سوریا   -وزارة الثقافة بول كندي وزمیلتھ   أزمة أم فرص مواتیة  -العولمة والھویات القومیة 
 7  2009 الریاض  -المؤلف علي بن ابراھیم النملة  العولمة وتھیئة الموارد البشریة في منطقة الخلیج العربي  
 12  2003 بغداد  -بیت الحكمة جوزیف ستكلتز  العولمة ومساؤھا   
 25  2003 عمان   -األھلیة  باتر محمد علي وردم   العولمة ومستقبل األرض   
 22  2009 عمان   -دار صفاء  كامل عالوي وعاطف الفي  راع االقتصادي  العولمة ومستقبل الص 
 15  2011 المركز القومي للترجمة   كالوس لیجفي  العولمة ومناھضوھا  
 20  2002   -مكتبة العبیكان نورمان فان شرینبرغ   األقویاء سیزدادون قوة  -فرص العولمة 
 25  2009 الھیئة المصریة  رز جووست سمای الفنون واآلداب تحت ضغط العولمة  
 30  2006 المركز القومي  نیري وودز عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي   -قالع العولمة 
 22  2002 دار الساقي  فرید ھالیداي  الكونیة الجذریة ال العولمة المترددة  
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 20  2009 مصر   -الدار الدولیة جوزیف إي. ستیجلیتز   كیف نجعل العولمة مثمرة   
 15  2007 عمان   –دار المسیرة  محمد طاقة  العولمة  مأزق 
 25  2008 دار الكتاب القانوني  محي محمد  سعد  المجتمع العربي وظاھرة العولمة  
 20  2005 الدار العربیة للعلوم  روبرت إسحاق   كیف یصبح األثریاء أكثر ثراًء والفقراء أكثر ً -مخاطر العولمة 
 25  2006   -دار النھضة العربیة سالم المعوش   بیة بین عولمتین المدینة العر 
   2006 نھضة مصر  السید یسین  رؤیة نقدیة عربیة  –المعلوماتیة وحضارة العولمة  
 22   2008 المكتب الجامعي  خالد صالح محمود   الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة في العولمة  
 10  2010 المركز القومي للترجمة   والدن بیلو   ل اقتصاد عالمي جدید افكار حو -من اجل عولمة بدیلة 
 23  2008   -دار الكتاب القانوني محي محمد مسعد  مواجھة مشكلة الفقر في عصر العولمة  
 17  2011 المركز القومي  بول ھوبر   نحو فھم للعولمة الثقافیة   
 8  2005 مركز دراسات الوحدة  مجموعة باحثین   العولمة)  -النفط -التكامل -ھموم اقتصادیة عربیة (التنمیة 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 17  2012 عمان   -دار الحامد  احمد ت�سیر الخوالدة وزمیلته  حقول في علم االح�اء   

 12  2012 عمان   -دار الحامد  محمد هاشم ال�شیر  مدخل الى �ثافة بوز أینشتاین  -فیز�اء الذرات الفائقة  

 25  2012 عمان  -دار وائل نع�م شعالن وزمیله  صیدلة  مدخل الى مهنة ال 

 20  2011 �غداد  -مكتب وجدي عبدالمجید عبدالخالق الصوفي  اساس�ات اللیزر  

حقائق العلم في مواجهة   -االشعاع والطاقة النوو�ة  
 عبدالوالي العجلوني   الوهم 

 15  2011 عمان   –دار الحامد 

 20  2011 �غداد  -مصر مرتضى  عبدالمجید عبدالخالق الصوفي  �تاب جامعي  -الفیز�اء العامة  

 35  2011 عمان   -دار اسامة ماهر الشر�ف  ر�اض�ات ) -فیز�اء -المعجم العلمي( ��م�اء  

 15  2011 عمان   -دار الحامد  محمد هاشم ال�شیر  فیز�اء الكون الحدیثة   

مدخل الى تطب�قات الهندسة الوراث�ة في الطب  
 عمان  -دار صفاء  العدلي

2011  23 

 15  2011 الهیئة المصر�ة للكتاب  محمد غر�ب ابراه�م   عصر جدید من علوم الح�اة   -النانو�یولوجي  

 15  2010 عمان   -دار صفاء علي احمد المشاق�ة  في ادارة المستودعات المهن�ة والصحة السالمة  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 23  2010 عمان    -اثراء للنشر   حمید مجول النع�مي وزمیله المدخل الى علم الفلك  

تصح�ح الق�اسات في المساحة بین النظر�ة   
 �غداد  -دار الد�تور للعلوم �شار سل�م ع�اس   والتطبیق  

2010  12 

 20  2010 عمان   -دار دجلة عبد المعطي الخفاف  دلیل الهندسة الزراع�ة   

 10  2010 �غداد  -مصر مرتضى  فوزي طه حافظ   زراعة الفطر وانتاجه   

 20  2010 عمان   -دار دج�ة ترجمة: قحطان خلف واخر�ن   علم المواد الهندس�ة   

 20  2010 بیروت  -دار المعرفة غنوة خلیل الدقدوقي قضا�ا وشؤون صح�ة بین سائل و مجیب  

 15  2009 عمان   -المجتمع العر�ي  رزان ابراه�م ابو صالح  اصول الرسم الهندسي �استخدام الحاسوب االوتو�اد  

 25   2009 مصر   –المكت�ة العصر�ة   ا�من محمد وزمیله   االدارة المتكاملة للنفا�ات   

 20  2009 المكتب الجامعي الحدیث  محمد احمد غانم   الماه�ة, انواعه, عمل�اته, احكامه  -االستنساخ  

 15  2009 سور�ا   -دار رسالن عالء الحلبي   حاسة ال�حث والتوجه –ال�حث ال�ایو راداري  

 23  2009 عمان    -اثراء للنشر ا�من سل�مان مزاهرة   التغذ�ة في الصحة والمرض  

 25   2009 مصر  – الفجردار  محمود ع�اد واخر�ن   التقن�ة في الرسم الهندسي  

 17  2009 عمان    -دار المسیرة احمد محمد واخر�ن  الثقافة الصح�ة   
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هر  رعد حمدان ظا  الدارات الكهر�ائ�ة     40  2009 عمان    -دار المسیرة 

 15  2009 عمان   -المجتمع العر�ي  محمد عبد هللا وزمیله  الرسم الهندسي 

 30  2009 عمان   -دار الثقافة جالل الجابري   الطب الشرعي والسموم   

 35  2009 الشر�ة العر��ة المتحدة  خلیل وشاح   الفیز�اء العامة   

في   یب الصناع�ةالمخططات التنفیذ�ة والتراك  
 عمان   -المجتمع العر�ي  ا�من سعدي محمد   التصم�م الداخلي

2009  18 

 15  2009 عمان   -المجتمع العر�ي  محمد �شیر الهشان وزمیله  1المشاغل الهندس�ة ج 

 10  2009 جامعة �غداد  زهیر ساكو وزمیله   انشاء الم�اني   

میالته غسان حجاوي وز  تخز�ن األدو�ة وحفظها علم وفن    17  2009 عمان   -دار الثقافة 

أساس�اته    MRIتصو�ر الرنین المغناط�سي   
 �غداد   -المكت�ة العلم�ة  وجدان فاضل السعیدي الفیز�ائ�ة  

2009  8 

 15  2009 عمان   -المجتمع العر�ي  احمد حسین ابو عودة 1ج -حساب الكم�ات والمواصفات  

الحیو�ة  والمضادات  علم االح�اء المجهر�ة الطبي  
  والمعقمات 

 30  2009 عمان   -الثقافةدار  اسفار شهاب الشبیب 
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  -التناسل االجهزة التناسل�ة -علوم الح�اة 
 ا�اد بر�ات اعنزة   الجلد............. 

 20  2009 عمان   -دار صفاء

 25  2009 عمان   -دار صفاء محمد عبدالرضا الشمري  م�ادئ الدینام�كا الحرار�ة   

 15  2009 عمان   -المجتمع العر�ي  احمد محمد ابراه�م   الحتراق الداخلي محر�ات ا 

 15  2009 عمان  –كنوز المعرفة  عمر جبر حلوة   مفتاح االبداع لمختبر الك�م�اء العامة  

 23  2009 عمان    -دار المسیرة بر�ات عطوان ال�طاینة  مقدمة في علم الفلك   

ا�ة  اسس الرع -صحة وعاف�ة -موسوعة الطفل 
 مصر  -دار الكوثر خالد سعد النجار  الصح�ة والغذا

2009  20 

 28  2009 عمان   -دار اسامة ولید القادري  موسوعة الفیز�اء ( الكالس�ك�ة والحدیثة )  

 50  2009 عمان   -دار اسامة حسام خلیل   2-1موسوعة الك�م�اء الشاملة  

 17  2009 عمان   -ل�ازوري دار ا اسماعیل نع�م الحلو  نظام تشغیل االنسان  

 20  2009 مصر   -دار الكتب العلم�ة المقصود حجو   عبد  نظم التحكم اآللي التناظر�ة الحدیثة   

 20  2009 عمان  -عالم الكتب الحدیث  مح�سن احمد محاسنة   هندسة الحفر   

 25  2008 عمان   –دار اسامة  سائر�صمه جي  أسئلة ومسائل في الفیز�اء  
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 15  2008 عمان   -المجتمع العر�ي  عادل مشعان ر��ع    التنوع االح�ائي اساس�ات  

 10  2008 سور�ا   -دار رسالن وعد عبد الرح�م الدل�مي   التقو�م التشخ�صي لتشوهات القدم الوظ�ف�ة   

 15  2008 الهیئة المصر�ة العامة للكتاب  رامز نام   الطر�ق الى السو�رمان  

شاكر وزمیله   محمود  العمل�ات الصناع�ة    45  2008 عمان   -�ازوري دار ال 

 8  2008 مصر   -دار االنس محمد عبد الرضا الشمري  الفیز�اء للمهندسین   

 25  2008 عمان   -دار ال�ازوري  هشام الخطیب وزمیله   اوضاع اخذ الصور االشعاع�ة  

 60  2008 الدار العر��ة للنشر  احمد عبدالمنعم حسن   تطب�قات تر��ة الن�ات في مكافحة االمراض واالفات  

 20  2008 عمان    -دار تسن�م مروان ابو حمودة وزمیلته   علم التشر�ح   

 20  2008 الشر�ة العر��ة المتحدة  یوسف محمود واخر�ن   علم الفلك  

التخلص   -الجهاز التنفسي -علوم االح�اء  
 خالد �اسر خالد  والتنظ�ف.......

 17  2008 عمان   -دار صفاء

 15  2008 عمان   -دار المناهج  ا�من سل�مان وزمیله  ك�م�اء االغذ�ة  

 15  2008 مصر   -دار االنس محمد عبدالرضا الشمري  معدات الموائع 

 Selected case studies in Clinical Hamed R. Takruri  17  2007 عمان   -دار المناهج 
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Nutrition 

ل صالحات  محمد عاد  أساس�ات علم االح�اء الدق�قة    17  2007 عمان   -دار صفاء 

 15  2007 عمان   -دار المناهج  محمد عبدالعز�ز سرحان   أساس�ات علم المناعة  

 17  2007 عمان   -دار ال�ازوري  سمیر ب�قون  األمراض العصب�ة   

 20  2007   عمان  -دار ال�ازوري  عصام حمدي الصفدي  في الحاالت المرض�ة التغذ�ة  

 50  2007 مصر   -الدار العر��ة للنشر  احمد عبد المنعم حسن   ا الحیو�ة وتر��ة الن�ات التكنولوج� 

 17  2007 عمان    -دار عالم الثقافة  ص�حي شحادة العید  التنح�ف وز�ادة الوزن واسرار العاف�ة   

 17  2007 عمان   -�ازوري دار ال محمود ابو نع�م  الرسم والتصم�م على المعادن والنحاس  

 20  2007 العر��ة للعلوم الدار  كمال أ. حنش   دلیل طبي �امل حول الجنس   -صحة الجنس�ةال 

 20  2007 لیب�ا  -الثانو�ة الفن�ة محمد خل�فة التلیب واخر�ن   الص�انة اسس وتطب�قات  

الوقا�ة والعالج �الغذاء الصحي   -الع�ادة الغذائ�ة  
 والن�اتات  

 ص�حي شحادة العید وزمیلته 
 عمان    -لم الثقافة دار عا

2007  17 

 17  2007 عمان   -دار ال�ازوري  اآلء عبدالحمید   المختبرات المدرس�ة  

 25  2007 سور�ا   -دار رسالن عبدالرحمن بر�ندي   زراعته وفوائد التمر الغذائ�ة والطب�ة   -المخیل 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 17  2007 عمان   -�ازوري دار ال آالء عبدالحمید  الموجز في االق�سة والمواز�ن والمكاییل   

النظر�ة واالداء والتطبیق في اساس�ات الهندسة   
 مصر   -دار الكتب العلم�ة وحید مصطفى احمد   الكهر��ة  

2007  25 

 17  2007   عمان  -ال�ازوري دار  سید �سیوني  الطرق. الجسور. السدود. االنفاق  -الهندسة المدن�ة 

 6  2007 �غداد  -ت�ة القانون�ة المك وصفي محمد علي   الوجیز في الطب العدلي   

 15  2007 عمان   -�ازوري دار ال ه�ة عبید  صناعة الصابون والمنضفات  

 40  2007 عمان   -دار الثقافة غسان حجاوي وآخر�ن   علم الدواء 

 20  2007 مصر   -الدار الثقاف�ة للنشر تحقیق: سالم مجید الشماع   كتاب تقو�م االبدان بتدبیر االنسان   

رة عمل�ات النظافة ودور الرقا�ة في الصحة  ادا 
 عمان   -دار الشروق  ا�من سل�مان مزاهرة   العامة 

2006  7 

 25  2006 مصر   -دار الكتب العلم�ة خلیل ابراه�م واكد  طرق الترم�م والص�انة   -اس�اب انه�ار الم�اني 

 18  2006 عمان   -وري دار ال�از  مظفر انور النعمة واخر�ن  التأس�سات والمكائن الكهر�ائ�ة  

 17  2006 عمان   -�ازوري دار ال تحسین احمد جهاد  الموجز في تار�خ الصیدلة 

 25  2006 سور�ا   -دار شعاع ترجمة: مه�ار سل�م المنصور  الم�كاترون�كس  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 20  2006 عمان   -�ازوري دار ال محمد السعدي  في الطب  خفا�ا واسرار الن�اتات الطب�ة والعقاقیر 

 12  2006 عمان   -دار المناهج  وائل ابراه�م الفاعوري   ق االزهار في زراعة �ساتین االشجار رحی 

 20  2006 عمان    -دار الثقافة روال محمد جمیل وآخر�ن   علم الصیدالن�ات  

 17   2006 عمان   – �ازوري دار ال حسین علي السعدي وزمیلته    علم الطحالب  

 15  2006 عمان   –دار المناهج    ص�اح نجیب عبدالرح�م  دمو�ة  القلب واالوع�ة ال فسیولوج�ا 

 8  2006 عمان    -دار عالم الثقافة  محمود ابو الرب  ك�ف نعالج العقم  

 20  2005 عمان   -دار ال�ازوري  مازن محمد علي وزمیله   اجهزة الق�اسات الكهر�ائ�ة وااللكترون�ة   

 20  2005 عمان   -�ازوري دار ال ض�اء مهدي واخر�ن   الس�طرة  

 25  2005 عمان   -دار ال�ازوري  عبدالمجید الشاعر واخر�ن   الصحة والسالمة العامة 

 15  2005 �غداد   -منشورات الغد  فؤاد قاسم االمیر  الطاقة: التحدي االكبر لهذا القرن  

 18  2005 عمان   -دار ال�ازوري  وفاء فضة  تمر�ض صحة الطفل   

ال عبدالحمید عبید جم د�كورات المنزل   18  2005 عمان    -دار عالم الثقافة  

 40  2005 العین   -دار الكتاب العر�ي مدحت حسین خلیل فسیولوج�ا الحیوان   

 30  2005 سور�ا   -دار شعاع وفیق الهوشي معجم الك�م�اء   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 25  2005 سور�ا   -دار شعاع سید الحدیدي معجم الك�م�اء الحیو�ة   

 25  2005 سور�ا  -دار شعاع ایناس علي   ع    -العضو�ة أ  معجم الك�م�اء 

 15  2004 عمان   –دار المناهج   مهند حسین ال�شتاوي   السكري والصحة البدن�ة   

 18  2004 مكت�ة الجامعة الشارقة  عد�سان ابراه�م ابو عبدون   الك�م�اء في ح�اتنا   

یالته غسان حجاوي وزم ورقي  -تخز�ن األدو�ة وحفظها علم وفن   12  2004 عمان   -دار الثقافة 

 15   2004 مصر   –ابن سینا   ا�من الحسیني   جسم االنسان   

 17  2004 عمان   -دار المناهج  م�سون الفاخوري  علم االدو�ة السر�ري  

 35  2004 سور�ا  -دار شعاع ترجمة: عالء حسن  م�ادئ الكهر�اء وااللكترون�ات وتقاناتها  

 25  2004 عمان   -دار اسامة ولید القادري  الم�كان�ك والكهر�اء ) موسوعة الفیز�اء (  

 40  2004 مصر   -الدار العر��ة للنشر  عبد المنعم محمد عامر   والري والصرف المزرعي هیدروفیز�اء االراضي  

 40  2003 لیب�ا  -الثانو�ة الفن�ة  صالح محمد ابو غر�س واخر�ن    2-1آالت االحتراق الداخلي  

 12   2003 عمان   –دار المناهج   ا�من سل�مان وزمیلته   الحد�قة المنزل�ة   –راعة المنزل�ة  الز  

الق�اس و التحكم في انظمة التكی�ف و التبر�د و   
 عمان  -دار صفاء منذر حسن ر�اح    التدفئة

2003  15 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

دلیل العنا�ة �حیوانات التجارب واستعماالتها في  
�شندي  عبدالوهاب محمد  الطب�ة  ال�حوث   مصر   -دار الكتب العلم�ة 

2003  50 

 20  2003 مصر   -دار الكتب العلم�ة السید عبدالفتاح القصبي  عقود ومواصفات االعمال االنشائ�ة   

  1ج  -عمل�ات االنتقال للهندسة الك�م�ائ�ة 
 الدار العر��ة للعلوم   حامد محمد مصطفى   التر  -االمتصاص  

2003  12 

 10  2002 سور�ا   -دار شعاع محمد قاسم وزمیله   اصول التمدیدات الكهر�ائ�ة المنزل�ة  

 12  2002 سور�ا   -وزارة الثقافة  علي حسن موسى   اعالم الفلك في التار�خ العر�ي  

 12  2002 عمان   –دار المناهج   م�سون الفاخوري   تطب�قات عمل�ة في علم الصیدالن�ات   

 35  2002 لیب�ا  -جامعة قار یونس عبدهللا ابراه�م محمد   ومفاه�م   اسس -علم السموم  

 15  2002 عمان   -دار اسامة مروان الز�ر  موسوعة العلوم الطب�ع�ة  

 30  2001 بیروت  -دار الرائد الجامع�ة  ترجمة: علي مشرف الغامدي  التقن�ة الهندس�ة للمتفجرات  

 12  2001 سور�ا   -دار شعاع غزوان یوسف وزمیلته  لهاتف  الدلیل الفني في �شف واصالح اجهزة ا 

 20  2001 عمان  -وائلدار  خالد الكب�سي   علم وظائف االعضاء   

 25  2001 بیروت   -الكتاب الجدید  فاروق صنع هللا العمر   م�ادئ علم الط�قات   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 15  2000 سور�ا   -دار شعاع سامر ال�ظ   التغذ�ة السر�ر�ة والعالج �الغذاء   

 10  2000 سور�ا   -المؤلف هاشم الجلید  C  -التهاب الكبد االنتاني من نوع 

في   Haccpالدلیل العملي لتطبیق نظام ال  
 الصناعات الغذائ�ة 

 ماهر العجي ومیالد ایوب  
 سور�ا   -دار الرضا

2000  8 

 15  2000 بیروت  -دار ومكت�ة الهالل احمد فتحي سید احمد  الك�م�اء العضو�ة   

 25  2000 جامعة عمر المختار  راسم محمد عبدالكر�م   تصام�م المنشات الحدید�ة   

 30  2000 سور�ا   -دار دمشق عماد درو�ش 2+ ج1دلیل المعلومات الهندس�ة ج 

 10  2000 مصر   -دار الطالئع ا�من الشر�یني   دلیل الهواة والمر�ین الى تر��ة النحل والعسل  

 8  2000 عمان   -دار االسراء ز�نب منصور   موسوعة جسم االنسان  

 25  1999 سور�ا   -دار شعاع حسان موسى وزمیله    االسس النظر�ة والتكنولوج�ة   -التحكم الصناعي 

 25  1999 حلب  -فصلت للنشر عبدهللا خوري    امراض جهاز التنفس  

 20  1999 ا  سور� -دار شعاع ترجمة: محمد حسان وآخر�ن  دلیل المعالجات الجراح�ة  

 30  1999 سور�ا   -دار شعاع ترجمة: عالء الدین الصغیر  دلیل الممارس في الطب ال�اطني والعام   

 25  1999 مصر   –الكتب العلم�ة  السید عبدالفتاح القصبي   م�كان�كا التر�ة   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 10  1998 سور�ا   -المؤلف عالء الدین الصغیر   الغدة النخام�ة   

 25  1998 مر�ز الكتب االردني  ج. ل. میر�ام   االستات�كا  1ج -�ة الم�كان�كا الهندس 

 25  1998 مر�ز الكتب االردني  ج. ل. میر�ام   الدینام�كا  2ج -الم�كان�كا الهندس�ة  

 35   1998 بیروت  –جروس برس  انطوان غاالن   امراض االطفال وطرق معالجتها والوقا�ة منها   

بد الوهاب احمد ع اسس تدو�ر النفا�ات     25  1997 مصر  -الدار العر��ة للنشر  

 50  1997 سور�ا   –دار المعاجم  هار�ر  الك�م�اء الحیو�ة   

 17  1997 سور�ا   –دار المعاجم  �سام عشمه وزمیله   الرأس والعنق -علم التشر�ح السر�ري  

 30  1997 دار ابن النف�س  ترجمة: حسان احمد وزمیله   م�ادئ طب الطوارئ  

 80  1994 سور�ا   –دار المعاجم  عبدهللا االسحاق واخر�ن   2-1لتشخ�ص والمعالجة الطب�ة  ا 

 10  1994 عمان   -دار النفائس  هرمن بومیرانز  الضغط الدموي و��ف نتعا�ش معه  

 25  1994 الدار العر��ة للعلوم  محمود بهاء الدین   م�ادئ االتمتة الصناع�ة   

 12  1993 الدار العر��ة للعلوم   آرثر سیل   تمدید االسالك الكهر�ائ�ة  

 5  1990 سور�ا  -دار المعاجم  ترجمة: عمر طوطو  اإلط�اق والوظ�فة   

 15  1990 جامعة الموصل  طالل محمود الجلبي هندسة وتصم�م الحدائق   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 20  1989 جامعة الموصل ر�تشارد س. فاجن   مدخل الى الهندسة الصناع�ة 

ابراه�م الدوري  ق�س علم التشر�ح     15  1987 العراق  -وزارة التعل�م العالي  

 20  1985 مصر  -دار المعارف فوزي علي جاد هللا  الصحة العامة والرعا�ة الصح�ة   

 40   1983 جامعة ال�صرة   ترجمة: مجید عبود جاسم     2-1الجیولوج�ا الفیز�ائ�ة  

سالن وآخر�ن عمران حسن ر  الم�ادئ العمل�ة في الجراحة العظم�ة     10  ----- سور�ا  -دار ابن النف�س  

 20  ---- �غداد  -دار القادس�ة عبدالحسین بیرم   ف  -أ –الموسوعة الطب�ة العر��ة ع   

 20  ----- مصر   -دار االنس محمد د�س  انشاء البیت السكني   

 8  ---- الر�اض  -مكت�ة الخر�جي محمد بن ابراه�م  تجارب عمل�ة في الك�م�اء العضو�ة  

الطرف  -الطرف العلوي  -علم التشر�ح السر�ري  
 السفلي

 عمید روفائیل واخر�ن  
 دمشق  -مط�عة الص�اح 

-----  15 

 15  --- بیروت  –الرائد العر�ي  رو�رت ل . دوجرتي  م�كان�كا الموائع وتطب�قاتها الهندس�ة   
    قابس   ارنست نوفرت  
    مسیرة  اساسیات البصریات و اللیزر 
    دار الكتب العلمیة   اساسیات الھندسة الكھربیة  
    دار الكتب العلمیة   ناجحplc اساسیات بناء نظام   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
      اساسیات تمریض صحة المجتمع   
    دار الكتب العلمیة   اسباب انھیار المباني  
كتبة الشرقیة  مال  الفلسفة   DTVاطلس       
    كاشا   اطلس التشریح البشري  
    مریخ   اعادة ھندسة المنظمة  
    یازوري   االدارة البیئیة   
      االدارة البیئیة الحمایة االداریة للبیئة  
    وائل   االدارة الصناعیة الیابانیة في نظام االنتاج المالي  
      االمراض الجلدیة  
    مریخ   االنسان ولحوم االبل  
    یازوري   البیئة المائیة   
    وائل    دریب الریاضي في القرن الواحد والعشرین  الت 
    المناھج    التغذیة الطبیة   
      التفاضل و التكامل   
    وائل    الجدید في العاب القوى   
      الجغرافیة الفلكیة  
    مریخ   الذكاء الصناعي   
    المجتمع العربي    2الرسم الثالثي االبعاد ج 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
    المجتمع العربي   الرسم الھندسي  
      الرسم الھندسي لجمیع التخصصات الھندسیة   
      الرسوم التوضیحیة الرقمیة  
      السالمة المھنیة   
      السالمة والصحة المھنیة والوقایة  
السمیة البیئیة و التفاعالت الحیویة للكیمیائیات و   

 المبیدات  
 

 الدار العربیة للنشر 
   

    یازوري   السیطرة 
    العربیة للعلوم  الصحة الجنسیة  
      الصحة والسالمة العامة  
    الراتب  الطب  
    جامعة الملك سعود    الطب الریاضي   
    الثقافة   الطب الشرعي القضائي  
    یازوري   العملیات الصناعیة  
    المریخ   الفیزیاء للعلمیین والمھندسین   
    الفجر  ة باجسامنا القوام و العنای  
القیاس االلكتروني للمسافات و محطات الرصد   

 المتكاملة 
 

 مكتبة دار المعرفة 
   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
القیاس و التحكم في انظمة التكییف و التبرید و   

   التدفئة 
   

      المختبرات المدرسیة  
    المجتمع العربي    المخططات التنفیذیة والتراكیب الصناعیة   
    تبة دار المعرفة مك  المساحة 
    دار الكتب العلمیة   المساحة الجیودیسیة  
      1المشاغل الھندسیة ج 
    صفا  المفاھیم االساسیة في انظمة التشغیل  
    یازوري   الموجز في االقیسة والموازین والمكاییل   
    یازوري   الموجز في تاریخ الصیدلة  
    تح  مجمع الفا  الموجز في طب المجتمع  
    اكادیمیا    الموسوعة العلمیة المیسرة   
      الموقع الصناعي و سیاسات التنمیة المكانیة   
    وائل    الھندرة   
    الیازوري    الھندسة المدنیة   
    المریخ   امراض وافات بساتین النخیل   
    یازوري   اوظاع اخذ الصور االشعاعیة   
    ائل دار و   تحلیل المحتوى   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
    جامعة عمر المختار   تصامیم المنشات الحدیدیة   
تطبیقات تربیة النبات في مكافحة االمراض   

 واالفات 
 

 الدار العربیة للنشر 
   

    المناھج    تكنولوجیا المعلومات   
    المجتمع العربي    حساب الكمیات والمواصفات   
    ثقافة   حمیات ووصایا غذائیة وعالج طبیعي  
    یازوري   خفایا واسرار النباتات الطبیة والعقاقیر  
دلیل العنایة بحیوانات التجارب واستعماالتھا في   

   البحوث
   

    المسیرة    سلسلة المستنبطات العلمیة   
    ثقافة   صناعة العقل في عصر الشاشة 
    دار الكتب العلمیة   صناعة وتكریر البترول   
    الثقافة   ریة الطبي  علم االحیاء المجھ  
    الثقافة   علم العقاقیر والنباتات الطبیة   
    وائل    علم وظائف االعضاء   
    وائل    التدریب البدني   فسیولوجیا 
    یازوري   فسیولوجیة جسم االنسان 
    جامعة عمر المختار      فیزیاء التربة التطبیقیة 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
    وائل    مبادئ التدریب الریاضي   
      مبادئ الدینامیكا الحراریة   
    یازوري   مبادئ المناخ والطقس 
      محركات االحتراق الداخلي  
    صفا  معالجة المخلفات الصناعیة  
    الدار العربیة للعلوم    معجم ادویة الطب التجانسي   
    دار االنس   معدات الموائع  
      مقدمة في المعادالت التفاضلیة  
    المستقبل للنشر    مقدمة في علم االمر اض   
    صفاء    میكانیك الموائع   
    الدار العربیة للنشر   نحلة التمر   
    الدار العربیة للنشر   1نخلة التمر شجرة الحیاة/ج  
    عالم الكتب الحدیث  ھندسة الذات 
    الدار العربیة للنشر   ھیدروفیزیاء االراضي   
    جامعة عمر المختار    عضاء العملي  وظائف اال 
    یازوري  احمد الصفدي االعاقة السمعیة  
   1999 مصر    –الكتب العلمیة  السید عبدالفتاح القصبي   میكانیكا التربة   
     1998 بیروت   –جروس برس  انطوان غاالن   امراض االطفال وطرق معالجتھا والوقایة منھا   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
     2004 مصر    –ابن سینا  یني  ایمن الحس جسم االنسان   
     2003 عمان   –دار المناھج   ایمن سلیمان وزمیلتھ   الحدیقة المنزلیة   –الزراعة المنزلیة  
     2009 مصر    –المكتبة العصریة  ایمن محمد وزمیلھ   االدارة المتكاملة للنفایات   
    یازوري  جمانة محمد  الصناعات المنزلیة  
    یازوري  جمانة محمد  ين الدیكور الداخلف 
     2006 عمان   – یازوريدار ال حسین علي السعدي وزمیلتھ    علم الطحالب 
   2000 الریاض   –دار المریخ   حسین یوسف  للغذاء وطرق الوقایة من االصابة   التلوث البیئي 
    المجتمع العربي  د منذر حسن القیاس و التحكم في انظمة التكیف  
     2006 عمان   – وائلدار   رضا غانم الینبعاوي   صعوبات وحلول   – تیادیة الكسور االع 
   --- بیروت   –الرائد العربي  روبرت ل . دوجرتي   میكانیكا الموائع وتطبیقاتھا الھندسیة   
    الحامد سھیلة عبد هللا  الریاضیات بین النظریة و التطبیق  
    یازوري  سید بسیوني  فن العمارة  
     1992 عمان   –مركز غنیم  عادل احمد جرار   ة والموارد الطبیعیة  البیئ 
عمان  –المجتمع العربي  فواز محمد واخرین   الرسم الھندسي الیدوي      2009     
    یازوري  فیصل الشناق  المنسوجات  
     2006 عمان   –دار مجدالوي  كوثر محمود   النظام البیئي وصحة المجتمع   
     2008 مركز الكتب االردني  ماریا مشعور   ء البشريجھاز حفظ البقا 
    الحامد محمد حسن محمد  قیم العمل و االلتزام الوظیفي  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 مجاور لمطبعة األشبالالفرع ال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
    جامعة االسراء   محمود ابو شحادة  انفلونزا الطیور  
    یازوري  محمود ابو نعیم  الرسم والتصمیم على المعادن والنحاس 
    یازوري  محمود ابو نعیم    نجارة االثاث المنزلي  
     2009 مصر    – الفجردار  محمود عیاد واخرین   التقنیة في الرسم الھندسي  
    یازوري  معن صفاء العارف  101الفیزیاء الجامعیة 
    یازوري  ھبة عبید  الستائر والبیاضات  
    یازوري  ھبة عبید  صناعة الصابون والمنضفات 
    الكتب العلمیة  دار وحید مصطفى احمد  االت التیار المتردد  
   1981 بیروت   –الرائد العربي  ولیام . ھـ. ھایت   الكھرومغناطیسیات الھندسیة   
     2008 عمان   –دار الحامد  یونس ابراھیم احمد   البیئة والتشریعات البیئیة   
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 دار الدكتور للعلوم
 األخرى واالقتصادیة والعلوم  اإلداریة

 توزیع -نشر-طبع 
 07706479159  -07901978525موبایل:  -الفرع المجاور لمطبعة األشبال   -شارع المتنبي -بغداد

 
 

 الریاض -دار المریخ
 

 السعر  سنة الط�ع  المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

ار�ك نور�ن ري اتش جار�سون و  المحاس�ة االدار�ة   2014 60 
 85 2014 و�جات, ��سو, �میل  م�ادئ المحاس�ة 
 30 2014 مالكوم سمیث  طرق ال�حث في المحاس�ة 
 60 2014 لنكولن تشاو  االحصاء في االدارة 
 120 2013 �فن آر�نز وآخر�ن لآ 2-1مدخل متكامل  -المراجعة المحاسب�ة وخدمات التأكد  
 50 2013 ایدي میالني و بیتر اتر�ل  قرارالمحاس�ة االدار�ة لمتخذي ال 
 45 2013 ا�ان برو�س وآخر�ن  بیئة ادارة االعمال الدول�ة 
 35 2013 ابو �كر محمود الهوش مقدمة في اقتصاد�ات المعلومات والمعرفة  
 20 2013 محمد سید حمزاوي  االدارة الحدیثة للموارد ال�شر�ة في المنظمات العامة  
 90 2012 جون و�رنر وزمیله   (قطع �بیر) 2-1األساس, اإلطار, التطب�قات  –�شر�ة تنم�ة الموارد ال 
 50 2012 ر�تشارد شرو�در وآخر�ن  نظر�ة المحاس�ة 
 55 2012 فردر�ك تشوي وآخر�ن المحاس�ة الدول�ة 
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 السعر  سنة الط�ع  المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 45 2012 جوز�ف �یالدا  تكامل إعادة الهندسة مع ادارة الجودة الشاملة 
 45 2012 ما�كل ابدجمان  لنظر�ة والتطبیقا –االقتصاد الس�اسي  
 55 2012 جوز�ف دان�الز وزمیله  اقتصاد�ات النقود والتمو�ل الدولي  
 130 2011 ر�تشارد بیرلي وآخر�ن    2-1اساس�ات تمو�ل المنشآت  
 25 2011 ج�م دیون وزمیله  البدء في اعمال تجارة التجزئة المر�حة وتشغیلها  
 35 2011 لحسن عبدهللا �اشیوة   وتطب�قاتها الر�اض�ات األساس�ة  
 25 2011 دان م. جي واخر�ن   المدخل الى معاینة المراجعة 
 50 2011 جون و�رنر وزمیله   2-1األساس, اإلطار, التطب�قات  –تنم�ة الموارد ال�شر�ة  
 25 2011 احمد ز�ر�ا ز�ي  مدخل معاصر  -نظم المعلومات المحاسب�ة 
 40 2011 حمدي طه : النماذج المحددة1ج -العلمل�ات مقدمة في �حوث  
 50 2011 جاري د�سلر  الم�ادئ والتطب�قات الحدیثة -اساس�ات االدارة 
 50 2011 جي هولتن ولسون  المفاه�م والتطب�قات  –االقتصاد الجزئي  
 40 2011 محمد المبروك ابو ز�د  المحاس�ة الدول�ة وانعكاساتها على الدول العر��ة 
 35 2010 في �ومار وزمیله   مدخل قاعدة الب�انات   -دارة عالقة العمیلا 
 30 2010 رو�رت �ل�مان و تیر�نسي ر�لي اتخاذ القرارات الصع�ة �استخدام مجموعة نظم برامج ادوات القرار 
 30 2010 موردخاي �ر�انین  مدخل الس�اسات  –االقتصاد الدولي  
 60 2010 هوارد انتون و برانارد �ولمن الدار�ة واالجتماع�ةالر�اض�ات وتطب�قاتها في العلوم ا 
 20 2010 كینیث أ. ��م وآخر�ن  االطراف الراصدة والمشار�ة -حو�مة الشر�ات  
 35 2010 محمود احمد شوق  االتجاهات الحدیثة في تدر�س الر�اض�ات  
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 السعر  سنة الط�ع  المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 50 2010 ي ارنولد و ست�فن شا�مان تون امدادات االعمال وتخط�ط العمل�ات والتور�د  -مقدمة إلدارة المواد  
 65 2010 سكوت شافیر وجاك میردیث  منهج عمل�ة االعمال �صفحات االنتشار  -ادارة العمل�ات  
 35 2010 ر�تشارد موسجر�ف وزمیله  المال�ة العامة في النظر�ة والتطبیق  
 55 2009 رونالد اتش �الو   تخط�ط وتنظ�م سلسلة االمداد   –ادارة اللوجست�ات  
 60 2009 جاري د�سلر  ادارة الموارد ال�شر�ة  
 30 2009  ز�د  محمد المبروك  شر�ات وأسواق مال�ة   –التحلیل المالي  *
م�جس و رو�یرت  المحاس�ة المال�ة    م�جسفالتر      2009 50 
 65 2009 دونالد ��سو وجیري و�جانت   2 – 1المحاس�ة المتوسطة  
فین آر�نز وج�مسآل المراجعة مدخل متكامل     70 2009  لو�ك 
 75 2009 تشارلز هورنجرن واخر�ن     2  – 1محاس�ة التكال�ف مدخل إداري  
 90 2009 مارشال رومني    2 – 1نظم المعلومات المحاسب�ة  
 95 2009 فیلیب �وتلر وجاري ارمسترونج  2-1اساس�ات التسو�ق  
 110 2009 اوجین بر�جهام وم�شیل ایرعاردت النظر�ة والتطبیق العملي -2-1االدارة المال�ة  
 60 2009 ستفن شاو و لورنس شاو  ر�اض�ات التمو�ل واالستثمار 
 60 2009 را�موند مكلیود و جیورج شیل نظم المعلومات االدار�ة 
 45 2009 جیرالد جر�نبرج و رو�رت �ارون  ادارة السلوك في المنظمات  
 30 2009 اوما س�كاران  المهارات ال�حث�ة مدخل لبناء -طرق ال�حث في االدارة 
 50 2009 م�شیل تودارو التنم�ة االقتصاد�ة 
 60 2009 مالكولم جبلز وزمیله  اقتصاد�ات التنم�ة  
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 120 2009 ج�مس ستوك و دوجالس المبرت  2-1االدارة االسترات�ج�ة لالمدادات  
 35 2009 لین فوستر  علم وابداع وفرص واعدة  -تقن�ة النانو 
 35 2009 ج�مس ا�فان وزمیله  االدارة والتنظ�م واالسترات�ج�ة  -الجودة الشاملة 
 50 2008 مارتین ر�كیتس    -اقتصاد�ات المشروع 
 20 2008 ابو دهب محمد وزمیله  قاموس الن�اتات المنزل�ة   
 28 2008 احمد عبدالرحمن احمد  مدخل الى ادارة االعمال الدول�ة  
 35 2008 سرور علي  ++الشیئ�ة Cغة مقدمة للبرمجة بل 
 65 2008 شارلز هل و جاردیث جونز  مدخل متكامل -االدارة االسترات�ج�ة 
 50 2008 دافید ستامبر  ش�كات المناطق المحل�ة 
 35 2008 هادي مجید الحداد م�ادئ الر�اض�ات  
 50 2008 أ. سیرواي  ر�موند  الم�كان�كا والدینام�كا الحرار�ة -الفیز�اء للعلمیین والمهندسین 
 50 2008 ابراه�م التومي  طب�عتها..للتعرف علیها..عالجها -امراض وآفات �ساتین الموالح 
 25 2008 یلماظ اكیوز االداء واالفاق المستقبل�ة  -الدول النام�ة والتجارة العالم�ة 
 20 2007 نجاة رشید الك�خ�ا  أساس�ات األستنتاج اإلحصائي  
 40 2007 كلسي هسو وزمیله  تسو�ق الض�افة  
 40 2007 �ار�ارا �و�س وزمیله  تسو�ق الض�افة في االنترنت  
 55 2007 سي بول هالوود و رونالد ماكدونالد  النقود والتمو�ل الدولي 
 35 2007 مؤ�د الفضل منهجكمي مع حالة دراس�ة  -تخط�ط ومراق�ة االنتاج  
 120 2007 ثالث برنارد تایلور ال 2-1مقدمة في علم االدارة  
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 35 2007 فاهید لطفي و �ار ب�جلز  نظم دعم القرارات الدارة العمل�ات و�حوث العمل�ات  
 45 2007 رو�رت ر�د وزمیله ادارة تسو�ق الض�افة  
 60 2006 جار�سون وار�ك نور�ن   المحاس�ة اإلدار�ة 
 25 2006 راث الل داس بهاجی  دلیل لالطار العام للتجارة الدول�ة -منظمة التجارة العالم�ة 
 40 2006 جي هولتن ولسون  المفاه�م والتطب�قات  –االقتصاد الجزئي  
 60 2006 ادوارد مین�كا وزمیله  االحصاء في االدارة مع التطبیق على الحاسوب  
 75 2006 د�فید اندرسون وآخر�ن  االسالیب الكم�ة في االدارة 
 100 2006 م�جز وآخر�ن رو�رت  2-1المحاس�ة اساس لقرارات االعمال  
 65 2006 محمد توفیق البلقیني وزمیله  قطع �بیر –م�ادئ ادارة الخطر والتأمین  
 35 2006 عالء الدین محمد علي مرشدي  االنسان ولحوم االبل  
 60 2006 م�شیل هاكار وزمیله  مقدمة للتقن�ات المعاصرة في عصر المعلومات  
 30 2005 سعد الدین عشماوي   شكالت , الحلول  االسس , الم –تنظ�م وادارة النقل   
 70 2005 ثوماس س. �ینیر وزمیله  2-1مدخل تطب�قي  –�حوث التسو�ق   
 25 2005 ن�كي های�س  استرات�ج�ة للنجاح  -ادارة الفر�ق 
 40 2004 ل�ستر اي هیتجر   المحاس�ة اإلدار�ة   
 20 2004 كولین �ارنال   صندوق ادوات ادارة التغییر   
 10 2004 عبید سعد المطیري  تحد�ات وقضا�ا معاصرة  –مستقبل مهنة المحاس�ة و المراجعة  
 45 2004 محمد توفیق البلقیني وزمیله  م�ادئ ادارة الخطر والتأمین 
 35 2004 االن ول�مز وآخر�ن  استخدام النظر�ة والخبرة في تنفیذ التغییر  -ادارة التغییر بنجاح 
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 25 2004 نجم عبود نجم  االسترات�ج�ة والوظائف ولمشكالت  -ة االدارة االلكترون� 
 55 2003 جم�س جولدمان   التطب�قات العلم�ة التصاالت الب�انات  
 30 2003 سرور علي ابراه�م  ع   -معجم الحاسب اآللي أ  
 25 2003 سرور علي ابراه�م   عر�ي   –معجم الحاسب االلي انجلیزي  
 75 2003 م�شیل بونت  الحاسب الحالي هندسة نظم البرامج �مساعدة 
 65 2003 فر�د مكافادین وآخر�ن  ادارة قواعد الب�انات الحدیثة  
 25 2002 ف�صل محمد خیر الزراد  ظاهرة الغش في االخت�ارات االكاد�م�ة  
 20 2002 فاخر عبدالستار حیدر  منهج االقتصاد الكلي -التحلیل االقتصادي لتغیرات اسعار االسهم 
 30 2002 محمد محمود و طه عثمان  مدخل الى علم الجغراف�ا والبیئة ال 
 25 2002 انطوني س. ق�شر  اقتصاد�ات الموارد والبیئة 
 20 2002 كارلوس م. �ور�ا  منظمة التجارة العالم�ة والدول النام�ة  -حقوق الملك�ة الفكر�ة  
 20 2002 عبدالرحمن عبدهللا الش�خ  المدخل الى علم التار�خ  
 20 2002 عالء الدین محمد علي مرشدي  االنسان وجنون ال�قر  
 45 2001 ج�مس جوار تیني  االخت�ار الخاص والعام -االقتصاد الجزئي  
 60 2001 شارلز وجار�ث جونز 2-1االدارة االسترات�ج�ة  
 55 2001 دافید راتشمان وآخرون  االدارة المعاصرة  
 60 2000 ا�فرام تور�ان  ونظم الخبرةنظم دعم القرارات  -نظم دعم االدارة 
 50 2000 السعید فرحات جمعة التحد�ات الراهنة  -االداء المالي لمنظمات االعمال 
 40 2000 ر�تشارد روسینبرج  التأثر االجتماعي للحاس�ات  
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 50 1999 الوود اس. �فا و راكش �ي. سارن  مدخل حدیث  –ادارة االنتاج والعمل�ات  
 45 1998 ر�تشارد جونسون و دین وشرن  ي للمتغیرات المتعددة من الوجهة التطب�ق�ةالتحلیل االحصائ 
 65 1998 جون الرسن و ن. موسش  2-1المحاس�ة المتقدمة  
 45 1998 محمود محمد �تكت  م�ادئ التحلیل الحق�قي  
 60 1997 محمد بن عبدالغني عثمان  الجیولوج�ا الفیز�ائ�ة -اساس�ات علم االرض  
 50 1995 الفا ش�انج  2-1االساس�ة في االقتصاد الر�اضي  الطرق  
 20 1994 روجر ا. �اولز رود�فید ك. و�ندز على المستوى الجمعي –التخط�ط االقتصادي  
 50 1994 رونالد ایرنبرج و رو�رت سمیث  اقتصاد�ات العمل 
 35 1994 روجر �الرك  اقتصاد�ات الصناعة  
 25 1994 دي . دبلیو بیرس  مرجع في تحلیل الجدوى  -التقو�م االجتماعي للمشروعات  
 25 1993 �حیى احمد مصطفى  دراسات في الز�اة لمحاس�ة الضر�ب�ة  
 35 1992 والتر فاندل السالسل الزمن�ة من الوجهة التطب�ق�ة ونماذج بو�س جنكنز 
 25 1992 ار�ك فالمهولز  المحاس�ة عن الموارد ال�شر�ة 
 15 1991 جالل المالح ات الزراع�ة تخط�ط وتقی�م المشروع 
 30 1990 الدون س.هندر�كسن  النظر�ة المحاسب�ة 
 50 1990 سلطان المحمد وزمیله  المحاس�ة في الوحدات الحكوم�ة والتنظ�مات االجتماع�ة االخرى  
 50 1989 ول�م توماس و امرسون هنكلي المراجعة بین النظر�ة والتطبیق 
 60 1989 ست�فن أ. موسكوف وزمیله  مفاه�م وتطب�قات  –التخاذ القرارات    نظم المعلومات المحاسب�ة 
 25 ---- شارلز مارجیر�سون  دلیل النجاح لنظم ادارة الفر�ق  -ق�ادة الفر�ق 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
   2013 دار اسامة محمود علي عطوان  معجم العلوم المالیة والمحاسبیة والمصرفیة  
 35  2012 عمان   -دار اسامة علي حسن ابو جاموس  المعجم الریاضي  
 35  2012 عمان   -دار اسامة مصطفى حسیبة  المعجم الفلسفي  
   2012 الذاكرة للتوزیع  بان جعفر صادق   القاموس الریاضي المصور   
   2012 دار الصفاء محمد صالح  2-1معجم المصطلحات والمفاھیم الجغرافیة  
   2012 الحامد  ھایل عبد المولى طشطوش  الموسوعة الحدیثة للمصطلحات السیاسیة واالقتصادیة  
   2012 دار اسامة عبد الناصر سلیم  معجم مصطلحات الخدمة االجتماعیة   
 30  2011 عمان  -دار صفاء احمد حلمي جمعة ع  -المحاسبة والتدقیق أ -القاموس الدولي 
 40  2011 عمان   -دار اسامة زینب منصورحبیب   ع   -المعجم البیئي ع 
 30  2011 عمان  -دار اسامة فھمي محمود شكري  ع   -المعجم التجاري واالقتصادي أ 
 60  2011 لبنان ناشرون  محمد عادل عشماوي  ع  -معجم العسكري أال 
 35  2011 لبنان ناشرون  الیاس بیطار   البابلیة معجم ودراسة مقارنة   -النباتات السومریة واالشوریة 
 20  2011 سوریا  -دار شعاع علي محمد شلھوب  ع   -دلیل مصطلحات المحاسبة والمالیة واالقتصاد أ 
 35  2011 دار العلم للمالیین  بشیر العالق   ع   -لعلم التكنولوجي للمعلومات واالتصاالت أقاموس دار ا 
 30  2011 لبنان ناشرون  احمد العالونة  ع   -معجم االعالم المتساویة بین الرجال والنساء ع 
 35  2011 الدار المصریة اللبنانیة  حسن شحاتھ واخرین  ع -أ, أ-ع  -معجم المصطلحات التربویة والنفسیة 
 25  2011 عمان   -دار المسیرة محمد السید علي ع   -موسوعة المصطلحات التربویة أ 
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 35  2011 دار النھضة العربیة  ناظم عبدالواحد الجاسور  أ -موسوعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیة ع 
   2011 دار الجواھري  حكمت جاسم القیسي  دلیل المھندس لكل االختصاصات  
   2011 دار اسامة ابراھیم بدر شھاب الخالدي  معجم االدارة  
   2011 دار اسامة ماھر الشریف  ریاضیات) -فیزیاء -معجم العلمي (كیمیاء 
 25  2010 مصر  -مكتبة ابن سینا عبدالحكم احمد الخزامي  ع   -القاموس المالي أ 
القس  جمیل لویس ع   -المرجع الحدیث للمصطلحات التجاریة والمالیة أ   15  2010 مركز الكتب االردني  
 35  2010 عمان  -دار اسامة نایف القیسي  عربي  -عربي  -المعجم التربوي وعلم النفس  
 35   2010 عمان   –دار المسیرة  عامر ابراھیم قندیلجي   ع   –المعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات واالنترنت أ  
تي ھالل عبود البیا  ع   -قاموس االحصاء أ   30  2010 عمان   -دار اثراء 
 35  2010 عمان   -دار اسامة ة رشید بطارس  معجم الریاضیات   
 35  2010 لبنان ناشرون  عدنان عابدین  ع -معجم مصطلحات المحاسبة المالیة واالداریة  أ 
ع و ف_ع -القاموس الدولي العام أ     2010 دار الكتب العلمیة  فریال علوان  
یر الشوبكة سم معجم االداري      2010 دار اسامة المشرق الثقافي 
   2010 دار المصریة للكتاب  محمد محمود  قاموس مصطلحات الصحافة واالعالم أ_ع  
   2010 دار اسامة عدنان ابو مصلح  معجم علم االجتماع  
   2010 عمان االردن  زید منیر عبودي  القاموس المتخصص في الفنادق _المطاعم_ المنشآت السیاحیة  
 Oxford advanced learner dictionary Oxford university Oxford university  2010   
   2010 الدار العلمیة  مدحت عبد الرزاق  معجم مصطلحات علم النفس  
   2010 شعاع  ترجمة محمد فاتح المدرس فن المراسالت التجاریة باالنجلیزیة  
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
   2010 ن سینا اب عبد الحكم احمد  ع -القاموس المالي ا 
   2010 دار اسامة وضاح زیتون  المعجم الساسي   
   2010 المركز القومي للترجمة  جون ھلنز  الدلیل الكامل لالدیان العالمیة  –معجم االدیان   
   2010 دار الكتاب الحدیث عامر مصباح   معجم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 
 45  2009 الخوارزمي لالبحاث والنشر  امین حمادة واخرین  ع  -قنیة المعلومات أالخوارزمي لمصطلحات الكمبیوتر وت 
 20  2009 سوریا  -دار شعاع غسان محمد سالت  عربي  -الشعاع قاموس الماني 
 30   2009 بیروت   –دار الكتب العلمیة  س . م . لحام واخرین   ع   –ف   –القاموس السیاسي ومصطلحات المؤتمرات الدولیة أ  
 20  2009 عمان  -دار الثقافة زید محمود العقایلة  المصطلحات القانونیة باللغة االنجلیزیة  
 20  2009 عمان  -دار الثقافة مصطفى سلمان حبیب  ع  -المصطلحات القانونیة في العقود االنجلیزیة أ 
 30  2009 مركز االمارات للدراسات بول روبنسون  قاموس األمن الدولي  
 35  2009 مصر -دار السالم محمد عمارة  ع -طلحات االقتصادیة في الحضارة االسالمیة عقاموس المص 
طیب خیوسف حتي واحمد ال ع   –قاموس حتي الطبي الجدید أ    15   2009 ایران   
  –قاموس مختصرات علوم المكتبات والمعلومات في بیئة االنترنت أ  

 عمان   –دار صفاء  ماجد خالد توھان   ع  
2009   25 

 45  2009 لبنان ناشرون  تحسین التاجي الفاروقي  ع  -معجم االقتصاد المعاصر أ 
 25  2009 سوریا  -وزارة الثقافة ترجمة: محمد حنانا  ع  -معجم االوبرا  أ 
 15  2009 سوریة  -كیوان  عبداللطیف یوسف   ع   -معجم الدیموغرافیا أ 
تیھ جان فرانسوا دور ع  -معجم العلوم االنسانیة أ   50  2009 الكلمة للنشر  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 
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 35   2009 بیروت  –مجد للنشر  جورج كتورة   معجم العلوم اللسانیة   
 25   2009 عمان   -دار دجلة سحر امین كالوت  أ-معجم المصطلحات البیئیة ع  
  ً  25  2009 لبنان ناشرون  احمد العالونة  معجم المعاقین من االعالم العرب سمعیاً وبصریاً وحركیا
 20  2009 لبنان ناشرون  تیسیر الكیالني   ع  -معجم مصطلحات التعلیم االلكتروني والتعلم عن بعد أ 
ع -أ -المورد المصور للطالب أ     2009 دار العلم للمالیین  روحي بعلبكي  
   2009 ابن سینا  عبد الحكم احمد  أ -لغة التسویق ع 
حمد نصر الدین م ع -معجم المصطلحات السیاسیة واالقتصادیة روسي     2009 مركز القومي للترجمة  
 25   2008 بیروت   –المؤسسة العربیة   ماھر الكیالي   أ  –ع , ع  –أ القاموس العسكري الحدیث  
 35   2008 بیروت  –دار الكتاب العربي  الفیروز آبادي  القاموس المحیط   
 65  2008 ربیة للعلومالدار الع ارثر اس.ریبر وزمیلھ  ع   -المعجم النفسي الطبي أ 
 50  2008 دار احیاء التراث العربي  ناصر سید احمد واخرین  ع -ع  المعجم الوسیط  
 40  2008 بیروت  -دار المشرق دار المشرق  المنجد في اللغة واالعالم  
 25   2008 بیروت  –دار الھالل  محمد فرید محمود عزت  ع   –قاموس المصطلحات االعالمیة أ  
 20  2008 الریاض  -دار المریخ ابو دھب محمد وزمیلھ  النباتات المنزلیة  قاموس  
 50  2008 بیروت   –شركة المطبوعات  صباح بویا سوالقا  أ -قاموس التعاریف االساسیة المصور ع -مرجع في الریاضیات  
 25  2008 عمان   -دار اسامة صالح خیاط  ع -معجم المصطلحات الدبلوماسیة واالتیكیت الدبلوماسي ع 
 25  2008 مصر  -دار الطالئع اكرم المؤمن   ع  -معجم المصطلحات القانونیة أ 
 25  2008 دار الطالئع اكرم مؤمن  ع -معجم المصطلحات القانونیة أ 
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 30  2008 دمشق   -دار القلم نزیھ حماد  معجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقھاء  
 25   2008 بیروت  –دار الھالل  محمد مصطفى زیدان   ف ع   –والتربویة أ ع معجم المصطلحات النفسیة   
 25  2008 سوریا  -دار شعاع امل عمر بسیم  معجم مصطلحات ادارة االعمال 
   2008 دار الكتب العلمیة  فاضل طالل القریشي  معجم مشاھیر التاریخ واالعالم  
ھراوي نبیل ز معجم االدوات النحویة في العربیة ع _ أ      2008 مكتبة لبنان ناشرون  
   2008 انزار دجلة رعد جمال وابراھیم  ف-ه-ع-معجم االمثال والحكم أ 
 30   2007 بیروت   –دار الكتب العلمیة  فادي فرحات وزمیلھ   ع   –أ  –القاموس االساسي أ  
 20  2007 سوریا  -دار شعاع امل عمر بسیم  أ  -ع, ع-القاموس االقتصادي واالداري أ 
 40  2007 دار الكتاب اللبناني  شریف فھمي بدوي  ع  -ف -الكمبیوتر واالنترنت والمعلوماتیة أ 
 35   2007 بیروت   –دار الكتب العلمیة  رامي ابوسلیمان واخرین   ع  –أ  –المعجم القانوني ف  
 25  2007 الدار الغربیة للعلوم العربي لوكارفي  أ   -المعجم القانوني واالداري للعقار ع 
 25   2007 بیروت  –دار االبحار  صالح الدین الھواري   ع   –المعجم الوسیط المدرسي ع   
 75  2007 بیروت   -دار صبح --------------- ع  -المنبع االساسي معجم ف 
ع   -قاموس المصطلحات السیاسیة والدبلوماسیة أ   10  2007 دار الطالئع  اكرم مؤمن  
 15  2007 دار الطالئع  اكرم مؤمن  ع   -قتصاد والتجارة أقاموس مصطلحات اال 
 30  2007 بیروت   -النخبة للنشر غرید الشیخ  معجم االعالم المرئي والمسموع والمكتوب  
 45   2007 بیروت   –العربیة للعلوم  ابوفارس الدحداح  معجم التصریف المرئي للفعل العربي  
 50   2007 بیروت    –اكادیمیا  لوكارفي العربي   ع   – معجم العمارة والھندسة المدنیة  أ 
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 35   2007 بیروت   –دار الكتب العلمیة  میشیل ابراھیم وفادي فرحات  ع   –معجم المال واالعمال أ  
 40  2007 بیروت   -المؤسسة الحدیثة سعدي الضناوي وزمیلھ  معجم المترادفات واالضداد  
 95   2007 مصر   –المنظمة العربیة   المنظمة العربیة للتنمیة   ف   –ع  –معجم المصطلحات االداریة أ  
 35  2007 لبنان ناشرون  مصطفى ھني  ع -معجم المصطلحات االقتصادیة والمالیة أ 
 50   2007 لبنان ناشرون  احمد مطلوب  ع    –معجم المصطلحات البالغیة وتطورھا ع  
 15  2007 مصر  -مكتبة ابن سینا اكرم مؤمن  ع   -أ -معجم المصطلحات الیومیة االمریكیة أ 
 35  2007 بیروت   –النھضة العربیة  عمار الطیب كشرود  ع  -معجم مصطلحات االحصاء والمنھجیة في العلوم االنسانیة أ 
 20   2007 عمان   –دار اثراء  عبدالصاحب مھدي علي  ع    –معجم مصطلحات الترجمة التحریریة والشفھیة أ  
 60  2007 لبنان ناشرون  ھاشم حسین ناصر المحنك  مصطلحات االداریة واالجتماعیة واالقتصادیة والتجاریة  موسوعة ال 
ع   –موسوعة مصطلحات الترجمة أ    30   2007 جامعة الشارقة  عبدالصاحب مھدي علي  
أ -ع ع-القاموس االقتصادي واالداري أ     2007 شعاع  أمل عمر بسیم الرفاعي  
ف المرئي المرئي للفعل العربي معجم التصری     2007 الدار العربیة للعلوم ابو فارس الدحداح 
   2007 اكادیمیة  بسام بركة  ع -قاموس الروس المحیط ف 
   2007 دار الطالئع اكرم مؤمن  قاموس مصطلحات االقتصاد والتجارة  
 30  2006 عمان   -دار اسامة جمال عبدالناصر  ع   -المعجم االقتصادي ع 
 25  2006 لبنان ناشرون  حارث سلیمان الفاروقي  أ  -لمعجم القانوني عا 
 25   2006 لبنان ناشرون  دائرة المعاجم , مكتبة لبنان   ع   –قاموس االقتصاد والتجارة أ   
 40   2006 لبنان ناشرون  آدم محمد ابراھیم   ع   –قاموس البیطري أ  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
وزمیلتھ ل مختار الجما ع   –قاموس التنمیة والسكان أ    25   2006 الھیئة المصریة للكتاب  
 20  2006 عمان   -دار المناھج عبدالعزیز عبدهللا الدخیل   ع  -قاموس الخدمة االجتماعیة أ  
 25   2006   –العربیة للموسوعات  حافظ القاضي   كردي   –عربي , عربي  –قاموس القاضي  كردي   
راھیم واخرین  میشیل اب ع   –قاموس المصطلحات الطبیة أ    65   2006 بیروت   –دار الكتب العلمیة  
 50   2006 بیروت   –العربیة للعلوم  العربي لوكارفي   ع  –معجم ادارة االنشاءات والبناء ف  
ع  -معجم االصوات ع   30  2006 لبنان ناشرون  جرجس ناصیف  
 15  2006 مركز باء للدراسات مجموعة مؤلفین  معجم المصطلحات االخالقیة 
 40  2006 دار النھضة العربیة   الجمعیة العربیة   ع -أ, أ-معجم المصطلحات العلمیة في علوم وقایة النبات ع 
 25  2006 لبنان ناشرون  عبدالھادي بو طالب  ع -معجم تصحیح لغة االعالم ع 
 35  2006 عمان   -دار اسامة اسدالدین التمیمي  ع   -معجم مصطلحات االنترنت والحاسوب أ 
 65   2006 بیروت   –مكتبة لبنان  احمد شفیق الخطیب   ع   –معجم مصطلحات البترول والصناعة النفطیة  أ  
ع -معجم مصطلحات الخدمة االجتماعیة والعلوم االجتماعیة أ     2006 مناھج  عبد العزیز عبدهللا الدخیل  
   2006 مكتبة لبنان ناشرون  ادم محمد ابراھیم  قاموس الطب البیطري   
   2006 ابن سینا  عصام محمد فؤاد  قاموس المصطلحات العسكریة الحدیث موسوعة عسكریة شاملة  
   2006 اكادیمیة  حسن النجفي وعمر االیوبي  معجم المصطلحات التجاریة والمصرفیة  
   2006 دار الكتب الحدیث عبد المعطي محمد  مصطلحا المصرفیة   
   2006 لبنان ناشرون  احمد شفیق  نفطیة معجم مصطلحات البترول والصناعة ال 
   2006 دار صفاء عبد القادر عبد الجلیل  معجم االصول في التراث العربي  
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 35  2005 لیبیا  -الدار الجماھیریة  بشیر العالق  ع -أ  -المحاسبة -المعجم الشامل لمصطلحات العلوم االداریة 
 18  2005 مصر  -مكتبة ابن سینا عزالدین نجیب   اموس الدبلوماسیة والشئون الخارجیة  
 30   2005 بیروت   –المجتمع العربي   مؤید فایز القواسمة   ع   –دلیل المصطلحات االلكترونیة أ  
 20   2005 الھیئة المصریة للكتاب  سعد محمد القاضي  قاموس االمثال الشعبیة العربیة واالفریقیة   
 40   2005 لبنان   –المؤسسة الحدیثة   كمیل حبیب واحمد عودي  ع   –أ  -ولیة أقاموس المفردات الدبلوماسیة والعالقات الد  
 50  2005 بیروت  –دار االداب  سھیل ادریس  ع   –قاموس المنھل ف  
 60  2005 موسكو  ف. م بوریسوف  عربي   -قاموس روسي 
 60   2005 لبنان ناشرون  تحسین التاجي الفاروقي  ع  –قاموس مصطلحات المصارف والمال واالستثمار أ   
 60   2005 لبنان ناشرون  تحسین التاجي الفاروقي  ع  –قاموس مصطلحات المصارف والمال واالستثمار أ   
 45   2005 بیروت   –الحلبي الحقوقیة  الینن س. مطار وزمیلھ   ع   –ف   –لغة المحاكم قاموس ثالثي قانوني واقتصادي موسع أ  
 50   2005 لبنان ناشرون  حسین عبدالرؤوف   ع   –ة الموضوعي أ معجم الترجمة الفوری 
 30  2005 سوریا  -دار شعاع وفیق الھوشي  ع   -معجم الكیمیاء أ 
 20  2005 سوریا  -دار شعاع ایناس علي   ع  -معجم الكیمیاء العضویة أ 
 35   2005 بیروت   –مكتبة لبنان  احمد شفیق الخطیب   ع  –معجم المصطلحات العلمیة والفنیة والھندسیة الجدید أ  
 20   2005 عمان   –دار مجدالوي  ھاني عبدالرحیم    مزدوج-معجم مصطلحات الجغرافیا العسكریة والسیاسیة  
طارق شریف یونس   ع  -معجم مصطلحات العلوم االداریة والمحاسبیة واالنترنت أ   12  2005 عمان  -دار وائل 
د الحدیديسی معجم الكیمیاء الحیویة       2005 دار العربیة للعلوم  
   2005 لبنان ناشرون  عائدة دكرمنجي  قاموس الضداد الكبیر 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
   2005 دار ومكتبة الھالل  عبد الكریم الجبوري  ع -سبیلك إلى فن الترجمة أ 
 40  2004 لبنان ناشرون  رون باكلي  مرجع في النحو العربي  -العربیة الفصحى الحدیثة 
ع   -مل في المصطلحات التجاریة أالقاموس الشا   15  2004 مصر  -مكتبة ابن سینا عصام محمد فؤاد  
 15  2004 صادر ناشرون   مسعود الخوند  السیاسي للدول والبلدان والمناطق  -الجغرافي  -المعجم التاریخي 
 25   2004 بیروت   –العربیة للعلوم  علي لبیب  أ   –ف  –قاموس الجغرافیا ع   
 35   2004 لبنان ناشرون  احمد سعیفان   ف  –أ  –طلحات السیاسیة والدستوریة والدولیة ع  قاموس المص 
 35  2004 لبنان ناشرون  احمد السعید سلیمان  معجم تاریخي تراثي   -معجم االسر االسالمیة الحاكمة 
 35   2004 وت بیر   –مكتبة لبنان  سموحي فوق العادة  ع   –ف  –معجم الدبلوماسیة والشؤون الدولیة أ  
 15   2004 بیروت   –دار المعرفة  سامر عبدالغني كعكي   ع   –موسوعة المصطلحات العلمیة الشاملة ع  
   2004 لبنان ناشرون  تحسین التاجي الفاروقي  ع -قاموس االسواق واالوراق المالیة أ 
   2004 دار العربیة للعلوم  علي لبیب  ف -أ-قاموس الجغالافیة ع 
   2004 دار العربیة للعلوم  نبیل طباع  ع لمصطلحات الحاسبة دلیل شعا 
   2004 لبنان ناشرون  علي القاسي  علم اللغة وصناعة المعجم  
   2004 مدبولي  شریف الحضري  المعجم العسكري للمصور  
ع  -قاموس اطلس أ   60  2003 مصر -الشركة الدولیة  مركز اطلس  
 50  2003 لبنان ناشرون  سمیة آدم عیسى  ع  -قاموس العلوم السمكیة والبحریة أ 
 65   2003 بیروت   –دار العلم للمالیین  محمود احمد حمدان  ع   –قاموس دار العلم الھندسي الشامل أ  
 30  2003 السعودیة  -دار المریخ سرور علي ابراھیم  ع   -معجم الحاسب اآللي أ 
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 30  2003 وریا س -دار شعاع فاخر عاقل  ع  -معجم العلوم النفسیة أ 
 20  2003 دار الكتاب اللبناني  احمد زكي بدوي  ع -أ -معجم المصطلحات القانونیة ف 
 30   2003 لبنان ناشرون  حبیب الصحاف   ع   –معجم الموارد البشریة وشؤون العاملین أ  
 20   2003 مان  ع  –دار المناھج  خالد حسون فرید   ع   –معجم مصطلحات البیولوجیا واالمراض الوراثیة أ  
 30  2003 عمان   -دار یافا العلمیة یحیى محمد نبھان  ع  -معجم مصطلحات الجغرافیا والتاریخ ع 
   2003 مكتبة لبنان ناشرون  خدیجة الحدیثي  ابنیة الصرف في كتاب سیبویھ معجم ودراسة  
 45   2002 بیروت   – الحلبي الحقوقیة موریس نخلھ واخرین   أ  –ف  –القاموس القانوني الثالثي ع   
 30  2002 بیروت   -دار ابن حزم س. موستراس  المعجم الجغرافي لالمبراطوریة العثمانیة   
 60   2002 بیروت  –مجد للنشر  بیار جورج   أ   –معجم المصطلحات الجغرافیة ع  
 30  2002 لبنان ناشرون  لطیف زیتوني  ف -أ -معجم مصطلحات نقد الروایة ع 
 60   2002 بیروت   –العربیة للعلوم  ترجمة: عبدالرحمن موسى  ع  –أ االنشائي المصور  معجم مینز 
   2002 المؤسسة الجامعیة   دیار جورج  معجم المصطلحات الجغرافیة 
 60  2001 دار العلم للمالیین  طالل ابو غزالة  ع   -معجم ابو غزالة للمحاسبة واالعمال أ 
 30  2001 الدار العربیة للعلوم عبدالحسن فاعور  2معجم ادویة الطب التجانسي ج 
 25   2001 بنغازي   –جامعة قار یونس   محمد فرج الحاسي  ع    –معجم قار یونس للمصطلحات البیولوجیة أ  
 20   2001 لبنان ناشرون  سلیم جمل   ع   –ف  –معجم لغة االخبار أ  
 40  2001 بنان ناشرون ل احمد مطلوب  ع -معجم مصطلحات النقد العربي القدیم ع 
 25  2001 بیروت  -دار النھضة العربیة لطفي الشربیني   ع  -موسوعة شرح المصطلحات النفسیة أ 
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   2001 دار المدى  مجید مسعود  دلیل مصطلحاتالتنمویة  
   2001 لبنان ناشرون  كاظم عادل ناصر  ع -القاموس الشامل في المفردات والتعابیر العامیة االمریكیة أ 
   2001 دار العربیة للعلوم  عبد الحسن فاعور  معجم ادویة الطب التجانسي  
 45  2000 لبنان ناشرون  كمیل الحاج  أ -الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي واالجتماعي ع 
    2000 سوریة  –دار الجندي  حیان ابراھیم عباس  ع   –تفسیر المصطلحات التجاریة الدولیة ع  
 25  2000 لبنان ناشرون  محمد البطل أ -االصطالحیة ع معجم التعابیر 
 20  2000 دار الفكر العربي یوسف فرحات  معجم الحضارة االندلسیة  
 25  2000 مصر  -مكتبة مدبولي عبدالمنعم الحفني  ف..... -أ-معجم المصطلحات الفلسفیة في ع 
طاي  نبیھ غ ع   –معجم مصطلحات االقتصاد والمال وادارة االعمال أ    45  2000 بیروت   –مكتبة لبنان  
 65  2000 مكتبة مدبولي  عاصم محمد رزق معجم مصطلحات العمارة والفنون االسالمیة  
   2000 مكتبة لبنان ناشرون  الدكتور الحمیل الحاج  الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي واالجتماعي ع_أ  
-رو-أي-الم -ف-أ-المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ع     2000 دبولي  عبد المنعم الحنفي  
   2000 اكادیمیة  احمد بھجت جمال ف -ع -معجم الكھرباء أ 
   2000 لبنان ناشرون  ادما طربیة  معجم االمالء   
 25  1999 المكتبة الشرقیة  بیتر كونز مان  اطلس الفلسفة 
 25  1999 موسوعات الدار العربیة لل جیفري روبرت  ع  -المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي أ 
 20  1999 لبنان ناشرون  ابراھیم السامرائي  أ -ف -المعجم الوجیز في مصطلحات االعالم ع  
 15   1999 بیروت   –مكتبة لبنان  جمال بركات   ع   –قاموس المصطلحات الدبلوماسیة أ  
 25  1999 شرون لبنان نا بالل محمد نصار وزمیلھ    ع   –ال  –ف  –قاموس الھندسة الكھربائیة أ   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 35  1999 یورك برس  كولینز كوبلید  أ-معجم الطالب الحدیث أ 
ال_ف_أ-معجم النبتات الطبیة ع     1999 مكتبة لبنان  یوسف ابو نجم   
   1999 دار الكنوز االدبیة  ھادي العلوي  قاموس المصطلحات الصناعیة والتكنلوجیا  
حسین   حسین عبدالمحسن ع   –ف  –معجم الجیولوجیا أ    25   1998 بیروت    –اكادیمیا  
 30  1998 بیروت    –اكادیمیا  احمد امین عبدالمجید  ع   –ف  –معجم الطاقة  أ  
 25   1998 بیروت    –اكادیمیا  فریدریك معتوق   ع   –ف  –معجم العلوم االجتماعیة  أ  
 30   1998 لبنان ناشرون  میشیل تكال ورمزي كامل   ع   –معجم المصطلحات أ  
 17  1998 دار الشروق سامح حسین غرایبة  ع -معجم المصطلحات البیئیة أ 
 25   1998 لبنان ناشرون  میشیل تكال ورمزي كامل   ع   –معجم المصطلحات التربویة أ  
 20  1998 بیروت    –اكادیمیا  سمیر سید محمد حسن   ع   –ف   –معجم تكنولوجیا الورش أ  
 25  1998 دار الكتاب اللبناني   عبدالمجید سامي واخرین  أ -ف -معجم مصطلحات علم النفس ع 
ع -ف-_عمعجم الجیلوجیا أ     1998 اكادیمیة  حسین عبد المحسن  
 15  1997 بیروت  -دار الروضة محمد خاقاني  لغة االعالم في الصحافة العربیة والفارسیة قاموس عربي فارسي  
 40   1997 ناشرون  نانلب سنا جھاد   ع   –معجم الطالب والكاتب ع   
 100   1997 بیروت  –مجد للنشر  جیرار كورتو    2 – 1معجم المصطلحات القانونیة   
   1997 دار الكنوز االدبیة  ھادي العلوي  قاموس الدولة واالقتصاد  
 25  1996 جروس برس  فردریك معتوق  ع   -معجم الحروب ع 
 30  1995 اكادیمیا  مجموعة مؤلفین  ع -ف -معجم البصریات والصوتیات أ 
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 35  1995 لبنان ناشرون  عفیف البھنسي  ع   -أ, أ-معجم العمارة والفن ع 
 25  1995 جروس برس  محمد قاسم  أ -ف  -معجم الفاظ الحضارة ع 
 15   1995 بیروت   –دار الفكر اللبناني  مبارك مبارك   ع   –أ  –معجم المصطلحات االلسنیة ف  
 20  1995 دار صادر   االمیر مصطفى الشھابي  ع  -ف  -یة ألحات الحراجمعجم المصط 
 7   1995 بیروت   –دار الفكر اللبناني  خلیل احمد خلیل  أ   –ف  –معجم المصطلحات الدینیة  ع  
 25   1995 ناشرون  لبنان عفیف البھنسي   والخطاطین   معجم مصطلحات الخط العربي 
 25   1994 بیروت    –اكادیمیا  احمد امین عبدالمجید  ع   –ف   –معجم االجھزة والقیاس أ  
 45   1994 بیروت  –دار الجیل  كرم شلبي   ع   –معجم المصطلحات االعالمیة أ  
 30  1994 دار الكتاب المصري  احمد زكي بدوي  ع  -ف -معجم مصطلحات العلوم االداریة أ 
 20   1994 بنغازي   –جامعة قار یونس   عمار الطیب كشرود   ع  –االدارة أ معجم مصطلحات علم النفس الصناعي والتنظیمي و 
 25   1993 بیروت   –دار الروضة  محمد التونجي  عربي   –المعجم الذھبي فارسي   
   1993 المجمع العلمي العراقي لجنةالفیزیاء في المجمع العلمي  ع -مصطلحات الفیزیاء العامة أ –مصطلحات الفیزیاء  
 12   1992 سوریا   –مؤسسة النوري   فتحیة العیاشي   وس تصامیم قطب التطریز واشغال االبرة  قام 
 25   1992 بیروت    –اكادیمیا  محمود فوزي عبدالعزیز   ع  –ف  –أ معجم ھندسة المیاه  
   1992 بیروت  –انطوان  دیزیھ جولیا  قاموس الفلسفة  
میة العربیة  االكادی ع  -ف -معجم المصطلحات البحریة أ   60  1989 لبنان ناشرون  
 15  1988 بغداد   –دار الشؤون  قرداغ مجید  ع  –المعجم البحري التجاري أ  
 25  1988 دار الجیل للنشر افرایم ومناحم تلمي  معجم المصطلحات الصھیونیة   
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   1988 دار الحریة رعد مجید الشحاذ  عربي -قاموس بولوني 
 15   1987 بیروت  –دار القلم  عبدالحسن الحسیني  ع   –أ  –علوماتیة ف المعجم الكامل في الم 
 25  1987 القاھرة  -عالم الكتب  حامد عبدالسالم زھران  ع   -قاموس علم النفس أ  
 12   1987 بیروت  –دار القلم  عبدالحسن الحسیني  ف   –أ  –ع معجم مصطلحات المعلوماتیة  
 12  1987 دار الراتب الجامعیة قسم البحوث التقنیة بالدار  أ -التجاریة واالحصائیة عموسوعة المصطلحات االداریة و 
   1987 دار القلم عبد الحسن الحسیني  معجم مصطلحات علوم الكومبیوتر  
   1987 دار القلم عبد الحسن الحسیني  معجم الكامل في المعلوماتیة  
ي بي  أم أل أ أ  –ع , ع   –القاموس العسكري العربي أ    20   1986 لندن   –روتلدج  
 30  1986 بیروت  -مكتبة لبنان خلیفة محمد التلیسي  عربي   -قاموس ایطالي 
 60   1986 بیروت   –دار النھضة  عبدالعزیز فھمي ھیكل   موسوعة المصطلحات االقتصادیة واالحصائیة  
 35   1985 المؤلف  علي سیدو كوراني  عربي   –القاموس الكردي الحدیث كردي  
 45  1985 فیسبادن  ھانس ویر   ال -معجم اللغة العربیة المعاصرة ع 
 20  1984 دار الكتاب اللبناني  احمد زكي بدوي  ع  -ف -معجم المصطلحات االقتصادیة أ 
   1984 دار النھضة العربیة  احمد زكي بدوي  معجم مصطلحات التجاریة والتعاونیة  
 25   1983   –العربیة للموسوعات  بشیر عباس العالق   ع   –أ  معجم مصطلحات العلوم االداریة 
   1983 الدار العربیة العالق بشیر عباس العالق  معجم مصطلحات العلوم االداریة الموحدة أ_ع  
 20   1982 بغداد  –وزارة الثقافة   عبدالوھاب نجم  أ   –القاموس االعالمي ع  
   1982 دار القادسیة عبد الوھاب نجم  أالعالمي ع -القاموس ا 
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 40  1981 شركة المطبوعات  مجموعة مؤلفین  روسي  -قاموس عربي 
 15   1980 مصر  –المركز العربي  االسیوطي   معجم المصطلحات المصرفیة والمالیة   
   1980 مطبعة المعارف  سعید عبود  ع -قاموس االقتصاد الحدیث أ 
یر  ھانز ف أ  -معجم اللغة العربیة المعاصرة ع   25   1979 بیروت   -مكتبة لبنان 
 40   1978 بیروت   –مكتبة لبنان  حسن عبدهللا   ع    –قاموس مصطلحات العالقات والمؤتمرات الدولیة أ  
 40  1978 لبنان ناشرون  مجدي وھبة وزمیلھ  ع  -ف -معجم العبارات السیاسیة الحدیثة أ 
   1978 للبناني دار الكتاب ا عبد العزیز بنعبد هللا  معجم الدم  
   1977 مطبعة اإلدارة المحلیة  حسن النجفي  ع -القاموس االقتصادي أ 
 60  1976 ----------------- خ. ك. بارانوف  روسي (قطع كبیر)  -قاموس عربي 
) 1ع (ج-المصطلحات الریاضیة والكشفیة أ     1976 تطویر اللغة االنكلیزیة  طارق الناصري و خلیل   
   1976 مطبعة التوجیھ لسیاسي   محمد فتحي امین  ت العسكریة  قاموس المصطلحا 
 30  1975 لبنان ناشرون  لجنة من الخبراء ع -معجم الریاضیات أ 
 20  1974 لبنان ناشرون  مجدي وھبة  ع  -ف -معجم مصطلحات االدب أ 
 30  1972 بیروت   -مكتبة لبنان جوتس شراجلة  عربي   -قاموس الماني  
 25  1971 لبنان ناشرون  جونتر كرال ني العربي  المعجم االلما 
   1970 مكتبة لبنان ناشرون  شفیق عصمت  قاموس الشرطة  
 50  1968 دار النھضة العربیة  احمد عطیة هللا  القاموس السیاسي  
 35  --------- المنصورة  -مكتبة االیمان یوسف ابو حجاج  ع   -المعجم االخضر لالعشاب والنباتات الطبیة أ 
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 15  ------ بغداد  -بھجة المعرفة احمد عطیة هللا السعید  ع   -المعجم السیاسي الحدیث أ 
 45  -------- لبنان ناشرون  حارث سلیمان الفاروقي  ع   -المعجم القانوني أ 
 15  ------ عمان   –المؤلف  زكي راتب غوشة  ع   –قاموس االدارة العامة أ  
 12  -------- مصر   –جزیرة الورد  السید نصر  ع  –قاموس مصطلحات الكمبیوتر أ  
 20  ----- طرابلس  -المؤسسة الحدیثة كوكب دیاب  معجم االخطاء الشائعة او قل و ال تقل  
 30  -------- دار الراتب الجامعیة جمیل جورج ابو نصري  ع  -ف -معجم التجارة والمال أ 
في حسن النج معجم المصطلحات االقتصادیة والقانونیة    12  --------- بغداد  -المكتبة القانونیة  
 40  ------- ----------------- دار الترجمة والنشر  ع  -ف -معجم مصطلحات البترول أ  
     منصور القاضي  معجم  المصطلحات القانونیة (ص_ي)  
ع -قاموس المصطلحات القانونیة والسیاسیة أ      دار القلم طارق محمدعلي الناصري  
ع  –وس االدارة العامة أ قام      عمان  –المؤلف  زكي راتب غوشة  
    شركة ام ال أي بي شركة   ارنست كیھ  القاموس العسكري العربي  
    دار اسامة محمد فرحات  موسوعة الشامل في تعلیم اللغة االنكلیزیة  
    ذوي القربى  لوئیس معلوف  المنجد في االعالم  
    دار النھضة العربیة  عبد العزیز فھمي ھیكل  یة واالحصاشیة موسوعة المصطلحات االقتصاد  
 York dictionary of government and politis p.h colin York press    
 York dictionary of hotels,tourism and catering 

management p.h colin York press 
   

 York dictionary of banking and finance p.h colin York press    
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 York dictionary of accounting p.h colin York press    
 York dictionary of ecology and envirnment p.h colin York press    
 York dictionary of marketing p.h colin York press    
    لبنان ناشرون  محمد العدناني  معجم االخطاء الشائعة  
     2008 لبنان   –دار الشمال  ---------------------------- بسھولھ   االیطالیةوتكلم  اكتب 
     2008 لبنان   –دار الشمال  ---------------------------- الفرنسیة بسھولھ  تكلماكتب و 
     2008 لبنان   –دار الشمال  ---------------------------- اكتب وتكلم الھولندیة بسھولھ  
     2008 لبنان   –دار الشمال  ---------------------------- االلمانیة المتقدمة   
     2008 لبنان   –دار الشمال  ---------------------------- االنكلیزیة لجمیع المبتدئین 
     2005 بیروت    –دارالعلم للمالیین  جبران مسعود   معجم الفبائي في اللغة واالعالم    –الرائد  
     2007 بیروت   –دار الكتب العلمیة  فادي فرحات وزمیلھ   ع  –أ  –القاموس االساسي أ   
     1982 بغداد   –وزارة الثقافة  عبدالوھاب نجم   أ  –القاموس االعالمي ع  
     1977 بغداد    –االدارة المحلیة  حسن النجفي   ع  –القاموس االقتصادي أ  
ف   –تمرات الدولیة أ القاموس السیاسي ومصطلحات المؤ 

 بیروت   –دار الكتب العلمیة  س . م . لحام واخرین   ع  –
2009     

     2008 بیروت   –المؤسسة العربیة  ماھر الكیالي   أ  –ع , ع   –أ القاموس العسكري الحدیث  
     1986 لندن   –روتلدج  أم أل أي بي   أ   –ع , ع  –القاموس العسكري العربي أ  
     2002 بیروت   –الحلبي الحقوقیة  موریس نخلھ واخرین   أ   –ف   –انوني الثالثي ع القاموس الق 
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     1985 المؤلف   علي سیدو كوراني   عربي  –القاموس الكردي الحدیث كردي  
     2008 بیروت   –دار الكتاب العربي  الفیروز آبادي   القاموس المحیط  
   1988 بغداد   –دار الشؤون    قرداغ مجید  ع  –المعجم البحري التجاري أ  
     1993 بیروت   –دار الروضة  محمد التونجي   عربي  –المعجم الذھبي فارسي   
     1996 ناشرون  لبنان محمود اسماعیل واخرین   ع   –المعجم السیاقي للتعبیرات االصطالحیة ع  
     2000 مصر    –مكتبة مدبولي  عبدالمنعم الحفني   المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة   
     2007 بیروت   –دار الكتب العلمیة  رامي ابوسلیمان واخرین   ع  –أ   –ف  المعجم القانوني 
     1987 بیروت    –دار القلم  عبدالحسن الحسیني   ع   –أ  –المعجم الكامل في المعلوماتیة ف   
قندیلجي  عامر ابراھیم  ع   –المعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات واالنترنت أ        2010 عمان   –دار المسیرة  
   1999 لبنان ناشرون   ابراھیم السامرائي   أ  –ف   –المعجم الوجیز في مصطلحات االعالم ع  
     2007 بیروت   –دار االبحار  صالح الدین الھواري   ع   –المعجم الوسیط المدرسي ع  
     2009 بیروت   –العلم للمالیین دار  منیر البعلبكي ورمزي منیر   ع   –المورد الحدیث أ  
     2005 بیروت   –دار العلم للمالیین  روحي البعلبكي   أ   –المورد الوسیط ع  
     2008 قم   –احیاء الكتب االسالمیة  روحي و منیر البعلبكي   أ  –ع , ع  –المورد الوسیط مزدوج أ  
     2008 وت  بیر –دار احیاء التراث  ھناء رعد   ف   –الوسیط المدرسي ع  
     2000 سوریة   –دار الجندي  حیان ابراھیم عباس   ع   –تفسیر المصطلحات التجاریة الدولیة ع  
     2005 بیروت   –المجتمع العربي  مؤید فایز القواسمة   ع   –دلیل المصطلحات االلكترونیة أ  
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     2003 مصر    –دار اطلس  مركز اطلس   ع   –قاموس اطلس أ  
     2008 ایران   –ذوي القربى  روز ماري سانسوم  ع   –ورد للناشئة أ قاموس اكسف 
   ------ عمان   –المؤلف  زكي راتب غوشة   ع  –قاموس االدارة العامة أ  
     2004 لبنان ناشرون   تحسین التاجي الفاروقي   ع    –قاموس االسواق واالوراق المالیة أ  
     2005 لبنان ناشرون   عائدة دكرمنجي   قاموس االضداد الكبیر   
     2006 لبنان ناشرون   دائرة المعاجم , مكتبة لبنان   ع  –قاموس االقتصاد والتجارة أ  
     2005 الھیئة المصریة للكتاب   سعد محمد القاضي   قاموس االمثال الشعبیة العربیة واالفریقیة   
     2006 الھیئة المصریة للكتاب   مختار الجمال ومحاسن مصطفى   ع  –قاموس التنمیة والسكان أ  
     2004 بیروت   –العربیة للعلوم  علي لبیب   أ  –ف  –قاموس الجغرافیا ع  
     2006 ناشرون   لبنان آدم محمد ابراھیم   ع   –أ قاموس الطب البیطري  
     2006 بیروت    –العربیة للموسوعات  حافظ القاضي   كردي  –عربي , عربي  –قاموس القاضي  كردي  
     2008 بیروت   –دار الھالل  محمد فرید محمود عزت   ع    –قاموس المصطلحات االعالمیة أ  
ف   –قاموس المصطلحات التجاریة واالقتصادیة والمالیة أ  

 لبنان ناشرون   منى جریج   ع  –
2007     

     1999 بیروت    –مكتبة لبنان  جمال بركات   ع   –قاموس المصطلحات الدبلوماسیة أ  
  –قاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیة ع  

 لبنان ناشرون   احمد سعیفان   ف  –أ 
2004     

     2006 بیروت   –دار الكتب العلمیة  میشیل ابراھیم واخرین   ع   –قاموس المصطلحات الطبیة أ  
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     2007 بیروت   –لعلمیة دار الكتب ا رامي ابو سلیمان واخرین   ع   –ف   –قاموس المصطلحات العلمیة أ  
     2005 بیروت    –دار صادر  ---------------------------- ع   –قاموس المعتمد المدرسي ع  
     2005 لبنان   –المؤسسة الحدیثة  كمیل حبیب واحمد عودي   ع    –أ  -قاموس المفردات الدبلوماسیة والعالقات الدولیة أ 
   2005 بیروت   –دار االداب  سھیل ادریس   ع   –قاموس المنھل ف  
   1999 لبنان ناشرون   بالل محمد نصار وزمیلھ    ع   –ال   –ف  –قاموس الھندسة الكھربائیة أ  
     1992 سوریا   –مؤسسة النوري  فتحیة العیاشي   قاموس تصامیم قطب التطریز واشغال االبرة  
     2009 ایران   یوسف حتي واحمد الطیب   ع  –قاموس حتي الطبي الجدید أ  
     2003 بیروت   –دار العلم للمالیین  محمود احمد حمدان   ع   –قاموس دار العلم الھندسي الشامل أ  
     2007 بیروت   –دار العلم للمالیین  حسن غزالة   ع    –قاموس دار العلم للمتالزمات اللفظیة أ  
     1976 ----------------- خ . ك . بارانوف   روسي  –قاموس عربي  
   -------- -------------------- ---------------------------- روسي مدرسي  –قاموس عربي  
     2007 بیروت    –اكادیمیا  بسام بركة   ع  –ف  قاموس الروس المحیط 
     2009 عمان   –دار صفاء  ماجد خالد توھان   ع   –قاموس مختصرات علوم المكتبات والمعلومات أ  
     1978 بیروت    –مكتبة لبنان  حسن عبدهللا   ع  –اموس مصطلحات العالقات والمؤتمرات الدولیة أ ق 
   -------- مصر    –جزیرة الورد  السید نصر   ع   –قاموس مصطلحات الكمبیوتر أ  
     2005 لبنان ناشرون   تحسین التاجي الفاروقي   ع   –قاموس مصطلحات المصارف والمال واالستثمار أ  
     2005 ایران   –لسان الصدق  نزیھ قسیس وتریز انجل   ع   –أ  –قاموس ھاراب أ  
     2005 بیروت   –الحلبي الحقوقیة  الینن س. مطار وزمیلھ   ع   –ف  –لغة المحاكم قاموس ثالثي قانوني واقتصادي موسع أ   
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     2007 عمان   طالل ابو غزالة   معجم ابو غزالة للمحاسبة واالعمال   
     2006 بیروت   –العربیة للعلوم  العربي لوكارفي   ع   –معجم ادارة االنشاءات والبناء ف   
     2007 ایران  –ذوي القربى  ---------------------------- ع  –معجم اكسفورد الوجیز أ  
     2002 ناشرون  لبنان احمد محمد عبدالدایم   االسماء واالفعال والمصادر   –االبنیة العربیة  معجم 
     1994 بیروت    –اكادیمیا  احمد امین عبدالمجید   ع   –ف  –أ معجم االجھزة والقیاس  
     2004 بیروت   –دار الرتب  نضال نصرهللا   ع   –معجم االطباء ع  
   1999 ناشرون  لبنان  انطوان الدحداح   معجم االعراب في النحو العربي  
حمد العدناني  م معجم االغالط اللغویة المعاصرة      1999 بیروت    –مكتبة لبنان  
     2000 ناشرون  لبنان أدما طربیھ   ع    –معجم االمالء ع  
     2005 لبنان ناشرون   حسین عبدالرؤوف   ع   –معجم الترجمة الفوریة الموضوعي أ  
     2007 بیروت   –العربیة للعلوم  ابوفارس الدحداح   معجم التصریف المرئي للفعل العربي   
     1998 بیروت    –اكادیمیا  حسین عبدالمحسن حسین   ع   –ف   –أ معجم الجیولوجیا  
     2004 لبنان ناشرون   الطاھر بن عبدالسالم ھاشم   أ   –معجم الحافظ للمتصاحبات العربیة ع  
     2004 بیروت    –مكتبة لبنان  سموحي فوق العادة   ع   –ف  –معجم الدبلوماسیة والشؤون الدولیة أ  
     1995 بیروت   –دار الفكر اللبناني  خلیل احمد خلیل   أ  –ف   –معجم الرموز  ع  
   1998 بیروت    –اكادیمیا  احمد امین عبدالمجید   ع   –ف   –أ   معجم الطاقة  
     1997 ناشرون  لبنان سنا جھاد   ع   –معجم الطالب والكاتب ع  
یك معتوق  فریدر ع   –ف  –أ   معجم العلوم االجتماعیة        1998 بیروت    –اكادیمیا  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
     2009 بیروت   –مجد للنشر  جورج كتورة   اللسانیة   معجم العلوم 
     2007 بیروت    –اكادیمیا  لوكارفي العربي   ع   –أ  معجم العمارة والھندسة المدنیة  
     2000 بیروت    –اكادیمیا  احمد بھجت وزمیلھ   ع   –ف   –أ معجم الكھرباء  
     1980 بیروت    –مكتبة لبنان  ج. ملتون كوان   أ  –ع جم اللغة العربیة المعاصرة مع 
     2007 بیروت   –دار الكتب العلمیة  میشیل ابراھیم وفادي فرحات   ع  –معجم المال واالعمال أ   
     1995 بیروت   –دار الفكر اللبناني  خلیل احمد خلیل   أ   –ف  –معجم المصطلحات االجتماعیة  ع  
     2007 مصر    –المنظمة العربیة  خبراء المنظمة العربیة للتنمیة   ف   –ع  –معجم المصطلحات االداریة أ  
     2002 مصر    –دار االفاق العربیة  رجب عبدالجواد   معجم المصطلحات االسالمیة في المصباح المنیر  
     1994 روت  بی –دار الجیل  كرم شلبي   ع   –معجم المصطلحات االعالمیة أ  
     1995 بیروت   –دار الفكر اللبناني  مبارك مبارك   ع   –أ  –معجم المصطلحات االلسنیة ف  
     2007 ناشرون  لبنان احمد مطلوب   ع   –معجم المصطلحات البالغیة وتطورھا ع  
     1984 بیروت   –دار النھضة  احمد زكي بدوي   معجم المصطلحات التجاریة والتعاونیة   
     1976 بغداد   –دار الحریة  حسن النجفي   ع   –معجم المصطلحات التجاریة والمصرفیة أ  
     2006 بیروت    –اكادیمیا  حسن النجفي و عمر االیوبي   ع   –ف    –أ معجم المصطلحات التجاریة والمصرفیة  
     1998 لبنان ناشرون  میشیل تكال ورمزي كامل   ع   –معجم المصطلحات التربویة أ  
     2002 بیروت   –مجد للنشر  بیار جورج   أ  –معجم المصطلحات الجغرافیة ع  
     1995 بیروت   –دار الفكر اللبناني  خلیل احمد خلیل   أ   –ف  –معجم المصطلحات الدینیة  ع  
     2005   بیروت   –لبنان مكتبة  احمد شفیق الخطیب   ع  –معجم المصطلحات العلمیة والفنیة والھندسیة الجدید أ  
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     1995 بیروت   –دار الفكر اللبناني  خلیل احمد خلیل   أ   –ف   –معجم المصطلحات الفلسفیة  ع  
     1997 بیروت   –مجد للنشر  جیرار كورتو     2  – 1معجم المصطلحات القانونیة  
     2005 ناشرون  لبنان الیاس عطاهللا   القواعدیة الكالسیكیة   معجم المصطلحات 
     1995 بیروت   –دار الفكر اللبناني  خلیل احمد خلیل   أ   –ف  –المصطلحات اللغویة  ع معجم  
     1980 مصر   –المركز العربي  االسیوطي   معجم المصطلحات المصرفیة والمالیة   
     2008 بیروت   –دار الھالل  محمد مصطفى زیدان   ف ع  –معجم المصطلحات النفسیة والتربویة أ ع  
     2000 عمان   طالل ابو غزالة   ع  –الملكیة الفكریة أ  معجم  
     2003 لبنان ناشرون   حبیب الصحاف   ع   –معجم الموارد البشریة وشؤون العاملین أ  
   -------- --------------------- عبدالغني الدغر   معجم النحو   
     2000 ناشرون  لبنان أدما طربیھ   ع   –معجم الھمزة ع  
    بیروت    –اكادیمیا  سمیر سید محمد حسن   ع   –ف  –أ  تكنولوجیا الورش  معجم 
     2005 بیروت   –مجد للنشر  غي ھرمیھ واخرین   أ  –ف   –ع معجم علم السیاسة والمؤسسات السیاسیة  
     2005 بغداد   –بیت الحكمة   علي ثویني   معجم عمارة الشعوب االسالمیة   
     2001 بنغازي   –جامعة قار یونس  محمد فرج الحاسي   ع  –البیولوجیة أ   معجم قار یونس للمصطلحات 
     2001 لبنان ناشرون   سلیم جمل   ع  –ف   –معجم لغة االخبار أ  
   2000 بیروت    –مكتبة لبنان  نبیھ غطاي   ع   –معجم مصطلحات االقتصاد والمال وادارة االعمال أ  
     2006 بیروت    –لبنان مكتبة  احمد شفیق الخطیب   ع   –أ   لنفطیة ا ةالبترول والصناعمعجم مصطلحات  
     2003 عمان   –دار المناھج   خالد حسون فرید   ع   –البیولوجیا واالمراض الوراثیة أ  معجم مصطلحات 
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     2007 عمان   –دار اثراء  عبدالصاحب مھدي علي  ع  –معجم مصطلحات الترجمة التحریریة والشفھیة أ  
  –ع  –أ , أ  –الجغرافیا العسكریة والسیاسیة ع  م مصطلحاتمعج 

 عمان   –دار مجدالوي  ھاني عبدالرحیم   ع 
2005     

     1995 ناشرون   لبنان عفیف البھنسي   والخطاطین   معجم مصطلحات الخط العربي 
     1983 ت  بیرو  –العربیة للموسوعات  بشیر عباس العالق   ع  –معجم مصطلحات العلوم االداریة أ  
     2001 بیروت   –العربیة للعلوم  لجنة التألیف والترجمة   ع  –معجم مصطلحات الكمبیوتر أ  
     1987 بیروت    –دار القلم  عبدالحسن الحسیني   ف   –أ  –ع معجم مصطلحات المعلوماتیة   
معجم مصطلحات علم النفس الصناعي والتنظیمي واالدارة   

 بنغازي   –جامعة قار یونس    عمار الطیب كشرود  ع  –أ 
1994     

     2002 بیروت   –العربیة للعلوم  ترجمة: عبدالرحمن موسى   ع   –أ  معجم مینز االنشائي المصور  
     1992 بیروت    –اكادیمیا  محمود فوزي عبدالعزیز   ع   –ف    –أ معجم ھندسة المیاه  
   2000 ناشرون   لبنان   ابراھیم السامرائي  معجم و دراسة في العربیة المعاصرة  
     1986 بیروت   –دار النھضة  عبدالعزیز فھمي ھیكل   موسوعة المصطلحات االقتصادیة واالحصائیة   
     2004 بیروت   –دار المعرفة  سامر عبدالغني كعكي   ع    –موسوعة المصطلحات العلمیة الشاملة ع  
موعة من المتخصصین  مج أ –ع , ع  –موسوعة المصطلحات الفنیة العسكریة أ      ------ بیروت    –دار الراتب  
     2007 جامعة الشارقة   عبدالصاحب مھدي علي   ع   –موسوعة مصطلحات الترجمة أ  
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 المعامالن االسالمیة 
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 23 2012 سوریا  -دار النفائس ابن ابراھیم الغالي أبعاد القرار التمویلي واالستثماري في البنوك اإلسالمیة  
 25 2012 عمان   -دار النفائس شھاب احمد سعید   إدارة البنوك اإلسالمیة  
 30 2012 عمان  -دار أسامة  مصطفى كمال السید طایل  والمنھج التمویلي البنوك اإلسالمیة  
 25 2012 عمان   -دار صفاء رائد حمود الحصونة   نشأتھا وتطورھا  -الحسبة في اإلسالم 
 27 2012 عمان -دار الثقافة زیاد جالل الماغ  الصكوك اإلسالمیة ودورھا في التنمیة االقتصادیة 
 25 2012 سوریا  –دار النفائس  شھاب احمد سعید  ك اإلسالمیة النظام المحاسبي للبنو 
 35 2012 عمان   -دار المسیرة محمود حسین الوادي وزمیلھ  تسویق الخدمات المصرفیة اإلسالمیة 
 30 2012 عمان   -دار النفائس محي الدین یعقوب ابو الھول   تقییم اعمال البنوك اإلسالمیة االستثماریة   
 15 2011 الدار العربیة للموسوعات عبدالرحمن الجویبر   المنظور اإلسالمي والمعاصر   -والمفاوضاتإدارة االزمات  
 15 2011 الدار العربیة للموسوعات عبدالرحمن الجویبر   في الفكر اإلسالمي والمعاصر  -االتقان -إدارة الجودة الشاملة 
 50 2011 مصر    -دار الفكر الجامعي  عبدالفضیل عید   عادل االحتیاط ضد مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمیة  
 25 2011 الدار العربیة للموسوعات عبدالرحمن الجویبر   الفكر والتطبیق   -اإلدارة والحكم في اإلسالم 
 30 2011 عمان  -دار النفائس علي عبدالستار علي  االرباح التجاریة من منظور الفقھ اإلسالمي  
ر اإلسالمي والمعاصر والتجربة  المنظو  -اإلصالح االداري 

 الدار العربیة للموسوعات عبدالرحمن الجویبر   السعودیة 
2011 20 

 22 2011 الدار العربیة للموسوعات عبدالرحمن الجویبر الماضي والحاضر  -االوقاف اإلسالمیة ودورھا الحضاري 
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 والمستقبل  

 35 2011 بیروت    -دار ابن حزم محمد االمین ولد عالي   میة  التنظیر الفقھي والتنظیم القانوني للسوق المالیة اإلسال 
المنظور اإلسالمي والمعاصر والتجربة   -الرقابة االداریة 

 الدار العربیة للموسوعات عبدالرحمن الجویبر   السعودیة 
2011 25 

 28 2011 عمان  -دار مجدالوي سالم عبدالكریم آل سمیسم  السیاسة المالیة في التاریخ االقتصادي اإلسالمي   
 30 2011 المعھد العالمي للفكر   ولید مصطفى شاویش  السیاسة النقدیة بین الفقھ اإلسالمي واالقتصاد الوضعي   
 45 2011 عمان   –دار وائل  خالد أمین وزمیلھ  الطرق المحاسبیة الحدیثة  -العملیات المصرفیة اإلسالمیة  
 25 2011 دار الثقافة  محمود محمد معایرة  ة  الفساد اإلداري وعالجھ في الشریعة اإلسالمی  
 25 2011 عمان   – أسامةدار    د ابو السعی بالل عماد    اإلسالمیةالمعامالت المالیة في الشریعة  
 30 2011 الدار العربیة للموسوعات عبدالرحمن الجویبر   المنظمات الدولیة اإلسالمیة والتنظیم الدولي   
 20 2011 عمان   –دار وائل  عبدالوھاب حبش طعمھ  یة دراسات في المحاسبة اإلسالم 
 15 2011 الدار العربیة للموسوعات عبدالرحمن الجویبر   وثائق المنظمات الدولیة واإلسالمیة والعربیة   
 15 2010 مصر   -دار السالم أشرف محمد دوابھ  مدخل ومنھج   -االقتصاد اإلسالمي  
 12 2010 مصر   -دار السالم مصطفى محمود عبدالسالم  سالمي  أبعاد التخلف االقتصادي في العالم اإل 
 25 2010 عمان   –دار وائل  حربي محمد عریقات  مدخل حدیث   -إدارة المصارف اإلسالمیة 
 30 2010 دمشق   -دار القلم رفیق یونس المصري  ھل نجد لھا في اإلسالم حالً  -األزمة المالیة العالمیة  
 12 2010 مصر   -دار السالم مجموعة باحثین   النسان والمكان  االوقاف الخیریة وعمارة ا 
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 25 2010 عمان   -دار النفائس احمد بن محمد احمد  مفھومھا ومعاییر احتسابھا وتطبیقاتھا في الفقھ  -الخسارة 
  ً  6 2010 سوریا   -دار المكتبي محمد عمر الحاجي   الربح فقھیاً واقتصادیا
 23 2010 عمان   -دار الحامد بسام عوض عبدالرحیم   االقتصادي اإلسالمي  الرقابة المالیة في النظام  
  2010 عمان   -دار الیازوري  سعید سامي الحالق   النقود والبنوك والمصارف اإلسالمیة   
 3 2010 سوریا   -دار المكتبي رفیق یونس المصري   بحوث اقتصادیة   
 3 2010 ا  سوری  -دار المكتبي وھبة الزحیلي   بیع العربون   
 25 2010 مصر  -دار الفكر الجامعي  عماد غزازي  دور المصارف اإلسالمیة في تدعیم السوق المالي   
 12 2010 مصر   -دار الكلمة للنشر خالد الطراولي   رؤى في االقتصاد اإلسالمي   
 35 2010 سوریا  -دار شعاع سامر مظھر قنطقجي  صناعة التمویل في المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة   
 30 2010 دمشق   -دار القلم نزیھ حماد   في فقھ المعامالت المالیة والمصرفیة المعاصرة  
 22 2010 عمان   -دار الحامد محمد عبدالحمید محمد   دراسة تطبیقیة   -مؤسسات الزكاة وتقییم دورھا االقتصادي 
 12 2010 عمان   -دار النفائس محمد محمود دوجان   دراسة فقھیة مقارنة   -مسقطات حق الخیار 
 20 2010 عمان   -دار النفائس عزالدین بن زغیبة   مقاصد الشریعة الخاصة بالتصرفات المالیة  
 20 2010 سنغافورة   -مركز نھاوند عمر معن العجلي   م  945  -762ھیكلیة النظام االقتصادي للدولة العباسیة  
 23 2009 بیروت  -المكتبة العصریة عبدهللا الشرقاوي  فقھ اإلسالمي  اثر الواقع في تطور العقود المالیة في ال 
 20 2009 مصر   -دار السالم ابواسامة نوار بن الشبلي  األساس في فقھ الخالف  
 20 2009 مصر   -دار السالم أشرف محمد دوابھ   االستثمار في اإلسالم   
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 30 2009 مصر    -دار الفكر الجامعي  اسامة السید عبدالسمیع  بیقیة  دراسة تأصیلیة تط  -اإلعجاز االقتصادي في القرآن الكریم 
 15 2009 دمشق  -دار السالم قاسم محمد حمود  المفاھیم والمرتكزات األساسیة -االقتصاد اإلسالمي  
 10 2009 سوریا   -دار المكتبي رفیق یونس المصري   األوقاف فقھاً واقتصاداً  
  2009 عمان –دار الحامد  فلیح حسن خلف    البنوك اإلسالمیة 
 25 2009 جامعة الملك سعود     أنجلو فیناردوس   -في جنوب شرق آسیا التمویل والمصرفیة اإلسالمیة  
 5 2009 سوریا   -دار المكتبي رفیق یونس المصري   الربا والحسم الزمني في االقتصاد اإلسالمي   
 18 2009 عمان  -عام الكتب الحدیث  عي عبدالرحیم الشاف المدخل لدراسة االقتصاد اإلسالمي   
 

محمود الوادي و حسین   األسس النظریة والتطبیقات العملیة  -المصارف اإلسالمیة  
 25 2009 عمان – المسیرةدار  سمعان 

 25 2009 عمان   -دار الثقافة وائل محمد عربیات   النظریة والتطبیق  -المصارف اإلسالمیة والمؤسسات االقتصادیة  
 30 2009   -دار البشائر اإلسالمیة  علي محي الدین القره داغي  مة في المال واالقتصاد والملكیة والعقد  المقد 
 10 2009 سوریا   -دار المكتبي رفیق یونس المصري  النجش والمزایدة والمناقصة والممارسة  
 40 2009 بیروت   –اكادیمیا  محمد ایوب   النظام المالي في اإلسالم  
 30 2009 سوریا -دار المكتبي رفیق یونس المصري   تصاد اإلسالمي  بحوث في االق 
 20 2009 سوریا -دار المكتبي رفیق  یونس المصري  بحوث في فقھ المعامالت المالیة  
 35 2009   -دار البشائر اإلسالمیة  علي محي الدین القرة داغي   بحوث في فقھ قضایا الزكاة المعاصرة  
 20 2009 مصر    -دار الفكر الجامعي  نبیھ فرج امین   تحلیل وتقویم   -ق االقتصاد اإلسالمي تجربة مالیزیا في تطبی  
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 25 2009 عمان  -دار النفائس یزن خلف سالم تحول المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة  
 17 2009 مصر   -دار الكتاب القانوني سین زكي زكي ح  تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة واثرھا على الحقوق وااللتزام   
 25 2009 القاھرة  –ایتراك للطباعة  رایس حدة   دور البنك المركزي في إعادة تجدید السیولة في البنوك اإلسالمیة   
 7 2009 سوریا   -دار المكتبي رفیق یونس المصري   ربا القروض وأدلة تحریمھ   
 15 2009 مصر    -دار الفكر الجامعي  نزیھ عبد المقصود مبروك مي واالقتصاد الوضعي  صنادیق االستثمار بین االقتصاد اإلسال 
 35 2009 مصر   -دار السالم ابي عبید القاسم بن سالم كتاب األموال  
 25 2009 عمان   –دار المسیرة  زمیلھ  و حسین سمحان   محاسبة المصارف اإلسالمیة 
 50 2008 بیروت   -دار ابن حزم  بن محمد الجمعة عبدهللا 2-1أحكام البدل في الفقھ اإلسالمي   
 25 2008 عمان   –دار الیازوري   صادق راشد الشمري أساسیات الصناعات المصرفیة اإلسالمیة   
 25 2008 مصر    –دارالفكر الجامعي    عادل عبد الفضیل عید االئتمان والمداینات في البنوك اإلسالمیة   
 30 2008 بیروت    -دار ابن حزم محمد االمین ولد علي   في مجال األسواق المالیة االجتھاد وتطبیقاتھ المعاصرة 
 20 2008 مصر   -دار السالم ابوجعفر احمد الداوودي  األموال  
  2008 عمان   –دار المسیرة   محمد محمود العجلوني أحكامھا ومبادئھا وتطبیقاتھا المصرفیة   –البنوك اإلسالمیة  
 40 2008 مصر    -دار الفكر الجامعي  عادل عبدالفضیل عید   االقتصاد اإلسالمي   البیع بالتقسیط في  
 15 2008 مصر    -دار الفكر الجامعي  خالد احمد سلیمان   التضخم وأثره على الدین  
 10 2008 عمان   -دار النفائس ھیا جمیل بشارات  التمویل المصرفي في اإلسالم للمشروعات الصغیرة والمتوسطة  
 12 2008 عمان  -دار النفائس عمر یوسف عبدهللا دراسة مقارنة   -بالتقسیط عن طریق البطاقات االئتمانیة الدفع 
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 12 2008 مصر    -دار الفكر الجامعي  عادل عبد الفضیل عید  السمسرة في الفقھ اإلسالمي والتطبیقات المعاصرة 
افي عزات الغنایم قذ العذر واثره في عقود المعاوضات المالیة في الفقھ اإلسالمي    15 2008 عمان  -دار النفائس 
 18 2008 دمشق   -دار السالم قاسم محمد حمود   القیمة واالسعار والنقود في الفكر االقتصادي اإلسالمي   
 40 2008 مصر   -دار البصائر محمد سعید محمد البغدادي  المال العام وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي  
  2008 عمان   –اثراء للنشر  مجید جاسم الشرع   المصارف اإلسالمیة   –مالیة المحاسبة في المنظمات ال 
 10 2008 عمان  -دار النفائس نور الدین عبدالكریم  المشاركة المتناقصة وتطبیقاتھا المعاصرة في الفقھ اإلسالمي  
 23 2008 عمان  -لكتب الحدیثعالم ا احمد سلیمان خصاونة    -تحدیات العولمة  -مقررات لجنة بازل  -المصارف اإلسالمیة 
  2008 مصر   –الفكر الجامعي  عبدالمطلب عبدالرزاق   كما تجریھا المصارف اإلسالمیة وتطبیقاتھا المعاصرة المضاربة  
 17 2008 مصر    -دار الفكر الجامعي  یسرى محمد ابو العال  المعامالت االقتصادیة لالسواق في النظام اإلسالمي   
 25 2008 دمشق -دار الفكر اختر زیتي عبد العزیز  یة المعاصرة وأثر نظریة الذرائع في تطبیقاتھاالمعامالت المال 
البنك اإلسالمي   -تمویل التبادل التجاري في الدول اإلسالمیة 

 ً  عمان  -دار النفائس ابراھیم عبدالحلیم عبادة نموذجا
2008 12 

 10 2008 عمان   -دار النفائس یعقوب ابو الھول    محي الدین دراسة فقھیة مقارنة   -حق الرجوع باالفالس 
 12 2008 عمان  -دار النفائس محمد خیر ابراھیم  دفع الدیة من قبل شركات التأمین المعاصرة  
 25 2008 عمان   -دار النفائس عماد عبدالحفیظ الزیادات  شركة االعمال وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي   
 10 2008 سوریا   -دار النھضة سامر مظھر قنطقجي   عالجة االزمات المالیة العالمیة ضوابط االقتصاد اإلسالمي في م  
 10 2008 بغداد  –مطبعة الفرح  صادق راشد الشمري  عملیات التمویل واالستثمار في الصناعة المصرفیة اإلسالمیة   
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 20 2008 عمان   -دار النفائس ابراھیم عبدالحلیم عباده  مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمیة   
 15 2008 سوریا   –دار النفائس  حمزة عبدالكریم محمد   مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمیة   
 35 2008 مصر    -دار الفكر الجامعي  محمد السانوسي محمد   دراسة مقارنة   –معالم المنھج الفقھي المالي واالقتصادي  
 10 2008 دبي   -الدرة البحوث كامل صكر القیسي   یع اإلسالمي  معاییر الربح وضوابطھ في التشر 
 15 2008 مصر   -دار السالم أشرف محمد دوابھ   نحو دراسة جدوى إسالمیة للمشروع   
 50 2008 مصر    -دار الفكر الجامعي  یسرى محمد ابو العال   نظریة البترول بین التشریع والتطبیق  
 18 2008 سوریا   -دار الفكر وھبة الزحیلي   المدنیة والجنائیة   نظریة الضمان او أحكام المسؤولیة  
 25 2008 دمشق  -الیمامة صالح حمید العلي نظریة العقد في الفقھ اإلسالمي وتطبیقاتھا المعاصرة  
 20 2008 عمان   -دار النفائس احمد اسعد محمود   نظریة القرض في الفقھ اإلسالمي   
 12 2007 بغداد   -دار الشؤون الثقافیة احمد عبدالباقي ربیة اإلسالمیة في العصر العباسي  األحوال المالیة للدولة الع 
 

 ھشام خالد  الدولیة وعقودھا    البنوك اإلسالمیة
ــامعي  ــر الجـــ  –دار الفكـــ

 مصر  
2007 20 

  2007   سوریا –دار شعاع   سامر مظھر قنطقجي   الفروق الجوھریة بین المصارف اإلسالمیة والمصارف الربویة   
 20 2007 عمان   -دار النفائس محمد عثمان بشیر  المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي   
 10 2007 -------------- صدام الزیادي  الملكیة في االقتصاد اإلسالمي   
 25 2007 مصر    -دار الفكر الجامعي  ناصر احمد ابراھیم النشوي   دراسة في فقھ الشریعة اإلسالمیة   -بیع الدین  
 15 2007 مصر   -دار السالم أشرف محمد دوابھ   دراسات في التمویل اإلسالمي   
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 40 2007 سوریا   -دار المكتبي محمد نجدات المحمد   ضمان العقد في الفقھ اإلسالمي   
 20 2007 عمان  -عالم الكتب الحدیث معن خالد القضاة  فقھ السیاسة المالیة في اإلسالم 
 35 2007 ایران   -محبین  مصطفى االسكندري  صارف والنقود  فقھ الم 
 25 2007 جامعة الشارقة   عبدالحق حمیش  قضایا فقھیة معاصرة 
 25 2007 سوریا   –دار النفائس   عیسى ضیف هللا المنصور   دراسة مقارنة   –نظریة األرباح في المصارف اإلسالمیة   
مذاھب االئمة  أحكام المواریث في الشریعة اإلسالمیة على   

 مصر    -دار الطالئع محمد محي الدین عبد الحمید   االربعة 
2006 10 

 20 2006 عمان   -دار وائل  مصطفى ابراھیم الزلمي  أحكام المیراث والوصیة وحق االنتقال في الفقھ اإلسالمي المقارن   
 25 2006 بغداد  –مطبعة الفرح  صادق راشد الشمري   –أساسیات الصناعات المصرفیة اإلسالمیة  
 30 2006 مصر   -دار السالم رمضان حافظ عبدالرحمن  باألنساب وحكم بیع الد -بالعقل  -بالدّین –البیوع الضارة باألموال   
محمد ابو عرابي    الخدمات المصرفیة في البنوك اإلسالمیة والتقلیدیة   15 2006 عمان   –دار تسنیم   
 8 2006 سوریا   -دار الفكر منذر قحف   في االقتصاد اإلسالمي   دورھا وضوابطھا -السیاسات المالیة 
 15 2006 مركز االسكندریة للكتاب  عوف محمود الكفراوي   السیاسة المالیة والنقدیة في ظل االقتصاد اإلسالمي   
 12 2006 عمان  -دار النفائس عبدهللا علي محمود  الشركة القابضة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي  
 35 2006 عمان   -دار المكتبي رفیق یونس المصري   موع في االقتصاد اإلسالمي  المج  
 25 2006 جامعة الشارقة   عمر بن صالح بن عمر   المدخل الى دراسة الفقھ اإلسالمي  
 7 2006 سوریا   -دار المكتبي رفیق یونس المصري   النماء في زكاة المال   
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 12 2006 عمان   -دار النفائس صدام عبدالقادر عبدهللا ي الفقھ اإلسالمي  بیع الذھب والفضة وتطبیقاتھ المعاصرة ف 
دور األسواق المالیة في تدعیم االستثمار طویل األجل في   

 المصارف اإل
 23 2006 مصر  -دار السالم اشرف محمد دوابھ  

 7 2006 سوریا   -دار المكتبي رفیق یونس المصري   زكاة الدیون   
 12 2006 عمان  -دار النفائس عاطف محمد حسین  الفقھ اإلسالمي  عقود المناقصات في  
 35 2006 مصر   -دار السالم فضیلة الشیخ وحسن ایوب  فقھ المعامالت المالیة في اإلسالم 
 25 2006 سوریا  -الیمامة صالح حمید العلي دراسة تأصیلیة   -معالم االقتصاد اإلسالمي  
 12 2006 عمان  -دار النفائس اسمادي محمد نعیم   ي نظریة فسخ العقود في الفقھ اإلسالم 
  2005 مصر   –المنظمة العربیة   محمد بن مسلم الردادي  إدارة البنوك اإلسالمیة بعد عولمة أسواق المال  
االستثمار االجنبي المباشر في الدول اإلسالمیة في ضوء   

 عمان  -دار النفائس محمد عبدالعزیز عبدهللا االقتصاد اإل
2005 15 

 
 حسن یوسف داود   نموذج مقترح    -المصرف اإلسالمي لالستثمار الزراعي

  -دار النشر للجامعات
 مصر  

2005 25 

 17 2005 عمان   -دار الثقافة احمد سالم ملحم   المعامالت الربویة في ضوء القرآن والسنة 
 

 محمود الجلیلي  المكاییل واالوزان والنقود العربیة  
  -دار الغرب اإلسالمي 

 بیروت  
2005 20 

 15 2005 مصر   -مؤسسة المختار سعد بن سعید الرفاعي  النموذج اإلسالمي لتمویل التعلیم   
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  2005 عمان  –دار الثقافة   احمد سالم ملحم بیع المرابحة وتطبیقاتھ في المصارف اإلسالمیة   
 25 2005 بیروت   -لعلمیة دار الكتب ا محمد نجیب حمادي   ضوابط التجارة في االقتصاد اإلسالمي   
 30 2005 بیروت  –الحلبي الحقوقیة  فوزي عطوي   في النظم الوضعیة والشریعة اإلسالمیة   علم االقتصاد 
 15 2005 عمان   -دار النفائس احمد فھد الرشیدي   عملیات التورق وتطبیقاتھا االقتصادیة في المصارف اإلسالمیة   
 25 2005 مصر   -مؤسسة المختار صم ابي بكر بن ابي عا كتاب الدیات   
ً  -محاسبة الزكاة   23 2005 عمان   -دار یافا حسین حسن الخطیب   فقھاً وتطبیقا
 30 2005 عمان   -الجنان موفق محمد عبده  نظام الضرائب في الفقھ االقتصادي اإلسالمي  
 7 2004 سوریا   -دار المكتبي محمد عمر الحاجي   اإلصالح االقتصادي   
 20 2004 مصر   -دار الفجر محمد محده   دراسة مدعمة بالقرارات واألحكام القضائیة  -كات والمواریثالتر 
 

 حصة عبدالرحمن الجبر   945 -846الحیاة االقتصادیة في فارس 
مركز الملك فیصل  

 للبحوث  
2004 28 

 50 2004 الریاض   -كنوز اشبیلیا عبدهللا ناصر السلمي     2-1الغش واثره في العقود  
 12 2004 عمان  -دار النفائس نجاتي محمد الیاس  المزاد العلني (أحكامھ وتطبیقاتھ المعاصرة) -بیع المزایدة 
 20 2004 مصر   -دار السالم أشرف محمد دوابة  صنادیق االستثمار في البنوك اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق   
 20 2004 بیروت  -لرسالةمؤسسة ا سامر مظھر قنطقجي   فقھ المحاسبة اإلسالمیة  
  -1905مالمح االقتصاد العراقي في العھد العثماني األخیر  

 جامعة الشارقة   خالد السعدون   1914
2004 25 
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 17 2003 عمان  -دار النفائس عبدهللا الم بن ابراھیم  أحكام غنى المال وضوابط طلبھ واالنتفاع بھ   -أحكام االغنیاء 
 35 2003 عمان   -دار النفائس سعدي حسین علي   أحكام استرداد   -ھا في الفقھ اإلسالميالخالفات المالیة وطرق حل 
 17 2003 عمان   -دار وائل  مجید جاسم الشرع   المراجعة عن المسؤولیة االجتماعیة في المصارف اإلسالمیة   
 35 2003 الریاض   -دار اشبیلیا سلیمان بن تركي التركي  بیع التقسیط وأحكامھ  
  2002 عمان   –دار وائل   محمد شیخون دراسة في تقویم المشروعیة الدینیة و....  –صارف اإلسالمیة الم 
 35 2002 عمان   -دار وائل  محمد شیخون   تقویم المشروعیة الدینیة والدور االقتصادي   -المصارف اإلسالمیة 
 20 2002 مصر   -دار السالم منظور احمد االزھري   ترشید االستھالك الفردي في االقتصاد اإلسالمي   
 22 2002 الریاض   -دار اشبیلیا عبدالكریم بن محمد الالحم   تیسیر فقھ المواریث   
 5 2001 سوریا   -دار المكتبي رفیق یونس المصري   إسھامات الفقھاء في الفروض األساسیة لعلم االقتصاد  
أحكامھا وطرق تكوینھا واستثمارھا في الفقھ  -المدخرات 

 عمان  -دار النفائس قطب محمد سانو المي  اإلس
2001 20 

توزیع الدخل في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة  
 دمشق   -الیمامة صالح حمید العلي   المعاصرة 

2001 25 

 7 2001 سوریا   -دار المكتبي محمد عمر الحاجي   GATTحقیقة الجات  
 5 2000 سوریا   -دار المكتبي ھبة الزحیلي و  حكم اجراء العقود بوسائط االتصال الحدیثة   
 5 2000 سوریا   -دار المكتبي وھبھ الزحیلي   زكاة المال العام  
 25 2000 سوریا   -الیمامة جمال حسن احمد   دراسة مقارنة بین الفقھ والقانون   -مشكلة البطالة وعالجھا 
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 7 1999 سوریا   -دار المكتبي رفیق یونس المصري   آثار التضخم على العالقات التعاقدیة في المصارف اإلسالمیة   
 5 1999 سوریا   -دار المكتبي رفیق یونس المصري   المشاركة في وسائل اإلنتاج  
 5 1999 سوریا   -دار المكتبي رفیق یونس المصري   دراسة تحلیلیة -شركة الوجوه 
 20 1999 عمان   -نفائسدار ال حسین راتب یوسف   عجز الموازنة وعالجھ في الفقھ اإلسالمي   
 10 1999 مصر    -مكتبة مدبولي  ابراھیم القاسم رحاحلھ  مالیة الدولة اإلسالمیة   
 25 1998 بیروت    -دار الحق محمود المظفر   دراسة فقھیة مقارنة  -الثروة المعدنیة وحقوق الدولة والفرد فیھا 
 45 1998 عمان   -دار اسامة   عبدالرزاق الھیتي المصارف اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق   
 18 1998 مصر    -مجموعة البركة  احمد محي الدین احمد   فتاوى الخدمات المصرفیة  
 10 1997 دمشق   -دار القلم رفیق یونس المصري   تحلیل فقھي واقتصادي   -بیع التقسیط  
 12 1994 سوریا   -مكتبة السائح ریتشارد بالنت  النقود العربیة واإلسالمیة 
 10 1993 بیروت    -دار ابن حزم غازي عنایة  ول المالیة العامة اإلسالمیة أص 
 5 1993 دمشق   -دار القلم نزیھ حماد   عقد السلم في الشریعة اإلسالمیة   
 10 1993 دمشق   -دار القلم نزیھ حماد   عقد الودیعة في الشریعة اإلسالمیة   
 

 سعود محمد الربیعة  2-1تحول المصرف الربوي الى مصرف اسالمي ومقتضیاتھ  
  -مركز المخطوطات

 الكویت  
1992 40 

ــراث  سامي حسن احمد   تطور األعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة اإلسالمیة    ــة دار التــــ  –مكتبــــ
 القاھرة 

1991  
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 30 1990 بیروت   -دار الحداثة تقدیم: الفضل شلق كتب عن الخراج 3 -في التراث االقتصادي اإلسالمي  
 20 1989 جامعة االمام بن سعود   مجموعة باحثین   ي االقتصاد اإلسالمي لمجموعة من العلماءبحوث ف 
 35 1988 مصر   -دار الوفاء سعید ابو الفتوح محمد   الحریة االقتصادیة في اإلسالم واثرھا في التنمیة  
 15 1988 جامعة الموصل   توفیق سلطان الیوزبكي   دراسات في النظم العربیة اإلسالمیة   
 20 1988 بیروت   -دار الحداثة ابي عبید القاسم بن سالم كتاب األموال  
 40 1988 بیروت    -الدار اإلسالمیة آیة هللا العظمى المنتظري    2-1كتاب الزكاة  
 10 1983 الھیئة المصریة للكتاب   قطب ابراھیم محمد   االطار االخالقي لمالیة المسلم  
 15 1982 بغداد -دار الرشید للنشر مجسن خلیل  ربي اإلسالمي  في الفكر االقتصادي الع  
 15 ------ بغداد  -دار السیاب نجمان یاسین   التاریخ االقتصادي لعصر الرسالة والراشدین  
دراسة   -الربح والخسارة في معامالت المصارف اإلسالمیة 

 مصر  -دار الفكر الجامعي  عادل عبدالفضیل عید   مقارنة  
----- 35 
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 المعماري

 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 great world atlas  الرائد    
     2006 بیروت   –دار قابس  حیان جواد صیداوي   عناصر التصمیم والبناء   –ارنست نوفرت  
     2008 سوریا   –دار المدى  علي الحیدري   التطورات المعماریة   –البیت البغدادي  
     2007 بیروت    –الكتب العلمیة  سعید علي خطاب   صمیم المعماري لألبنیة التعلیمیة  الت 
     2006 بیروت    –الكتب العلمیة  سعید علي خطاب   التصمیم المعماري للمستشفیات   
   ------ بیروت   –دار النھضة  محمد محمد سطیحة   الجغرافیة العملیة وقراءة الخرائط   
     1998 بیروت   –دار النھضة  فتحي عبدالعزیز ابوراضي   ة ومبادئ الخرائط  الجغرافیة العملی 
     2006 بیروت   –دار الھالل  خالد بن سلیمان بن سالم  الطبوغرافیا وتطور علم الخرائط   
     2006 بیروت    –الكتب العلمیة  سعید علي خطاب   دراسة تحلیلیة للفراغات المعماریة   –الفیالت والقصور  
     2009 عمان   –دار اثراء  بشار سلیم الجبوري واخرین  المسح التصویري التحلیلي   
     1999 بیروت   –دار قابس  صبحي الخالدي  المنظور المعماري ومنظور الظل   
     2006 بیروت   –دار قابس  محمد ماجد خلوصي      9 – 1الموسوعة الھندسیة المعماریة  
     2010 عمان   –دار اثراء  رنا اسماعیل الیسیر   م والحدیث  تاریخ العمارة بین القدی 
     2008 عمان   –دار صفاء   عثمان محمد غنیم   تخطیط استخدام االرض الریفي والحضري  
     2009 عمان   –المجتمع العربي  احمد حسین ابو عودة   تكنولوجیا الخرسانة   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
     2009 عمان   –المجتمع العربي  احمد حسین ابو عودة     1حساب الكمیات والمواصفات ج 
    صفا  دراسات تطبیقیة لبعض جوانب التخطیط الحضري و االقلیمي  
     2002 عمان   –دار الثقافة  خضر العبادي   دلیل قراءة الخرائط و الصور الجویة  
     2005 عمان   –دار الیازوري  نجیب عبدالرحمن وحسین مجاھد   علم الخرائط   
     2007 عمان   –دار الیازوري  سید بسیوني   فن العمارة   
     1998 بیروت   –دار قابس  سوسي اسكانیان واخرین   فن المنظور واالظھار المعماري  
     2002 بیروت   –الدار العربیة  انطونیو كانتونا   فنون اشغال الحدید الفخمة   
     2002 عمان   –ر الثقافة دا خضر العبادي   مبادئ الخرائط التصمیم  
     2002 عمان   –دار الثقافة  خضر العبادي   مبادئ الخرائط و مساقط الخرائط  
     2002 عمان   –دار الثقافة  خضر العبادي   مبادئ المساحة و التصویر الجوي  
     2002 عمان   –دار الثقافة  خضر العبادي   مبادئ المساحة والتصویر الجوي  
     2002 بیروت   –الدار العربیة  عبدالرحمن بن موسى   عربي   –االنشائي المصور انجلیزي  معجم مینز  
   2000 بیروت  –دار قابس  مكرم بعیني   نماذج سكنیة معاصرة   
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 المكتبات والمعلومات 
 

 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
       
 15   2002  المصریة اللبنانیةالدار  أمینة مصطفى صادق   إدارة األزمات والكوارث في المكتبات   
 8  1986 عمان   -دار منارات  حنا سلیم قاقیش  قواعد وممارسة  -إدارة المحفوظات  
 18  2011 الدار المصریة  ثناء ابراھیم   مكتبات  ومراكز  المعلومات ادارة ال 
 15   2008   عمان  – الحامد دار  طھ جمال یوسف  ومصادر المعلومات المتخصصة  إدارة المكتبات  
 25  2015 دار الجوھرة  اشرف  محمد  عبدة  ادارة الوثائق االلكترونیة   
 22  2009 عمان   -دار المسیرة وائل مختار اسماعیل   لومات إدارة وتنظیم المكتبات مراكز المع 
 6  1990 المؤلفة   ھیفاء شرایحة  أدب األطفال ومكتباتھم   
 8  2008 دار الثقافة  سلوى علي میالد  االرشیف  
 

 محمد الصیرفي  األرشیف االلكتروني  
  -دار الكتاب القانوني

 مصر 
2007  25 

 5  1985 المجلس الدولي للوثائق  سالم عبود وزمیلھ  ارتھ تاریخھ, أصنافھ, إد  -األرشیف 
 25   2003 بیروت   –دار النھضة  حسان حالق   األرشیف والوثائق والمخطوطات في مكتبات العالم   
 20   2009   – عالم الكتب الحدیث  ربحي مصطفى وزمیلھ  والبحث األكادیمي   المكتبات والمعلومات  أساسیات  
 18   2005 مصر  –الكتاب الحدیث  احمد عبدهللا العلي  ت والمعلومات أسس علم المكتبا 
 20   2006 المصریة اللبنانیة الدار  سحر حسنین محمد   آلیا الفھرسة المقروءة  أشكال 
 25  2015 دار الجوھرة  اشرف محمد عبدة  امن وحمایة الوثائق االلكترونیة   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
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 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15  2009  المصریة اللبنانیةالدار  محمد فتحي عبدالھادي  ومات والمعل  البحث و مناھجھ في علم المكتبات  
 17  2007 عمان   -دار الیازوري سالمھ  ظعبد الحاف تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة للمكتبات وتكنولوجیا التعلیم   
 20  2009 دار العلم  واالیمان   محمد عبد الجواد  التصنیف  العلمي للمكتبات   
 45  2008   المكتبات األردنیةجمعیة  احمد اسماعیل وزمیلھ  / م  22ط -والكشاف النسبيالعشري  تصنیف دیوي 
 15  2008  المصریة اللبنانیةالدار  محمد فتحي عبدالھادي  المفاھیم , األسس , التطبیقات  – التكشیف و االستخالص  
 25   2009   –عالم الكتب الحدیث  محمد علي العناسوه  واالنترنت في المكتبات ومراكز المعلومات  التكشیف و االستخالص  
 15  2002 دار الفكر   غالب عوض  النوایسة  تنمیة  المجموعات  المكتبیة   
 25  2013 الرضوان   ربحي مصطفى   تنمیة مصادر المعلومات   
 20  2005 ھمان   -فاءدار ص ربحي مصطفى وزمیلتھ  تنمیة وتقییم المجموعات في المكتبات ومؤسسات المعلومات  
 10  2011 حورس   محمد الصرفي الحفظ والتصنیف   
 40  2010 عمان   -دار صفاء ربحي مصطفى علیان   خدمات المعلومات  
 20  2014 دار الجوھرة  امجد الجوھري   خدمات المعلومات  في البیئة الرقمیة  
 6  1981 دار الكتاب اللبناني   الطباع  عبدهللا أنیس تاریخ الكتابة والمكتبة  -الخدمات المكتبیة 
 22  2006 عمان    -المجتمع العربي ربحي مصطفى علیان   دراسات في علوم المكتبات والتوثیق والمعلومات  
 35  2005 لیبیا   -الكتاب الجدید  تشارلز ه. بوشا وزمیلھ  األسالیب والتأویل   -طرق البحث في علم المكتبات  
 5  1980 دار االفاق  الجدیدة   محمد  قبیسي   في الوطن  العربي  علم التوثیق والحفظ   
 15  ---- دار الكتاب اللبناني   عبدهللا أنیس الطباع   اإلدارة والتنظیم   -علم المكتبات  
 25  2006 دار الفكر العربي  محمد عبد الواحد  الفھرسة  الوصفیة  



 دار الدكتور للعلوم
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 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 10  1981 الریاض  -لشروقدار ا محمد فتحي عبدالھادي  الفھرسة الموضوعیة   
 20  2010 الشارقة  -مكتبة الجامعة احمد نافع المدادحة الفھرسة الموضوعیة والتكشیف  
 -قاموس مختصرات علوم المكتبات والمعلومات في بیئة االنترنت أ 

 عمان   -دار صفاء ماجد خالد توھان   ع 
2009  25 

 20  2000 دار الفكر   اھیم  عامر ابر قواعد  وشبكات المعلومات والمحوسبة   
 15  2008  المصریة اللبنانیةالدار  مصطفى احمد حسنین   قواعد بیانات النصوص الكاملة وأثرھا على خدمة المعلومات  
 15  2010 شمس المعارف  محمد عوض   كیفیة تصنیف الكتب   
 18  2005 بیروت   -مؤسسة الرسالة محمد عجاج الخطیب   لمحات في المكتبة والبحث والمصادر 
 30  2009 عمان   -دار صفاء ربحي مصطفى وزمیلھ   مبادئ إدارة وتنظیم المكتبات مراكز المعلومات 
      المصریة اللبنانیةالدار  الخصائي المكتبات و المعلومات ا ة مبادئ البرمج 
 15   2003 عمان   –دار صفاء  ربحي مصطفى   مبادئ الفھرسة   
 15  2001   -الدولیة لالستثمارات  شرف الدین   ب عبد التوا مدخل إلى المكتبات والمعلومات ال 
 25  2008 عمان  -حامد دار ال جمال بدیر   المعلومات المدخل لدراسة علم المكتبات و مراكز  
 20  2011 حورس   اسامة محمد  مراكز  مصادر التعلم  
 18   2009  المصریة اللبنانیةر الدا حمد العمران  مراكز مصادر التعلم 
 22  2010 دار المسیرة   وائل  مختار  اسماعیل   مصادر  المعلومات  
 25  2010 دار صفاء  غالب عوض  النوایسة  مصادر  المعلومات  
 20  2000 دار الفكر   عامر ابراھیم   مصادر  المعلومات  
 15   2007  المصریة اللبنانیةالدار  أمل وجیھ حمدي  واإلتاحة    االختیار والتنظیم – المصادر االلكترونیة للمعلومات  
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 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 

 سلیمان  معوض  مصادر المكتبة العربیة  
الدار العربیة  
 الموسوعات 

2010  20 

 15   2000 مصر  –العربیة للكتاب   محمد فتحي  المعلومات وتكنولوجیا المعلومات على أعتاب قرن جدید  
 12  1985 األردن   -مكتبة المنار محمود األخرس   مقاالت في علوم المكتبات   
 35  2013 شركة   ناس   سامح  زینھم عبد  الجواد  الرقمیة    ت المكتبات  واألرشیفا 
 30  2010 عمان   -دار صفاء ربحي مصطفى علیان   المكتبات االلكترونیة والمكتبات الرقمیة  
 5  2011 دمشق   -دار المورد  یمان مھدي واخرین  ا رؤیة مستقبلیة   -المكتبات الجامعیة العراقیة  
 30  2014 دار وفاء  نجالء عبد الفتاح   المكتبات الحدیثة   
 18  2006 الدار المصریة اللبنانیة  عماد عیسى صالح   األسس النظریة والتطبیقات العملیة   -المكتبات الرقمیة 
 15  2001  للبنانیةالمصریة االدار  محمد فتحي وزمیلتھ  المكتبات العامة  
 10   1982   –وكالة المطبوعات  احمد بدر وزمیلھ  إدارتھا وتنظیمھا وخدماتھا   –المتخصصة  المكتبات  
 10  1984 الكویت  -البحوث العلمیة شرف الدین   ب عبد التوا المكتبات والمجتمع   
 17  2007 صریة اللبنانیة الدار الم محمد فتحي عبدالھادي  المكتبات والمعلومات في عالم جدید  
 

 ربحي علیان وزمیلھ   المكتبات والمعلومات والبحث العلمي  
 -عالم الكتاب الحدیث 

 عمان 
2006  25 

 25  2014 الوفاء نجالء  عبد الفتاح  المكتبة االلكترونیة والرقمیة  
 12  2005 عمان  –دار البركة  أمین ابو لیل  المكتبة العربیة والمعاجم   
      المصریة اللبنانیةالدار  كتبة المدرسیة ورسالتھا الم 
 15  1990 جامعة بغداد  محي ھالل السرحان وزمیلھ  المكتبة وأصول البحث ومصادره  
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 السعر العدد سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15   1992 سوریا   -وزارة الثقافة خیال الجواھري  من تاریخ المكتبات في البلدان العربیة   
 17  2008  المصریة اللبنانیةالدار  متولي النقیب  في البیئة الرقمیة وإعداد البحوث  مھارات البحث عن المعلومات  
 17  2009  المصریة اللبنانیةالدار  علي كمال شاكر  نظم إدارة قواعد البیانات ألخصائیي المكتبات والمعلومات  
 18  2012 الشارقة  -مكتبة الجامعة احمد المدادحة  نظم التصنیف الحدیث  
 10  1998 مصر  -الدار الدولیة للنشر عبد التواب شرف الدین   لببلیوجرافیة نظم المعلومات ا 
    عمان   ھویة المكتبات و مراكز المعلومات  
    القاھرة   الیا  الوصف االرشیفي المقرؤ  
 30  2001 الریاض  –المریخ دار  سید حسب هللا للكتب  الببلیوجرافيالوصف  

 



 دار الدكتور للعلوم
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 الموسوعات

 

 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
      
  2000 دار ومكتبة الھالل  كامل سلمان الجبوري  اصول الخط العربي  
  2007 دار الحكایات  دافید اتونبورغ  اطلس االحیاء  
  2004 دار الراتب الجامعیة طارق مراد  االحجار الكریمة  
  2008 دار راتب طارق مراد  لمعادنملك وملكة ا -الذھب والفضة 
  1983 دار التربیة  خالد حسین   الزخرفة في الفنون االسالمیة 
  2011 دار كلمة  جیمس جورج فریزر  الغصن الذھبي  
  2009 الشركة المصریة العالمیة  بریس دافین  الفن العربي  
  2012 المجلس االعلى للثقافة  ثروت عكاشة  الفن الفارسي القدیم  
  2009 دار العلم للمالیین  عبدهللا معروف عمر  المدخل إلى دراسة المسجد االقصى المبارك  
  2011 كلمة باتریشا بیكر  المنسوجات االسالمیة  
  2009 دار المسیرة خالد فائق العبیدي  المنظار الھندسي  
  2008 دار الراتب طارق مراد  النفط والغاز  
  2008 دار راتب طارق مراد  ھا المالیة تاریخھا وتطورھا واسواق -النقود  
  1986 دار الرائد العربي العالمة احمد رضا وزمیلھ  رسالة الخط العربي  
  2011 دار كلمة  باسیلیو بابون مالدونادو  عمارة المساجد في االندلس -طلیطلة واشبیلیة 
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 السعر سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
  2006 دار الطالئع ایمن ابو الروس  عالم النبات المثیر  
  2011 دار كلمة  ایما كالرك فن الحدائق االسالمیة   
  2009 مؤسسة محمد بن راشد  برنار اوكان  كنوز االسالم  
  2011 دار كلمة  باسیلیو بابون مالدونادو  عمارة المساجد في االندلس   -مدخل عام 
  2001 مكتبة لبنان  ثروت عكاشة  موسوعة التصویر االسالمي  
  2000 دار ومكتبة الھالل  ل سلمان الجبوري كام موسوعة الخط العربي  
  2008 مكتبة لبنان  ریشار جلبیر  موسوعة النبتات المنزلیة المصورة  
  2009 مجموعات اصیل  انطوان وحید نعیم  موسوعة تلوث البیئة او نقاوتھا  
  2008 دار الحكایات  مایكل ادامس موسوعتنا العالمیة  

 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 
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 المیاه

 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 8 2013 بغداد   -مطبعة ایالف شھاب محسن االمیري  العراق واالستراتیجیة المائیة  
 20 2013 دار الدكتور للعلوم سالم وزیاد محمد عبود  صناعة العطش ومستقبلیات حرب المیاه 
 15 2013 عمان  -دار زھران رواء زكي یونس الطویل  21یة المائیة للقرن مخاطر االمن المائي العربي وخیارات التنم  
 25 2013 عمان  -دار الرایة بیان محمد الكاید  النظام المائي  
  ً  20 2012 دار الدكتور للعلوم یحیى حسن جدیع  اشكالیة النھر الدولي وصراع المستقبل..دجلة والفرات انموذجا
  ً  17 2012 -منتدى الفكر العربي  وقائع ندوة  قضایا المیاه عربیاً واقلیمیا
 15 2012 مركز دراسات الوحدة  محمود االشرم  التجارة العالمیة -المنافع -طرق الحساب  -المفاھیم -المیاه الحقیقیة 
 20 2012 بغداد -الذاكرة للنشر محمد احمد السامرائي استراتیجیة استخدام المیاه لدول حوض النیل 
 17 2012 عمان   -دار صفاء فارس مظلوم العاني وآخرین  یة وانعكاساتھا في االزمة المائیة العربیة السیاسات المائ 

 15 2012 بغداد -الغد للنشر عالء الالمي القیامة العراقیة اآلن ! كي التكون بالد الرافدین بال رافدین  
 15 2011 الدار العربیة للعلوم نادر نور الدین محمد  ...موارد دول حوض النیل المائیة واالرضیة ومستقبل التعاون والصراع في 
 25 2011 العراق  -وزارة الخارجیة فیان موفق الشاكر النظام القانوني للموارد المائیة المشتركة بین العراق وایران 
 15 2011 عمان   -ورد للنشر فؤاد قاسم االمیر  الموازنة المائیة في العراق وازمة المیاه في العالم   
 35 2011 جامعة الملك سعود  عبد رب الرسول العمران  جودة میاه الري وطرق تحلیلھا 
 10 2011 عمان  -دار ورد  شاكر عبدالعزیز المخزومي   ازمة المیاه في العراق وبعض الدول العربیة  -في طریق العطش 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
اید بیان محمد الك ادارة مصادر المیاه (النظام البیئي, تلوث المیاه, التحلیة)    18 2011 عمان  -دار الرایة 
 40 2011 جامعة الملك سعود  اناند براكاش  التصامیم والطرق االساسیة  -ھندسة مصادر المیاه 
 40 2010 المركز القومي للترجمة  مجموعة باحثین   مشاركة في مورد نادر -نھر النیل 
 25 2010 الحلة -دار الفرات للنشر عبدالرضا الحمیري  ف... االنھار بین التخریب والتنظیم وتعس -العطش المر في وادي الرافدین 
 5 2010 الھیئة المصریة للكتاب  اسماعیل سراج الدین  قضایا المیاه في العالم  
 15 2009 عمان  -دار صفاء عاطف علي حامد وزمیلھ  الحصاد المائي في االقالیم الجافة وشبھ الجافة في الوطن العربي 
  2009 دار النھضة العربیة  زیاد خلیل الحجار  الغذائي العربياألمن المائي واألمن  
 6 2009 الدار العربیة للنشر حسام شحادة  موقع المیاه في الصراع العربي االسرائیلي من منظور مستقبلي  
 30 2009 االمارات  -الكلمة للنشر اریك اورسینا  وجیز في العولمة  -مستقبل الماء 
 12 2008 الدار العربیة للنشر مود بارلو  میاه العالمیة والصراع القادم حول حق الحصول على. ازمة ال -المیثاق االزرق  
 35 2008 مركز جمعة الماجد  مریم محمد صالح الظفیري  موقف الشریعة االسالمیة من مشكلة ندرة المیاه  
 20 2008 العارف للمطبوعات  عبداالمیر كاظم زاھد  احكام النھر الدولي في الفقھ االسالمي  
 18 2008 عمان   -دار دجلة سحر امین كاتوت  علم المیاه  
 14 2007 مركز دراسات الوحدة  صبحي احمد زھیر العادلي المفھوم والواقع في بعض انھار المشرق العربي   -النھر الدولي 
 12 2006 شركة المطبوعات  ولید رضوان  مشكلة المیاه بین سوریا وتركیا  
 10 2006 مصر   -دار اطلس محمد بركات  األزمات والصراعات والحروب  -بیةمشكالت المیاه العر 

 15 2006 مكتبة مدبولي   دالیا اسماعیل محمد  المیاه والعالقات الدولیة  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 12 2006 المجتمع العربي  اسالم محمود ابراھیم   اعمال تنقیة المیاه  
الھادي یوسف محمد عبد  التجارب العملیة  -اسس علوم االراضي والمیاه    15 2005 عمان  -دار وائل 
 20 2005 عمان  -دار الوراق صباح محمود محمد  السیاسات المائیة في الشرق االوسط  
  2004 شركة المطبوعات  منذر حدادبن تطور النزاع ومحاوالت التسویة  -الدیبلوماسیة على نھر االردن 
 9 2003 راسات الوحدة مركز د  منذر خدام الواقع والتحدیات  -األمن المائي العربي 

 15 2003 عمان  -االھلیة للنشر ترجمة : فؤاد سروجي  الضفة الغربیة, قطاع غزة, اسرائیل واالردن -المیاه للمستقبل 
 17 2001 دمشق  -دار الفكر صالح وھبي  قضایا عالمیة معاصرة (السكان, المیاه, البیئة, التصحر, الطاقة, العولمة 
 12 2001 االھلیة للطباعة  بول سیمون  ازمة المیاه 
 12 2000 دمشق -دار كنعان ظافر بن خضراء  اسرائیل وحرب المیاه القادمة 
  2000 مركز الدراسات العربي  أعمال مؤتمر  األمن المائي العربي  
 12 1999 دمشق  -دار الفكر عبدالعزیز محمود المصري  قانون المیاه في االسالم  
 10 1998 ریاض الریس للنشر  طارق المجذوب  استراتیجیة اسرائیل  مشاریع المیاه في -ال احد یشرب  
 12 1997 مصر  -مكتبة مدبولي فتحي علي حسین  المیاه واوراق اللعبة السیاسیة في الشرق االوسط  
 40 1997 مركز االمارات  بیتر روجرز وبیتر لیدون   آفاق واحتماالت المستقبل  -المیاه في العالم العربي 
 8 1993 دمشق  -دار االیمان ترجمة: مناع شكري  ھل تكفي المیاه احفادنا  -المیاهكل شيء عن  
 3 1988 مركز دراسات الوحدة  سمیر امین وفیصل یاشیر   البحر المتوسط في العالم المعاصر 
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 النفط

 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 20 2013 المؤسسة العربیة  فاضل الجلبي  القصة الحقیقیة لألوبك  –النفط بین السیاسات واألوھام  م 
 15 2011 صیدا  -الدار النموذجیة احمد حسین علي الھیتي  مقدمة في اقتصاد النفط  م 
 20 2017 مركز الدراسات  الوحدة  محموعة المؤلفین   االزمة النفطیة   الخلیج واالصالح االقتصادي في زمن م 
 16 2011 المنظمة العربیة للترجمھ  وكالة الطاقة الدولیة  تقانات النفط والغاز من اجل اسواق الطاقة المستقبلیة  -ادخار الموارد  م
 15 2011 بیروت  - دار السالم محمد علي الجزائري  جریمة العصر  –حرب النفط والیورانیوم  م
 15 2010 دار الدكتور للعلوم علي شنشول جمالي  اقتصادیات الطاقة المختلفة الناضبة والمتجددة  م

 25 2010 لبنان  -دار النفائس محمد ختاوي  النفط وتأثیره في العالقات الدولیة  
 17 2010 لبناني دار المنھل ال علي حسن باكیر  االبعاد واالنعكاسات  -دبلوماسیة الصین النفطیة م 
 15 2010 بغداد  -بیت الحكمة ولیم ستیفرز  السیادة والنفط  م 
 12 2009 المنظمة العربیة للترجمة  كینیث س. دیفیس  مابعد النفط  م 
 15 2010 كتاب الغریب  جان ماري شوفالییة   معارك الطاقة الكبرى  م 
 35 2009 مركز االمارات للدراسات للدراسات مركز االمارات  المصادر المستقبلیة للطاقة في الخلیج العربي  م
 45 2008 لیبیا  -الدار االكادیمیة عبدالرزاق المرتضى  العالقات النفطیة في دول الدومن (االوبیك)  * 
 م 

 دیفید ھویل وكارول نخلة  مازق الطاقة والحلول البدیلة 
 15 2008 الدار العربیة للعلوم
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 25 2007 الدار العربیة للعلوم فالیري مارسیل ي الشرق االوسط شركات النفط الوطنیة ف -عمالقة النفط م
 40 2007 مركز االمارات للدراسات مركز االمارات للدراسات نحو ضمان االمن االقتصادي  -النفط والغاز في الخلیج العربي م
 10 2007 ات مركز العراق للدراس مجموعة باحثین  النفط العراقي والسیاسة النفطیة في العراق والمنطقة   
 20 2007 الدار العربیة للعلوم روجر ھاورد  نفط ایران ودوره في تحدي نفوذ الوالیات المتحدة  م 
 28 2007 دار الفكر الجامعي محمد الصیرفي السیاسات البترولیة في مجال االفراد 
 15 2006 عربیة للعلومالدار ال ریتشارد ھاینبرغ  الخیارات والمسارات في عالم مابعد البترول -غروب الطاقة 
ً  م   17 2006 شركة المطبوعات  ھاني حبیب  النفط استراتیجیاً وامنیاً وعسكریاً وتنمویا
 15 2005 الدار العربیة للعلوم ریتشارد ھاینبرغ  النفط والحرب ومصیر المجتمعات الصناعیة   -سراب النفط -انتھت الحفلة 
لدراساتمركز االمارات ل مستقبل النفط كمصدر للطاقة  م   35 2005 مركز االمارات للدراسات 
 10 2002 شركة المطبوعات  معین حداد  قضایا االرض والنفط والمیاه  -دراسة جیوبولیتیكیة -الشرق االوسط 
 30 2001 مركز االمارات للدراسات مركز االمارات للدراسات مصادر الطاقة في بحر قزوین  
 25 1998 مركز االمارات للدراسات بول ستیفینز  االتجاھات والخیارات  -االوضاع اإلستراتیجیة في صناعة النفط  م
 10 1990 سوریا   -وزارة الثقافة مجموعة باحثین  البترول والغاز  
 5 1989 مؤسسة سعاد الصباح  سعاد الصباح  اوبك بین تجارب الماضي ومالمح المستقبل  م 
 8 1981 لوحدة مركز دراسات ا محمود عبدالفضیل  النفط والوحدة العربیة  
 15 1981 دار الرشید للنشر  نواف نایف اسماعیل  تحدید اسعار النفط العربي الخام في السوق العالمیة  
 15 1981 وزارة التعلیم العالي  محمد ازھر السماك اقتصادیات النفط  م
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 10 1979 دار الرشید للنشر  حكت سامي سلیمان  دراسة اقتصادیة سیاسیة  -نفط العراق م 
 15 1979 وزارة التعلیم العالي  عبدهللا السیاب وزمیلھ  وجیا النفط جیول  
 10 1979 مؤسسة الوحدة  حمید القیسي  دراسات في اقتصادیات البترول 

 7 1977 االھلیة للنشر  جواد العطار 1972  -1901تاریخ البترول في الشرق االوسط  
 15 08-07 دار المنھل اللبناني  سمیر التنیر  2-1راً التطورات النفطیة في الوطن العربي والعالم ماضیاً وحاض م
 25 2014 دار الجامعیة الجدیدة  حمادة عبدالرزاق    p.p.pعقد الشراكة  م
 22 2015 مكتبة العصریة   ایمن عبد السالم   الجدوى االقتصادیة والبیئیة لصناعة الطاقة النوویة  م
 20 2015 مكتبة العصریة   ایمن عبد السالم   برامج سلمیة للطاقة النوویة  المقومات والمحددات االساسیة لقیام  وانجاز  م
 45 2016 جسور   روبرت فیتالس   مملكة امریكا  م
 40 2013 دار الفتح احمد حلمي خلیل  عقود االمتیاز البترولیة   م
 10 2007 دار الغد   فؤاد قاسم االمیر   ثالثیة النفط العراقي   م
 15 2014 دار الكتب العلمیة   بد اللطیف عبد الحمید ع مشكالت التصنیع  م
 20 2015 شركة الغدیر  نبیل جعفر   اقتصادیات صناعة الغاز الطبیعي  م
 30 2014 منشورات الحلبي   باسم حمادة  االستثمار االجنبي المباشر   م
 7 2012 مكتبة القانونیة   كاظم عبد جاسم   جرائم تھریب النفط   م
 15 2010 وزارة الثقافة سوریا   قصي عبد الكریم   اھمیة النفط م
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 20 2010 دار رسالن  محمد خیتاوي   الشركة النفطیة المتعددة   م
 22 2013 المركز القومي للترجمة   جون جازفنیان   التكالب على نفط افریقیا  م
 40 2013 تمركز االمارات للدراسا مركز االمارات للدراسات   التكنولوجیا ومستقبل الطاقة  م
 20 2013 المكتب الجامعي الحدیث  عبد الحلیم  محمد   زكاة البترول   م
 30 2015 منشورات زین   كاوه عمر   النفط ومنازعات  م
 25 2013 المركز القومي للترجمة   تیموثي میشل   دیموقراطیة الكربون  السلطة السیاسیة في عصر النفط  م
 30 2006 مركز االمارات للدراسات للدراسات مركز االمارات  المخاطر والغموض   م
 10 2013 دار الغد   فؤاد قاسم  الجدید في عقول النفط والغاز  م
 50 2011 وزارة الثقافة   ترجمة حسام الدین   االمن والطاقة  م
 20 2016 المركز العربي لالبحاث  ھیثم عبد هللا    اقتصادیات الطاقة المتجددة  م
 20 2007 شركة المطبوعات   فیصل حمید   لمدینة  النفط والحرب وا م
 30 2009 مركز االمارات للدراسات ھوارد جیلر   ثورة الطاقة   م
 10 2004 دار الغد   فؤاد قاسم  مقاالت سیاسیة اقتصادیة   م
 8 ....  بیت حكمة   ترجمة راتب شعبو  دلیل الصحفي في مجال الطاقة والتنمیة   م
 25 2013 المؤسسة الحدیثة   ریاض محمد  ار النفطیة  االدارة المشتركة الالب م
 10 1978 الكویت  منظمة االقطار العربیة   سیاسیات الصناعة البترولیة  م
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 15 2014 دار الغد   فؤاد قاسم االمیر   الدوالر وتأثیرھا اسعار الذھب  م
 35 2014  لدراساتمركز االمارات ل مركز االمارات للدراسات الوقود االحفوري غیر التقلیدي  م
 30 2012 مركز االمارات للدراسات مركز االمارات للدراسات اسواق الطاقة العالمیة   م
 15 2005 الدار العربیة للعلوم  ایان رتلیدج   العطش الى النفط  م
 20 2006 مركز دراسات الوحدة   حسین عبد هللا   مستقبل النفط العربي   م
 20 2016 مركز البیان   اعداد البنك الدولي  تطویر طرق ازالة الكاربون  م
 5 1983 منظمة االقطار العربیة   احمد السعدي   مصادر الطاقة  م
 23 2019 منشورات زین  محمد محسن عبد  الجوانب القانونیة في عقود االستثمار: عقد انشاء مصافي لتكریر النفط انموذجا  *
 25 2015 دار الكتب العلمیة   محمد جابر  نفط العراق  م
 10 2016 دار البصائر   نبیل جعفر   نفط العراق  *
 25 2017 دار الفكر الجامعي   دارا رمزى توفیق   عقود االستثمار النفطي  م
 40 2011 مركز االمارات للدراسات مركز االمارات للدراسات عصر النفط   م

 15 2015 الغدیر  شركة نبیل جعفر   دور القطاع العام في تطور االقتاد العراقي  م 
 30 2015 دار الجامعیة  عبد المطلب عبد الحمید  اقتصادیات البترول   م
 20 2016 كلمات  روبرت سلتیر  سلطة النفط   م
 10 1969 جامعة البصرة   محمود محمد  اقتصادیات العراق  م
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 18 2015 مركز الدراسات الوحدة   یوسف خلیفة   االقتصادي السیاسي للنفط  م
 12 2014 مركز العربي   عمرو عبد العاطي    من الطاقة  ا م
 10 2013 بیت حكمة   مظھر محمد صالح  االقتصاد الریعي المركزي   م
 15 1981 جامعة بغداد  عبد المنعم عبد الوھاب  جغرافیة النفط والطاقة  م
 12 ......  وكالة المطبوعات  عبد المنعم عبد الوھاب  النفط بین السیاسة  واالقتصاد   م
 45 2008 دار الفكر الجامعي   یسرى محمد   نظریة البترول   م
 10 2006 دار الكتب العلمیة   محمد احمد   التاكد وتكنولوجیا المیاة في حقول البترول   م
 25 2015 مكتب الجامعي الحدیث  نوري محمد عبید  تجربة دول الخلیج العربي    م
 25 2016 دار مكتبة عدنان   امة عبد الرحمن نعمان اس تطور سیاسیة العراق النفطیة  *
 15 2010 مكتبة الفالح   محمد ازھر السماك  جغرافیة النفط   م
 20 2012 غیداء  ھاني عمارة   الطاقة وعصر القوة   م
 10 1989 جامعة البصرة   عاطف قبرصي   النفط والتصنیع   م
 25 2016 االكادیمیون  سعید خلیفة   جغرافیة النفط   م
 25 2015 الجنادریة   مھدي احمد  اسواق انتاج الطاقة  م
 20 2005 مركز االمارات للدراسات مركز االمارات للدراسات اسواق الطاقة االسیویة  م
 15 2010 العبیكان  توني شیللي   النفط  م
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 18 2015 دار االیام  نعمان  سعد   الطاقة النوویة   م
 22 2011 مركز الدراسات الوحدة   یفة  یوسف خل  مجلس التعاون الخلیجي   م
 30 1977 وزارة االعالم   عبد الحمید   3-2االصول التاریخیة للنفط العراقي  م
 25 2010 مركز االمارات للدراسات مركز االمارات للدراسات امن الطاقة في الخلیج   م
 20 1984 جامعة بغداد  حازم حسن   ھندسھ انتاج النفط   م
 25 2015 دار المطبوعات الجامعیة  مفتاح خلیفة   تي تنظم النشاط النفطي  التشریعات ال م
 15 2012 الحامد  ایناس الخالدي   تلوث البحار   م
 15 2016 دار الغد فؤاد قاسم  النفط الصخري   م
 25 2006 مركز االمارات للدراسات مركز االمارات للدراسات المصالح الدولیة في منطقة الخلیج   م
 10 1974 منشورات دار الكتاب  حربي محمد   النفطیة الغربیة   ةراتیجیاست م
 12 1966 مكتبة المثنى   عیساوي ویغانھ  اقتصادیات نفط الشرق االوسط  م
 40 2015 دار الفكر الجامعي   عبد هللا سعید  تسویة منازعات عقود استغالل الثروات الطبیعیة  م
 10 ------ دار الریاحین  السعیدي  نور الدین ثروات العراق الرئیسیة  *
 15 2007 المكتب الوطني   عبد القادر مھدي  جیولوجیا النفط   م
 20 2017 منشورات زین الحقوقیة   صدام  فیصل  االستثمار في مشاریع الطاقة المحددة   م
 10 1980 جامعة بغداد  فخري رشید  النظام القانوني المالحة   م
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 25 2017 دار االیام   عدنان حسین   ي الدول الریعیة  االختالالت  الھیكلیة ف م
 25 2017 دار االیام   عدنان حسین   الھیمنة المالیة الدول الریعیة  م
 25 2015 منشورات زین   كاوه عمر   التحكیم في منازعات العقود   م
 10 .........  وكالة المطبوعات  عمر حسن   استغالل حقول النفط   م
 25 2000 مركز االمارات للدراسات مركز االمارات للدراسات قة خصخصة قطاع الطا م
 20 2015 دار البصائر سلمى عدنان   النفط السعودي   م
 20 2015 مؤسسة فریدرش   د. عودة الجیوسي   الطاقة المجددة   م
 12 2012 دار الفكر الجامعي   مجدي دسوقي  تدویل الحلول في منازعات البترول   م
 30 2013 كلمة  فیلیب سیبیل   لسیاسیة البترول الجغرافیات ا م
 25 2016 دار الفكر الجامعي   ھیوا رشید  دور السلطة االداریة في حمایة المشروعات النفطیة   م
 35 2014 منتدى العالقات الدولیة   فھاد الحربي  ذروة النفط   م
 10 1985 جامعة البصرة   عبد الستار محمد   الطاقة وصناعة الغاز   م
 12 2011 الھیئة المصریة  محمد زكي  مستقبل الطاقة النوویة   م
 40 2009 مركز االمارات للدراسات مركز االمارات للدراسات الطاقة النوویة   م
 20 2016 منشورات زین   علي عبد الرزاق االنباري   اثر القانون الدولي العام في تطور االمتیازات النفطیة   م
 30 2009 مركز االمارات للدراسات بیتر تیرتزاكیان   الف برمیل في ثانیة   م
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 25 2007 مركز االمارات للدراسات مركز االمارات للدراسات قطاع النفط والغاز  في منطقة الخلیج   م
 35 2013 منتدى المعارف   علي خلیفة   العین  بصیرة   م
 15 2013 المزدھرة   دار  فنفرید وولف  السقوط في ھاویة االزمة   م
 22 2012 دار العربیة للعلوم   جیریمي  الثورة الصناعیة الثالثة  م
 15 2013 مركز المعرفة   صالح یاسر  الریوع النفطیة  م
 15 2011 العارف  علي سعدي   العراق والمصالح النووي  م
 15 2016 شركة الغدیر  نبیل جعفر   مستقبل الدول الریعیة   م
 10 1984 جامعة البصرة  حسن محمد بدیر  لوث میاه الخلیج العربي بالنفط مظاھر لت م
 30 2008 الداراالكادیمیة  عبد الرزاق المرتضى  العالقات النفطیة في دول الدومن (االوبك)  2م
 20 1988 جامعة بغداد  علي محسن المشاط  ھندسة حفر اآلبار النفطیة  م
  2009 دار الفارابي بیتر ھوفمن   مصادر الطاقة المستقبلیة  م
 8 1982 مركز البحوث و المعلومات  عبد العزیز محمد حبیب  مصادر الطاقة في افریقیة  م
 7 2012 مركز االمارات للدراسات   توم التوریت و آخرون  ادارة الوقود النووي المستنفد  م
 40 2013 دار الكتاب الجامعي    ترجمة محمد طالب  الطاقة والبیئیة والتنمیة   م
 25 2011 مصر   –الكتب العلمیة  محمد احمد السید   معالجة المخلفات الخطرة  م
 18 2015 المكتبة العصریة  ایمن عبد السالم   الطاقة النوویة ودورھا في تحقیق اھداف التنمیة المستدامة  م
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 15 2012 مكتب الجامعي الحدیث  خلود خالد  عقد االمتیاز النفطي   م
 35 2017 دار الكتب العلمیة   طالب حسن   ي العراق  النفط والسیاسیة ف م
   60 2015 منتدى العالقات الدولیة   دانییل یرغن  السعي  م
 25 2016 منشورات زین  حسن رشك  السیاسة النفطیة  في العراق  م
 12 2017 دار نور الحسن   محمد مصطفى   سوق النفط   م
 25 2017 الفكر الجامعي   دار محمد صالح  تكنولوجیا الطاقة المتجددة  م
 25 2016 منشورات زین  سالم محمد  النظام القانوني للمؤسسة الوطني للنفط  م
 20 2017 دار الحامد   طھ خلف  موقف االحزاب السیاسیة والقوى الوطنیة  من قضیة النفط في العراق   م
 12 0000 مركز ابحاثو تطویر النفط  مجموعة باحثین  تقویم النفط العراقي  م
 23 2016 منشورات زین الحقوقیة  عبد هللا ناصر  الطبعة القانونیة لعقود االستثمار النفطي   م
 18 2017 شركة الغدیر  نبیل جعفر وزمیلة   نفط العراق  م
 10 1982 عالم المعرفة   اسامة عبد الرحمن   البیروقراطیة النفطیة و معضلة التنمیة   م
 18 2016 شركة الغدیر  جعفر   نبیل عقود التراخیص النفطیة   م
 15 2016 شركة العدل  بیل جعفر وزمیلھ  المسارات العكسیة للنفط العراقي *
 18 2017 المكتبة العصریة  ایمن عبد الحمید  تطبیق المعاییر االرشادیة   م
 20 2014 منتدى العالقات الدولیة   مایكل روس   نقمة النفط  م
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 25 2018 منشورات  زین  سامان خوالشید  النفط الجوانب االجرائیة في عقود  م
 20 2015 مركز االمارات  مركز االمارات  االتجاھات المستقبلیة  للطاقة االبتكار   م
 35 2015 مركز االمارات  مركز االمارات  التكنولوجیا  التاثیرات والتحدیات والمستقبل  م
 25 2017 المكتب الجامعي الحدیث  كاوان اسماعیل   عقود التنقیب عن النفط وانتاجھ  م
 20 2018 مكتبة السنھوري  اسماعیل علوان  اختصاصات االقالیم والمحافظات  م
 22 2016 االكادیمیون  عامر علي  المنازعات الدولیة في عقود النفط   م
 25 2013 منشورات زین   ظاھر مجید   االختصاص التشریعي   م
 12 2005 المعرفة  عالم  فیجاي ف   الطاقة للجمیع   م
 8 2010 عالم المعرفة  ترجمة: فاروق القاسم  ادارة المصادر البترولیة  –النموذج النرویجي   *
 12 2011 مركز حمورابي   عبد علي المعموري   النفط واالحتالل في العراق  م
 10 2011 بیت الحكمة   احمد بریھي   اقتصاد النفط   م
 12 2008 دراسات عراقیة  تیري لین   مخاطر الدولة النفطیة   م
 8 1982 عالم المعرفة   محمد الرمیحي  النفط والعالقات الدولیة   م
 10 2013 دار الجواھري  سلیم الوردي   االستیداد النفطي   م
 10 2012 مركز الحمورابي   حیدر حسین  العجز المزدوج م
 20 2009 مركز االمارات  رضا عبد السالم   الطاقة النوویة   م



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 15 2014 المؤسسة العربیة   عبد العزیز  خلیل   لخلیج بعد النفط  ا م
 20 2015 مكتبة عدنان   جمال كمال  كولبنكیان   م
 15 2009 مركز دراسات وحدة   مجموعة المؤلفین   الطفرة النفطیة الثالثة   م
 25 2014 دار رضوان  حسون عبید  حمایة الثوره النفطیة في القانون الجنائي  م
 15 1988 جامعة المستنصریة   محمد احمد    دى اقتصاد البترول  مبا م
 35 2017 دار التعلیم الجامعي   احمد عبد اللطیف  تقلبات سعر الصرف   م
 30 2019 دار االكادیمیون  علي عبدالحسین  العالقات االقتصادیة الدولیة وتاثیر كل مناستراتیجیة االوبك ووكالة الطاقة  *
 25 2014 دار الثقافة  خالد كمال  ض منازعات االستثمار  دور التحكیم في ف م
 30 2015 مركز العراق   كامل عالوي كاظم  الصناعة النفطیة  في العراق  م
 12 2017 دار صفصافة  صامولي شیلكھ   حتى ینتھي النفط   م
 35 2014 مركز االمارات  دیاري   التنافس الدولي   م
 25 2014 دار كنوز  انیس الدغیدي  ط الحدود الملتھبة بین دول النف  م
 30 2015 دار  الفكر الجامعي   عبدهللا سعید  تسویة منازعات عقود استغالل الثورات الطبیعیة  م
 30 2017 دار الدكتور للعلوم  عبد الكریم سالم   التطور االقتصادي للصناعة النفطیة   م
 15 2009 الحدیثة دار المعارف  محمد بكیر   العمل في مجال البترول   م
 25 2016 دار الفكر الجامعي   عصام فرج هللا   الطبیعة القانونیة لعقود الدولیة البترول   م
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 15 2004 مركز االمارات  ,.............  مستقبل الغاز الطبیعي   م
 30 2015 مركز الدراسات العراق   یحیي حمود   معطیات السیاسة النفطیة في العراق    م
 15 2015 شركة الغدیر  عبد الجبار الحلفي   النفطیة واقتصادیاتھا  التقنیات  م
 30 2011 دار المعرفة الجامعیة  محمد خمیس  جغرافیة الطاقة  م
 18 2017 دار الصادق  مثنى فاضل علي  اسس ومشكالت  –جغرافیة الطاقة  *
 18 2016 دار الجنادریة  مروان عبد القادر  الطاقة المتجددة  م
 50 2017 مكتبة عدنان   حسین علي   ط  والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة في دولة االمارات النف *
 10 2010 شركة المطبوعات  سمیر التنیر  حروب من اجل النفط  –امیركا من الداخل  *
 25 2019 منشورات زین  ھاشم عبدهللا  التنظیم الدستوري الستغالل الموارد النفطیة في الدول الفدرالیة *
 23 2016 منشورات زین الحقوقیة   بشار مھدي االسدي   حكم االستخدام السلمي  م
 23 2019 دار التفسیر  محمد رافع البد  العالقات العامة   م
 10 2018 مركز الدیمقراطي  بشار احمد العراقي  الدولرة  م
 25 2018 معي  دار الفكر الجا طارق محمد صفوت   اصالح دعم المواد البترولیة  م
 30 2016 منشورات سوتیمیدیا   الصافي سعید  جیوبولیتیك  الدم  م
 15 2013 مركز العراق للدراسات   عبد الحسین العنبكي   اقتصاد العراق النفطي  م
 20 2016 دار العصماء   احمد عمر الراوي  اقتصادیات النفط والغاز العراقي  م
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 35 2018 دار االیام     احمد ابریھي التمویل وسوق الصرف   م
 25 2016 الدار العربیة  للعلوم  نایف بن غبد هللا   كبسوالت نفطیة   م
 12 2007 معھد الدراسات   ادوارد  مورس   النفط  واالستبداد  م
 15 2018 منشورات زین   سردار سوار اسماعیل   المسؤولیة المدنیة لشركات البترول عن االضرار التي تلحلق  م
 18 2012 دار العربیة للعلوم   فرید كاردن  ر االبحاث التنمویة في رسم السیاسیات الحكومیة تسخی م
 8 2013 دراسات عراقیة  عدنان الجنابي   الدولة الریعیة   م
 17 2010 دار المنھل اللبناني   علي حسین   دبلوماسیة الصین النفطیة   م
 12 2012 د  دار الغ فؤاد قاسم  الجدید في القضیة النفطیة   م
 25 2018 منشورات زین   ریبین  صمد عبد هللا   النفط   م
 35 2001 دار الفكر المعاصر   عبد الملك اسماعیل   محاسبة النفط   م
 15 2010 دار زھران  حسین القاضي  محاسبة النفط   م
 15 2016 دار العراب عالء ھاشم  نظریة الھجرة البترولیة   م
 8 2001 دار العبیكان   ھاري سانت  مغامرات النفط العربي   م
 30 2018 الموسسة الحدیثة للكتاب  امل عبد الصمد  عقود الشراكة  م
 25 2018 دار الجنادریة  مھدي احمد  جغرافیة  النفط   م
 15 2006 مكتبة العصریة   ابراھیم طھ   محاسبة البترول   م
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 22 2018 دار اسامة  علي خلیل   االعالم البترولي   م
 15 2014 دار الجنادریة  نصري ذیاب   غرافیة الطاقة ج م
 23 2018 دار امجد صبحي احمد   جغرافیة الطاقة م
 20 2011 دار احیاء التراث   نبیل جعفر   اقتصاد النفط   م
 25 2018 دار الفكر الجامعي   مصعب ثائر   منازعات التحكیم  التجاري في عقود البترول   م
 25 2010 دار رسالن محمد خیتاوي   ددة الجنسیات الشركات النفطیة المتع م
 18 2018 مركز العراق   حمدیة شاكر   دور السیاسة  التجاریة   م
 18 2018 مركز العراق   مصطفى رفیق   السیاسة النفطیة   م
 25 2018 منشروات زین   مروان  حسین   الحمایة الجنائیة  للمنشات النفطیة   م
   20 2018 دار المعتز   وسام حمید  ربي  دور النفط  في الصراع الع م
 25 2019 دار امجد زیاد عبد الرحمن علي   جیوستراتیجیة تركز الطاقة   م
 35 2019 دار سطور  مصطفى عبد الحسین   قطاع الطاقة  م
 8 2012 مركز البحرین   لھب عطا دراسات في الطاقة   م
 10 2004 عالم المعرفة   كولن كامبیل  نھایة عصر البترول   م
 15 .........  المكتب التجاري   جورج لونزوسكي  البترول والدولة  م
 22 2019 دار امجد   زیاد عبد الرحمن  علي   رؤیة جیوستراتیجیة   م
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 30 2015 منشورات ضفاف   فرانك كنتر   االقتصاد السیاسي للعراق  م
 18 2020 دار الدكتور للعلوم  عالء عبد كطافة   الصدمات النفطیة   م
 20 2016 المكتب العربي  زیاد عبدالرحمن   منطقة تزاحم   م
 15 2016 مركز  الدیمقراطي علیاء محمود  الغاز الطبیعي  م
 30 2013 مكتب العربي المعارف  وردة ھاشم   صراع القوى العالمیة   م
 23 2016 منشورات  زین  عبد هللا ناصر   الطبیعیة القانونیة لعقود االستثمار   م
 25 2018 منشورات  زین  ھیرش جعفر  تزامات المستثمر  ال م
 20 2014 دار الیازوري   االخضر ابو عالء   الواقعیة النقدیة في بلد بترولي  م
 25 2012 جامعة الملك سعود  بول كروجر  الموارد  البدیلة  للطاقة   م
 15 2018 مكتبة السنھوري  رحیم الشرع   االستثمارات النفطیة في العراق  م
 20 2015 دار الفرات   عاصم المصري   ناقوس النفط   م
 25 2019 دار االكادیمیون   احمد ساجر  سیاسات النفط   م
 5 ........  ........  ایھاب عید احمد  ادارة معسكرات االعاشة  م
 25 2018 دار قنادیل  ھند النعیمي  سیاسیة لیبیا النفطیة   م
 25 1997 مركز االمارات   ارات مركز االم الطاقة في الخلیج   م
 18 2018 دار الفاروق  االن برید  تكنولوجیا  الطاقة البدیلة   م
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت
 20 2016 دار االكادیمیون   سعید خلیفة   اساسیات انتاج الطاقة   *
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 نایف   جامعة

 

 السعر  سنة الطبع  المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 20 2014 احسن طالب  االنتقاء النفسي السلوكي   
 22 2014 احسن مبارك  جرائم االحتیال والعوامل االجتماعیة والنفسیة المھیئة لھا  
 15 2014 احمد بن سلیمان  جرائم غسل االموال في ضوء الشریعة والقانون  
 20 2014 احمد حویتي وآخرین  ة بالجریمة واالنحراف في الوطن العربي عالقة البطال 
 23 2014 احمد عبدالعزیز اسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العربي  
 30 2014 احمد محمد الخوف من الجریمة االرھابیة بین الماھیة وامكانیة القیاس 
 18 2014 اق اكرم عبدالرز واقع الجریمة واتجاھاتھا في الوطن العربي  
 17 2014 تھاني محمد عثمان  اولیاء ذوي االحتیاجات الخاصة وسبل ارشادھم  
 17 2014 جزاء بن غازي  اسھام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المقیدة ضد مجھول  
 20 2014 جالل الدین محمد صالح  اشكالھ وممارساتھ  –االرھاب الفكري   
 15 2014 حاتم بابكر  تكلفة الجریمة   
 17 2014 حسن طاھر  جرائم نظم المعلومات  
 27 2014 خالد بن سلیم  ضحایا التھریب البشري من االطفال  
 18 2014 ذیاب موسى   االمن الوطني في عصر العولمة   
 15 2014 ذیاب موسى  الشباب واالنترنت والمخدرات  
 18 2014 راضي عبدالمعطي   االثار االقتصادیة لحوادث المرور  
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 السعر  سنة الطبع  المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25 2014 رجاء محمد  مبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجال االمن والقانون  
 15 2014 سعدالدین محمد  ادارة المرور  
 17 2014 سعود بن ضحیان  البرامج التعلیمیة والتأھیلیة في المؤسسات االصالحیة  
 12 2014 سعید بن مسفر فقھ السجن والسجناء  
 20 2014 سید شوربجي عبدالمولى  الدول العربیة مواجھة الجرائم االقتصادیة في  
 22 2014 صقر بن محمد  الشرطة النسائیة   
 13 2014 طاھر جلیل الحبوش  االسالیب والوقایة والمكافحة  –جرائم االحتیال  
 13 2014 عادل حسن  طبیعة عملیات غسل االموال وعالقتھا بانتشار المخدرات  
 22 2014 الكبیسي   عامر التدریب االداري واالمني   
 18 2014 عامر الكبیسي   التدریب االمني العربي  
 23 2014 عامر الكبیسي  االستراتیجیات والتقنیات واالشكالیات  –سیكولوجیة التدریب  
 15 2014 عامر خضیر الكبیسي  اولویات التدریب االمني العربي (رؤیة منھجیة)  
 12 2014 عباس ابو شامة  االمن الصناعي  
 15 2014 عباس ابو شامة  تحدیات رجل االمن العربي   
 18 2014 عباس ابو شامة  جرائم العنف واسالیب مواجھتھا في الدول العربیة  
 12 2014 عباس ابو شامة   شرطة المجتمع   
 18 2014 عباس ابو شامة   عولمة الجریمة االقتصادیة   
 18 2014 عباس ابو شامة  مواجھة الكوارث غیر التقلیدیة  
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 السعر  سنة الطبع  المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 12 2014 عباس ابو شامة وزمیلھ  اسالیب التدابیر المیدانیة لمواجھة حرائق الغابات  
 20 2014 عباس ابو شامة ومحمد االمین  الھیاكل التنظیمیة   
 15 2014 عبد العزیز بن علي   الحمایة االجتماعیة   
 17 2014 اللھ بن عبدهللا وزمیلھ عبدا اسباب التعاطي واسالیب المواجھة –المخدرات والمؤثرات العقلیة  
 15 2014 عبدالرحمن بن ابراھیم  االسالیب الحدیثة في التخطیط للتدریب االمني  
 13 2014 عبدالرحمن بن محمد  تشغیل االطفال واالنحراف  
 13 2014 عبدالرحمن شعبان  امن الوثائق والمعلومات  
 15 2014 عبدالقادر عبد الحافظ ة التشریعات العربیة لمواجھة جرائم االحتیال المعاصر 
 25 2014 عبدهللا بن حسین  ابعاد الجریمة ونظم العدالة الجنائیة في الوطن العربي  
 15 2014 عبدهللا بن سعد  التشخیص والعالج –ظاھرة االنتحار  
 17 2014 عبدهللا بن سعود  مھارات التحقیق في جرائم تزییف العمالت  
 15 2014 عبدهللا بن عبد العزیز  لمناھج التدریبیة لمواجھة الجرائم المستحدثة اسالیب تطویر البرامج وا 
 30 2014 عبدهللا بن محمد  نشأة وتطور  –انظمة تحقیق الشخصیة   
 20 2014 عبدهللا بن محمد   علم البصمات  
 23 2014 عبدهللا عبدالغني  اثر السجن في سلوك النزیل  
 25 2014  عبدالغني عبدهللا جرائم العنف وسبل المواجھة 
 15 2014 عبدالمحسن بدوي  العالقات العامة في االجھزة االمنیة ودعم تنسیقھا مع وسائل االعالم  
 15 2014 عبدالوھاب بن رجب  جرائم البیئة وسبل المواجھة  
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 السعر  سنة الطبع  المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 2014 عثمان الحسن وزمیلھ  الھجرة غیر المشروعة والجریمة  
 12 2014 علي الحوات  الجرائم الجنسیة  
 28 2014 علي بن ضبیان  الھندسة االلكترونیة للخدمات المروریة  
 20 2014 علي بن فایز   االمن السیاحي   
 20 2014 عمر الشیخ   المختبر الجنائي   
 13 2014 عمر الشیخ االصم  المختبر الجنائي ودوره في التعریف بضحایا الكوارث والحروب  
 25 2014 فیصل بن معیض  داري ودورھا في تعزیز االمن الوطني استراتیجیات االصالح والتطویر اال 
 22 2014 مجموعة  مؤلفین  ابحاث المؤتمر الدولي   
 + 156 2014 مجموعة  مؤلفین  مھام حرس الحدود  
 13 2014 مجموعة المؤلفین  قضایاه ومشكالتھ  –االعالم االمني العربي  
 22 2014 مجموعة المؤلفین   التخطیط االمني   
 20 2014 مجموعة المؤلفین  التعلیم في المؤسسات االصالحیة   
 20 2014 مجموعة المؤلفین  شغب المالعب  
 30 2014 مجموعة مؤلفین   ابحاث المؤتمر الدولي لطب الكوارث  
 15 2014 مجموعة مؤلفین  االتجاھات الحدیثة في توعیة المواطن بطرق واسالیب الوقایة من الجریمة  
 13 2014 مجموعة مؤلفین  ائل الحد من حوادث المرور اسالیب ووس  
 18 2014 مجموعة مؤلفین   المشكالت والحلول  –االعالم االمني  
 18 2014 مجموعة مؤلفین   االمن السیاحي  
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 السعر  سنة الطبع  المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 2014 مجموعة مؤلفین  امن المالعب الریاضیة  
 15 2014 مجموعة مؤلفین  االمن النووي  
 23 2014 عة مؤلفین مجمو االمن في مجتمع الخطورة  
 20 2014 مجموعة مؤلفین   انماط التخطیط العمراني وعالقتھا بالمخالفات المروریة  
 15 2014 مجموعة مؤلفین   التجارب العربیة والدولیة في تنظیم المرور  
 12 2014 مجموعة مؤلفین   تطویر نظم احصاءات العدالة الجنائیة في الدول العربیة  
 28 2014 مجموعة مؤلفین   لعربي الدولي في مجال العدالة الجنائیة ومنع الجریمة التعاون التقني ا 
 45 2014 مجموعة مؤلفین  2-1التعلیم والسالمة المروریة  
 17 2014 مجموعة مؤلفین   جرائم االحتیال واالجرام المنظم  
 25 2014 مجموعة مؤلفین  الجرائم االقتصادیة واسالیب مواجھتھا  
 17 2014 مجموعة مؤلفین  الجریمة المنظمة واسالیب مواجھتھا في الوطن العربي  
 13 2014 مجموعة مؤلفین   الحلول العلمیة والعملیة لمكافحة ازدحام المدن 
 20 2014 مجموعة مؤلفین  سوء معاملة االطفال واستغاللھم غیر المشروع  
 17 2014 مجموعة مؤلفین   ایة من الجریمة الطرق الحدیث في توعیة المواطن بطرق واسالیب الوق 
 22 2014 مجموعة مؤلفین   ظاھرة النشل وآثارھا االجتماعیة  
 50 2014 مجموعة مؤلفین   1-2القضاء والعدالة  
 22 2014 مجموعة مؤلفین   المخدرات والعولمة 
 30 2014 مجموعة مؤلفین  مكافحة االتجار باالشخاص واالعضاء البشریة  
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 السعر  سنة الطبع  المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25 2014 مجموعة مؤلفین   تعزیز التعاون بین االجھزة الحكومیة والجمعیات  -الجرائم االحتیالیة مكافحة  
 65 2014 مجموعة مؤلفین   2-1مكافحة الفساد  
 15 2014 مجموعة مؤلفین   مناھج البحث في العلوم االمنیة  
 15 2014 مجموعة مؤلفین   مھام حرس الحدود في الدول العربیة  
 20 2014 مجموعة مؤلفین  دیثة في ادارة المؤسسات العقابیة واالصالحیة النظم الح 
 30 2014 مجموعة مؤلفین   حوادث المرور 
 25 2014 محسن العجمي  الواقع والتطلعات  –السالمة المروریة  
 20 2014 محسن العجمي   االمن  والتنمیة   
 22 2014 د محسن عبدالحمی التعاون االمني العربي والتحدیات االمنیة  
 30 2014 محمد ابراھیم   التحقیق والمحاكمة –نظم العدالة الجنائیة في الدول العربیة  
 15 2014 محمد احمد   اسالیب التزییف والتزویر وطرق كشفھا  
 20 2014 محمد االمین  البشري   التحقیق الجنائي المتكامل   
 20 2014 محمد االمین البشري   االمن العربي   
 18 2014 محمد االمین البشري  الجرائم في الوطن العربي  انماط 
 22 2014 محمد االمین البشري  التحقیق في الجرائم المستحدثة  
 35 2014 محمد االمین البشري  العدالة الجنائیة ومنع الجریمة 
 20 2014 محمد االمین البشري  علم ضحایا الجریمة وتطبیقاتھ في الدول العربیة  
 10 2014 محمد االمین البشري وزمیلھ راسیة في الكلیات االمنیة المناھج الد  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 28 2014 محمد جمال  االمن غیر التقلیدي   
 25 2014 محمد سعدالدین مدخل في اعداد المعلم –التربیة المروریة   
 22 2014 محمد فاروق  القواعد الفنیة الشرطیة   
 25 2014 محمد فاروق ي القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائ  
 25 2014 محمد فتحي عید  االجرام المعاصر  
 25 2014 محمد محمود  نشأتھا وتطورھا ومشكالتھا   –الحدود الدولیة في الوطن العربي  
 18 2014 محمد محي الدین  جرائم غسل االموال  
 20 2014 محمد مؤنس  تحدیث اجھزة مكافحة االرھاب وتطویر اسالیبھا  
 15 2014 محمد مؤنس  حایا الجریمة في الشریعة والقانون تعویض ض 
 13 2014 محمد مؤنس  الجرائم االنسانیة في نظام المحكمة الجنائیة  
 45 2014 محمد یحیي   1-2الجھود الدولیة  
 20 2014 محمود احمد  الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیھ  
 15 2014 محمود شاكر  مفاھیم امنیة   
 13 2014 مختار حسین  االقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحتھ االجرام  
 15 2014 مساعد بن منشط  االمن والسالمة  السیاحیة  
 15 2014 مصطفى التركي  سجون النساء   
 22 2014 مضاء منجد  دور البصمة الجینیة   
 12 2014 معجب بن معدي  حقوق  االنسان واالجراءات االمنیة  
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 السعر  سنة الطبع  المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 12 2014 معجب معدي ادي في االثبات الجنائي دور االثر الم 
 16 2014 معن خلیل العمر  جرائم االحتیال وآثارھا في التنمیة  
 20 2014 منصور عمر   الطب الشرعي  
 15 2014 منصور عمر   المسؤولیة المدنیة الجنائیة   
 20 2014 نایف بن محمد  جریمة السرقة ( دراسة نفسیة اجتماعیة)  
 15 2014 وجدي عبدالفتاح  االسالیب والتطبیقات في مجال الجریمة –راثیة  الھندسة الو 
 18 2014 یاسر حسن كلزي  حقوق االنسان في مواجھة سلطات الضبط الجنائي  
 20 2010 عبد الرحمن بن سعد   االزمة االقتصادیة العالمیة   
 13 2009 عبدهللا عبدالغني  مشكالت أسر السجناء ومحددات برامج عالجھا  
 15 2009 محمد سید حسین  االلیات االمنیة الحدیثة للتعامل مع غرق السفن  
 15 2008 سلیمان  بن عبد هللا   الوقف في الشریعة االسالمیة  
 15 2008 عبد الشاقي   القیادة واالدارة   
 12 2007 ادیب محمد   حمالت التوعیة المروریة   
 17 2007 نجاح محمد  بطاقة الدفع االلكتروني نموذجا  -وعي المواطن العربي تجاه جرائم االحتیال 
 13 2006 عباس ابو شامة  العالقة بین الشرطة والنیابة في الدول العربیة  
 13 2006 عبدهللا بن ناصر  الرعایة الالحقة للمفرج عنھم في التشریع االسالمي والجنائي المعاصر  
 20 2006 مجموعة  مؤلفین  الجودة النوعیة   
 20 2006 محمد محمود  ظور االسالمي المن 
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 السعر  سنة الطبع  المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 12 2006 معن خلیل   التخصص المھني في مجال الرعایة    
 22 2004 مجموعة  مؤلفین  حقوق الملكیة الفكریة   
 12 2004 محمد بن یحیي   المخدرات    
 20 2003 طھ بن عثمان   الوطن العربي   
 18 2003 مجموعة  مؤلفین  الرقابة على التجارة الدولیة   
 18 2003 محمد فتحي  االنترنت ودورة  في انتشار  المخدرات   
 12 2002 مجموعة  مؤلفین  تزویر البطاقات االئتمانیة   
 15 2001 عابد سلیمان  التزویر واالنتحال في المخطوطات العربي  
 12 2001 مجموعة  مؤلفین   مكافحة تھریب  المخدرات  
 12 1999 احمد النكالوي   لتلوث  اسالیب حمایة البیئة العربیة من ا 
 25 1999 عادل رفقي  االستعداد والمواجھة والوقایة  -الكوارث في العالم العربي 
 12 1999 عمر الشیخ   نظام  الرقابة النوعیة  
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 التخطیط الحضري واالقلیمي

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30  2010 الشركة العربیة المتحدة  ادریس عزام وآخرین  المجتمع الریفي والحضري والبدوي  
 10  ------ الكویت  -وكالة المطبوعات  اسحق یعقوب وزمیلھ   النمو والتخطیط الحضري في دول الخلیج العربي  * 
 25  2009 عمان  -دار الحامد  ثائر مطلق محمد   دراسة نظریة وتطبیقیة   -التخطیط اإلقلیمي * 
 45  2015 عمان   -دار صفاء خلف حسین علي الدلیمي  تخطیط الخدمات المجتمعیة والبنیة التحتیة  
 12  2009 سوریا   -وزارة الثقافة دیفید س. ثورنس  النظریات المدینیة وحیاة المدینة  -كیف تتحول المدن * 
 17  2015 الدار المنھجیة زناتي جلول  النمو الحضري وانعكاساتھ على المحیط العمراني  م 
 20  2012 عمان  -دار الحامد  صباح فاضل الرحماني   اإلسكان سیاسات وتخطیط  * 
 25  2008 عمان   -دار الیازوري صبري فارس الھیتي   التخطیط الحضري  * 
 12  2000 عمان   -دار صفاء صبري فارس الھیتي وزمیلھ الریفي والتنمیة الریفیة  جغرافیة االستیطان * 
علي الموسى   لعبد الرسو التحلیل المكاني   –المكان علم الجغرافیة وفلسفتھا  *   10   2009 دمشق   –دار الفكر  
 12  2002 سوریا   –دار الرضا  عبدالرحیم بوادقجي  نظریات ومفاھیم  –علم السكان  * 
 25  2011 عمان    -المجتمع العربي عبدالمجید حمید الكبیسي  التربیة السكانیة  * 
 22  2012 عمان   -دار صفاء عثمان محمد غنیم   دراسة في منھجیة إعدادھا -المخططات اإلقلیمیة والعمرانیة * 
 17  2012   عمان -دار صفاء عثمان محمد غنیم   أسالیب التحلیل النوعي للتخطیط التنموي والعمراني  * 
 15  2011 عمان   -دار صفاء عثمان محمد غنیم  فلسفتھا وانواعھا ومنھجیة اعدادھا -معاییر التخطیط * 
 17  2009 عمان   -دار صفاء عثمان محمد غنیم   مقدمة في التخطیط التنموي اإلقلیمي  * 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 18  2008 عمان   -دار صفاء عثمان محمد غنیم   إطار جغرافي عام   -تخطیط استخدام األرض الریفي والحضري * 
 25  2012 عمان   -دار المسیرة علي سالم الشواورة   التخطیط في العمران الریفي والحضري   * 
 40  2004 بیروت  -دار النھضة العربیة علي فاعور   نمو المدن والعواصم الكبرى  -أفاق التحضر العربي * 
رم وآخرین  عماد اك تطبیقات في النمذجة الحضریة  –تخطیط المدن  *   15  2011 عمان  -دروب للنشر 
 30  2011 مصر   -منشأة المعارف فاروق عباس حیدر تخطیط المدن والقرى   * 
 15  2011 سوریا   -دار غیداء فراس عباس البیاتي  االنفجار السكاني والتحدیات المجتمعیة   * 
 23  2016 ر المنھجیةالدا فؤاد بن غضبان  اداة جدیدة للتخطیط الحضري  –المشروع الحضري   م 
نحو تخطیط   -المدن المستدامة والمشروع الحضري 

 عمان  -دار صفاء  فؤاد بن غضبان    .......استراتیجي
2014  30 

 30  2011 عمان   -دار الوراق قبیلة فارس المالكي  الحفاظ, الصیانة,  -اإلبداعات العمرانیة والمعماریة العربیة * 
 30  2010 عمان   -دار صفاء محمد جاسم العاني  نظریات وأسالیب   -وأسسمبادئ  -التخطیط اإلقلیمي * 
 17  2009 عمان   -دار صفاء محمد جاسم العاني   دراسات تطبیقیة لبعض جوانب التخطیط الحضري واإلقلیمي   * 
 17  2006 عمان   -دار صفاء محمد جاسم العاني  أسالیب التحلیل الكمي في مجال التخطیط الحضري واإلقلیمي  * 
 12  2005 عمان   -دار صفاء محمد جاسم العاني  النماذج الریاضیة وأسالیب التحلیل الكمي في التخطیط الحضري   * 
 30  2012 عمان   -دار المسیرة یوسف قطامي  نظریة التنافر والعجز والتغییر المعرفي * 
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 موحد  -الجغرافیا 
 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
      جغرافیة الوطن العربي  
 25  2014 شركة الغدیر صفاء عبداالمیر  جغرافیة الموارد المائیة  
 23  2015 مكتبة دجلة  محمد عبدالوھاب حسن  مع تطبیقات لبرمجیة  –مبادئ نظم المعلومات الجغرافیة  
 50  2015 مكتبة دجلة  زین العابدین علي صفر  المدن جغرافیة 
 55  2015 مكتبة دجلة  زبن العابدین علي صفر  جغرافیة النقل  
 25  2016 مكتبة دجلة  عباس فاضل السعدي العراق انموذجا –جغرافیة االقلیات السكانیة   * 
 28  2016 مكتبة دجلة  عبدهللا سالم المالكي  اساسیات علم االشكال االرضیة (الجیومورفولوجي)  * 
 35  2016 مكتبة دجلة  عبدهللا سالم المالكي  جغرافیة العراق * 
 60  2015 مكتبة دجلة  زین العابدین علي صفر  اسس ومفاھیم وتطبیقات  –تخطیط المدن  * 
 15  2007 عمان    -المجتمع العربي احمد سامر الدعبوسي  التنمیة والسكان  * 
 15  2007 لیبیا  -المكتب الوطني  علي محمود  احمد  مقدمة في علم السكان  * 
 20  2006 لیبیا   -اللجنة الشعبیة  احمد علي محمود  مقاربة تطبیقیة  -دراسات دیموغرافیة * 
 30  2010 الشركة العربیة المتحدة  ادریس عزام وآخرین  المجتمع الریفي والحضري والبدوي  
 30  2011 عمان   -دار الوراق اسامة صبحي الفاعوري  الجغرافیا السیاحیة ما بین النظریة والتطبیق   * 
 10  ------ الكویت  -وكالة المطبوعات  اسحق یعقوب وزمیلھ   النمو والتخطیط الحضري في دول الخلیج العربي  * 
 10  2010 بیروت  -دار النھضة العربیة اسعد منصور  التحلیل في الجغرافیا  * 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
د عبدالمھدي و زمیلھ  امج دراسات في الجغرافیة االقتصادیة   *   25   2011 مكتبة المجتمع العربي   
 30  2008 عمان  –دار اسامة  آمنة ابو حجر  الموسوعة الجغرافیة لبلدان العالم  * 
 17  2011 عمان  -دار صفاء ایاد بركات اعنزه  كیمیاء المیاه الجوفیة..  -الفوالق -السالسل الجبلیة -علوم األرض  * 
 20  2012 عمان  -دار صفاء بحري احمد الكتري  عربي جغرافیا الوطن ال * 
 18   2001 دار مجدالوي   بركات النمر المھیرات  علم اإلجرام الكارتو جرافي   –جغرافیا الجریمة   * 
 25  2011 سوریا   -وزارة الثقافة ترجمة: عدنان حسن   اجسام وفضاء وعالقات  -الجغرافیة االفتراضیة * 
 25  2009 عمان  -دار الحامد  ثائر مطلق محمد   اسة نظریة وتطبیقیة  در -التخطیط اإلقلیمي * 
 20  1998 مصر  -المكتب الجامعي  جودة حسنین جودة  جغرافیة أفریقیا اإلقلیمیة  * 
    1998 مصر   –المكتب الجامعي  جودة حسین جودة   جغرافیا اوروبا االقلیمیة   
 35   2010 بیروت   –دار النھضة    جودة حسین جودة جغرافیة البحار والمحیطات   * 
 30   1998 مصر   –المكتب الجامعي  جودة حسین جودة   جغرافیا أوروبا اإلقلیمیة   * 
 25  2001 عمان  -دار الشروق جودت احمد سعادة تدریس مھارات الخرائط ونماذج الكرة األرضیة  * 
 25  2014 عمان  -الجوھرة دار  حسام الدین جاد الرب  اسس الجغرافیا البشریة واالجتماعیة  
 15  1999 عمان   -دار صفاء حسن ابو سمور   الجغرافیة الحیویة   * 
 20   2009 عمان   –دار المسیرة  حسن أبو سمور   الجغرافیة الحیویة والتربة   * 
 15  1999 عمان   -دار صفاء حسن ابو سمور وزمیلھ  جغرافیة الموارد المائیة  * 
 25  2010 عمان   -دار المسیرة حسن رمضان سالمة  منظور جغرافي بیئي  -ةجغرافیة األقالیم الجاف * 
 25  2010 الشركة العربیة المتحدة  حسن عبدالقادر الجغرافیا االقتصادیة  
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25  2010 الشركة العربیة المتحدة  حسن عبدالقادر وزمیلھ  جغرافیا الوطن العربي  
 35  2005 عمان   -المسیرة دار حكم عبدالجبار صوالحة  الجیولوجیا العامة   * 
    2006 بیروت  –دار الھالل  خالد بن سلیمان بن سالم  الطبوغرافیا وتطور علم الخرائط  
 22   2009 مصر   –دار العلم واالیمان  خالد عبداللطیف عمران  المھارات الوظیفیة في الجغرافیا في عصر المعلوماتیة  * 
ضر العبادي  خ مبادئ المساحة و التصویر الجوي  *   18   2002 عمان   –دار الثقافة  
 17   2002 عمان   –دار الثقافة  خضر العبادي   دلیل قراءة الخرائط و الصور الجویة  * 
 17   2002 عمان   –دار الثقافة  خضر العبادي   التصمیم  -مبادئ الخرائط * 
 17   2002 عمان   –دار الثقافة  خضر العبادي   مبادئ الخرائط و مساقط الخرائط * 
 12  2005 جامعة بغداد  خطاب صكار العاني   دراسات في جغرافیة الوطن العربي  * 
 25   2011 عمان   –دار صفاء  خلف حسین الدلیمي   دراسة جیومورفولوجیة عملیة تطبیقیة   –التضاریس األرضیة  * 
 40   2009 عمان   –دار صفاء  خلف حسین الدلیمي   جغرافیة الصحة   * 
 40  2012 عمان   -دار صفاء خلف حسین علي   الجیومورفولوجیا التطبیقیة   -م شكل األرض التطبیقيعل * 
 30  2009 عمان   -دار صفاء خلف حسین علي   الكوارث الطبیعیة والحد من آثارھا  * 
 45  2015 عمان   -دار صفاء خلف حسین علي الدلیمي  تخطیط الخدمات المجتمعیة والبنیة التحتیة  
 40  2009 عمان   -دار صفاء خلف حسین علي الدلیمي  طیط الخدمات المجتمعیة والبنیة التحتیة تخ * 
 23   2007 عمان   –دار صفاء  خلف حسین علي الدلیمي   االتجاھات الحدیثة في البحث العلمي الجغرافي   * 
 25  2009 عمان   -دار المسیرة خیر شواھین  علوم األرض والبیئة للھواة  * 
 17  2011 عمان  -دار صفاء دعاء فھیم فوزي  األسالیب الطبیعیة..... -الخامات المعدنیة والبترول -األرض  علوم * 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 12  2009 سوریا   -وزارة الثقافة دیفید س. ثورنس  النظریات المدینیة وحیاة المدینة  -كیف تتحول المدن * 
 15  2012 عمان   -دار صفاء رائد بشیر الفارس  ات في نظم المعلوم Grainالتمثیل الخرائطي الفعال لمتغیر الحبة  * 
 30  2011 جامعة دمشق رجاء وحید دویدري  جغرافیة الوطن العربي في افریقیا  * 
 20  2009 اإلمارات   -دار الكلمة روي دبلیو سبنسر  االضطراب المناخي   * 
 17  2015 یةالدار المنھج زناتي جلول  النمو الحضري وانعكاساتھ على المحیط العمراني  م 
 17  2011 عمان  -دار صفاء زین محمود ابو غوش  التكونیك التحلیلي.... -االشعاع في الغالف الجوي -علوم األرض  * 
 35  2002 دار ابن حزم   س. موستراس  المعجم الجغرافي لالمبراطوریة العثمانیة   * 
 17   2009 عمان   –دار دجلة  سحر امین كاتوت   طرق تدریس الجغرافیا   * 
 17  2002 عمان   –دار الثقافة  سعد جاسم ویاسین ضاحي  أساسیات علم الجیومورفولوجیا   * 
 30  2010 مركز الكتاب األكادیمي  سعد عجیل مبارك  أساسیات الجغرافیة الطبیعیة  * 
 12  2004 عمان   -دار صفاء سعدیة عاكول وزمیلھا  التغیرات المناخیة  -البیئة الصحراویة وشبھ الصحراویة * 
 20  1994 مكتبة االنجلو المصریة   سعید عبده   أسس جغرافیة النقل   * 
 25  2005 عمان   -دار المسیرة سمیح احمد محمود   أساسیات نظم المعلومات الجغرافیة وتطبیقاتھا في رؤیة جغرافیة  * 
 15  2006 سوریا   -دار شعاع سمیع یوسف  GPSمبادئ عمل منظومة التوضع  * 
 25   1998 جدة  –الدار السعودیة  السید خالد المطري  دراسة مقارنة   –لقارات جغرافیة ا * 
 20   2011 عمان   –دار صفاء  سیروان عارب صادق   االنعكاسات الجغرافیة السیاسیة لمشكلة التبعیة االقتصادیة   * 

 30  2009 ب العلمیة دار الكت شریف فتحي الشافعي  GISونظم المعلومات الجغرافیة   GPSتحدید المواقع  * 
 30  2004 مصر  -دار الكتب العلمیة شریف فتحي الشافعي  المساحة الجیودیسیة  * 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 12  2002 جامعة الموصل  صالح خضر خلف وزمیلھ  علم األرض  * 
 25  2014 عمان  -دار صفاء صباح حسین علي   8سیرفر -برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة 
ح فاضل الرحماني  صبا اإلسكان سیاسات وتخطیط  *   20  2012 عمان  -دار الحامد  
 10  2001 عمان   –مؤسسة الوراق   صباح محمود وانور صباح   نظم المعلومات الجغرافیة   * 
 5  2006 جروس برس  صبحي عبدالوھاب  العوامل الجغرافیة في الصراعات الدولیة –معجم الحدود  * 
 23  2011 عمان   -دار الیازوري صبري فارس الھیتي   مفھومھ, أسبابھ, مخاطره, مكافحتھ   -التصحر * 
 35  2010 عمان   –دار الوراق  صبري فارس الھیتي  العالم االسالمي والمتغبرات الدولیة من وجھة نظر جیوبولتیكیة  * 
 15  2010 عمان   -دار صفاء صبري فارس الھیتي   جغرافیة المدن  * 
 25  2008 عمان   -لیازوريدار ا صبري فارس الھیتي   التخطیط الحضري  * 
 10  2005 عمان   -دار صفاء صبري فارس الھیتي   نشأتھ ومناھجھ  -الفكر الجغرافي * 
 20   2000 عمان    -دار صفاء صبري فارس الھیتي   مع تطبیقات جیوبولیتكیة   -الجغرافیا السیاسیة  * 
 20  1981 بغداد   -ر الرشید للنشردا صبري فارس الھیتي   دراسة الجغرافیة السیاسیة  -الخلیج العربي * 
 12  2000 عمان   -دار صفاء صبري فارس الھیتي وزمیلھ جغرافیة االستیطان الریفي والتنمیة الریفیة  * 
 15  1999 عمان   -دار صفاء صبري فارس الھیتي وزمیلھ جغرافیا الوطن العربي   * 
 25   2002 بیروت  –فكر المعاصر دار ال صفوح خیر   الجغرافیة موضوعھا ومناھجھا وأھدافھا   * 
 10  2002 عمان   -دار صفاء صالح الدین البحیري  قراءات في الجغرافیا التاریخیة  * 
 15  2006 دمشق –دار الفكر  صالح الدین بحیري   مبادئ الجغرافیة الطبیعیة  * 
 17  2001 سوریا  -دار الفكر صالح الدین بحیري  أشكال األرض  * 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15  2009 عمان   -دار صفاء عاطف علي حامد وزمیلھ  في األقالیم الجافة وشبھ الجافة في الوطن العربيالحصاد المائي  * 
 60  2014 عمان  -الوراق للنشر عباس فاضل السعدي 2ج-1المفصل في جغرافیة السكان ج 
 25   2004 مؤسسة الوراق   عباس فاضل السعدي  أساسیات الجغرافیة البشریة  * 
علي الموسى   لعبد الرسو التحلیل المكاني   –الجغرافیة وفلسفتھا  المكان علم *   10   2009 دمشق   –دار الفكر  
طریح شرف   زعبد العزی الجغرافیا المناخیة والنباتیة مع التطبیق على مناخ افریقیا و.......  *   25   1996 مصر   –المعرفة الجامعیة  
 * 

 الفكر الجغرافي 
داني عبد خلیل وإبراھیم المشھ

 الموصل   –دار ابن األثیر   
1990   10 

 25   2008 عمان   –دار الفكر  عبد علي الخفاف   أرضھ , سكانھ, موارده / م  –الوطن العربي   * 
 15  2008 مصر -المكتب الجامعي  عبدالحكیم ناصر العشاوي  جغرافیة المدن  * 
 * 

 الجغرافیا النباتیة 
عبدالخالق صالح مھدي  

 عمان   -اءدار صف وزمیلھ  
1999  10 

 12  2002 سوریا   –دار الرضا  عبدالرحیم بوادقجي  نظریات ومفاھیم  –علم السكان  * 
 6  2012 الدار العربیة للعلوم عبدالرزاق سلیمان وزمیلتھ  جغرافیة االنتخابات  * 
 25  2012 عمان   -دار صفاء عبدالزھرة علي الجنابي  الجغرافیة الصناعیة  * 
 12  2003 عمان   -دار صفاء عبدالعباس فضیخ الغریري  جغرافیة السیاسیة  البیئة وال * 
 12  2001 عمان   -دار صفاء عبدالعباس فضیخ واخرین  جغرافیة المناخ والغطاء النباتي  * 
 20  1999 عمان   -دار صفاء عبدالعباس فضیخ واخرین   دراسة لمعوقات تكاملھ اإلقلیمي  -جغرافیة الوطن العربي * 
 10  1998 عمان   -دار صفاء عبدالعباس فضیخ وزمیلتھ   النبات والحیوان  -جغرافیة الحیویةال * 
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 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 22  2011 عمان   -دار المسیرة عبدالفتاح لطفي عبدهللا  تحلیل األبعاد الجغرافیة    –جغرافیة الوطن العربي  * 
 22  ------ بیروت  -نھضة العربیةدار ال عبدالفتاح محمد وھیبھ  الجغرافیة التاریخیة بین النظریة والتطبیق  * 
 15  2008 عمان   –دار دجلة  عبدهللا احمد غانم  الجزء النظري  –الجیولوجیا العامة   * 
 25  2011 عمان    -المجتمع العربي عبدالمجید حمید الكبیسي  التربیة السكانیة  * 
 22  2012 عمان   -دار صفاء یم  عثمان محمد غن دراسة في منھجیة إعدادھا -المخططات اإلقلیمیة والعمرانیة * 
 17  2012 عمان   -دار صفاء عثمان محمد غنیم   أسالیب التحلیل النوعي للتخطیط التنموي والعمراني  * 
 15  2011 عمان   -دار صفاء عثمان محمد غنیم  فلسفتھا وانواعھا ومنھجیة اعدادھا -معاییر التخطیط * 
 17  2009 عمان   -دار صفاء ن محمد غنیم  عثما  مقدمة في التخطیط التنموي اإلقلیمي  * 
 18  2008 عمان   -دار صفاء عثمان محمد غنیم   إطار جغرافي عام   -تخطیط استخدام األرض الریفي والحضري * 
 15  2010 مركز الكتاب االكادیمي  عدنان صافي   مقدمة في الجغرافیة الطبیعیة والفلكیة   * 
زیز عالء الدین عبدالع جغرافیة السیاحة  *   15  2011 بستان المعرفة  
 22  2012 عمان   -دار المسیرة علي احمد غانم   مبادئ التنبؤات الجویة  * 
 23   2011 عمان   –دار المسیرة  علي احمد غانم   الجغرافیة المناخیة   * 
 23  2010 عمان   –دار المسیرة  علي احمد غانم   المناخ التطبیقي  * 
 17  ---- بیروت  -دار النھضة العربیة علي البنا  أسس الجغرافیا المناخیة والنباتیة   * 
 45  2016 دار صفاء علي سالم  الجغرافیا االقتصادیة في القریة العالمیة  م 
 28  2012 عمان   -دار المسیرة علي سالم   جغرافیة المدن  * 
 22  2012 عمان   -دار صفاء علي سالم   الجغرافیة الحیویة والتربة   * 
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 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 35  2012 عمان   -دار صفاء علي سالم احمیدان   جغرافیة النقل وتطورھا   * 
 25  2012 عمان  -دار صفاء علي سالم احمیدان  التصحر و مخاطره  * 
 28  2012 عمان   -دار المسیرة علي سالم الشواورة  جغرافیة علم المناخ والطقس  * 
 25  2012 عمان   -دار المسیرة علي سالم الشواورة     التخطیط في العمران الریفي والحضري * 
 35  2012 عمان   -دار المسیرة علي سالم الشواورة وزمیلھ  الجغرافیا الطبیعیة والبشریة   * 
 17  2001 عمان   -دار صفاء علي سالم حمیدان وزمیلھ   مدخل الى علم السكان   –جغرافیة السكان   * 
 40  2004 بیروت  -دار النھضة العربیة علي فاعور   والعواصم الكبرى  نمو المدن -أفاق التحضر العربي * 
 40   2008 دمشق   –دار الفكر  علي موسى ومحمد الحمادي  جغرافیة القارات  * 
 15  2011 عمان  -دروب للنشر عماد اكرم وآخرین   تطبیقات في النمذجة الحضریة  –تخطیط المدن  * 
الھیتي   نعماد عبد الرحم یة أساسیات نظم المعلومات الجغراف *   12  2006 عمان    –دار المناھج  
 45  2016 دار صفاء عماد مطیر الشمري  الجغرافیا االقلیمیة لقارة استرالیا م 
 20  2012 بغداد  -مطبعة االیك عماد مطیر الشمري  الجغرافیة البشریة  * 
طیر الشمري عماد م ورقي     -المنابع واألصول والمستقبل -الفكر الجغرافي *   10  2012 بغداد  -مطبعة االیك 
 25  2012 بغداد  -مطبعة االیك عماد مطیر الشمري وزمیلتھ كارتوني  -جغرافیة البحار والمحیطات  * 
 20  2012 بغداد  -مطبعة االیك عماد مطیر الشمري وزمیلتھ ورقي  -جغرافیة البحار والمحیطات  * 
عمان   -دار صفاء عمر عبدهللا القصاب  GIS رافیة التعمیم اآللي في نظم المعلومات الجغ *   2012  17 
 15  2012 عمان   -دار صفاء فارس مظلوم مكي     -األھمیة الجیوبولیتكیة حیال القرن األفریقي * 
 30  2011 مصر   -منشأة المعارف فاروق عباس حیدر تخطیط المدن والقرى   * 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 17  2010 عمان  -دار صفاء فاطمة محمد السوالقة  البیئات الترسبیة....  -وجود المیاه الجوفیھ  -الزالزل -علوم األرض  * 
 16   1998 بیروت   –دار النھضة   يابو راض  زفتحي عبد العزی الجغرافیة العملیة ومبادئ الخرائط  * 
 35  2004 بیروت  -دار النھضة العربیة فتحي عبد العزیز أبو راضي أسس الجغرافیة المناخیة والنباتیة  * 
 30  2002 بیروت  –الدار العربیة  فتحي عبدالعزیز  األصول العامة في الجیومورفولوجیا  * 
    1998 بیروت   –دار النھضة  فتحي عبدالعزیز ابوراضي   الجغرافیة العملیة ومبادئ الخرائط  
 30  2000 بیروت  -دار النھضة العربیة فتحي محمد ابو عیانة   جغرافیة السكان   * 
 20  2010 مصر   -جامعة المنوفیة فتحي محمد مصیلحي  حث الجغرافي/ م مناھج الب * 
 15  2011 سوریا   -دار غیداء فراس عباس البیاتي  االنفجار السكاني والتحدیات المجتمعیة   * 
 23  2016 الدار المنھجیة فؤاد بن غضبان  اداة جدیدة للتخطیط الحضري  –المشروع الحضري   م 
نحو تخطیط   -شروع الحضريالمدن المستدامة والم 

 عمان  -دار صفاء  فؤاد بن غضبان    .......استراتیجي
2014  30 

    1980 الطویت  –وكالة المطبوعات  فؤاد محمد الصقار  الجغرافیة الصناعیة في العالم  
عمان   – وائلدار  فوزي عید واخرین   جغرافیة السكان     2007    
 20  2015 عمان  -دار صفاء  فیصل عبد منشد وزمیلھ  یة على الخرائط ونماذج الكرة.. تدریس المواقع واالماكن الجغراف 
 15  2012 عمان   -دار اسامة قاسم یوسف الشمري  الجیومورفولوجیا  -جغرافیة  * 
 30  2011 عمان   -دار الوراق قبیلة فارس المالكي  الحفاظ, الصیانة,  -اإلبداعات العمرانیة والمعماریة العربیة * 
    2008 عمان   –دار الیازوري  قصي عبدالمجید السامرائي  مبادئ الطقس والمناخ   
 35   2008 دار الیازوري   قصي عبدالمجید السامرائي  المناخ واألقالیم المناخیة   * 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30   2008 دار الیازوري   قصي عبدالمجید السامرائي  مبادئ الطقس والمناخ   * 
 30  2015 عمان  -دار صفاء  الجاسم  كاظم عبادي جغرافیة الزراعة  
 15  2008 عمان   -دار صفاء كامل كاظم بشیر   الحیز واقطاب النمو  * 
    2007 عمان   – وائلدار  كاید عثمان ابوصبحة    جغرافیا المدن 
 25   2007 عمان   – وائلدار  كاید عثمان ابوصبحة    المدن ةجغرافی * 
 30  2010   -المركز القومي للترجمة كالوس دودز وزمیلھ  / م  2-1 -الجغرافیا السیاسیة في مائة عام  * 
 12  2011 دار المنھل اللبناني  كمال الشیخ حسین  الجغرافیا الحیویة  * 
 8   2007 بیروت  –الدار العربیة  لیلى بنت صالح   مقدمة في الجغرافیة االجتماعیة   * 
 15  2013 عمان   -دار صفاء مازن عبدالرحمن  جغرافیة الریف  * 
 17  2010 عمان   -دار صفاء محسن المظفر وزمیلھ  جغرافیة المدن * 
 30  2010 دار صفاء  محسن عبد الصاحب المظفر  جغرافیة المعتقدات والدیانات  * 
 25  1991 الكویت   -مكتبة الفالح  محمد ابو العال جغرافیة العالم اإلسالمي واقتصادیاتھ  * 
 15  2012 بغداد  -مكتبة الذاكرة محمد احمد السامرائي غرافیا السیاسیة والجیوبولیتیكیة  موسوعة المصطلحات في الج * 
 15  2005 جامعة الموصل  محمد ازھر السماك  الجغرافیة السیاسیة الحدیثة  * 
 30   2011 عمان   –دار الیازوري  محمد أزھر السماك  الجغرافیا السیاسیة بمنظور القرن الحادي والعشرین   * 
 *  GIS  25  2011 عمان   –دار الیازوري  محمد أزھر السماك وزمیلھ   البحث الجغرافي 
 20  1987 الموصل   –دار ابن األثیر  محمد أزھر وعباس التمیمي  أسس جغرافیة الصناعة وتطبیقاتھا   * 
 18  2004 مجموعة النیل العربیة  محمد الجابري  حقائق وارقام   –موسوعة دول العالم   * 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30  2010 عمان   -دار صفاء محمد جاسم العاني  نظریات وأسالیب   -مبادئ وأسس -خطیط اإلقلیميالت * 
 17  2009 عمان   -دار صفاء محمد جاسم العاني   دراسات تطبیقیة لبعض جوانب التخطیط الحضري واإلقلیمي   * 
 17  2006 عمان   -دار صفاء محمد جاسم العاني  أسالیب التحلیل الكمي في مجال التخطیط الحضري واإلقلیمي  * 
 12  2005 عمان   -دار صفاء محمد جاسم العاني  النماذج الریاضیة وأسالیب التحلیل الكمي في التخطیط الحضري   * 
 28  2004 الكتاب الجدید  محمد حسین   الجغرافیا التاریخیة الفریقیة  * 
 22  ----- بیروت  -دار النھضة  محمد ریاض  جغرافیة النقل   * 
 60  2012 عمان   -دار صفاء محمد صالح ربیع   2-1معجم المصطلحات والمفاھیم الجغرافیة  * 
 15   2010 الجامعة المستنصریة   محمد صالح ربیع العجیلي   جغرافیة المدن  * 
 25  ----- بیروت   –دار النھضة  محمد صفي الدین   جیومورفولوجیة قشرة األرض  * 
الجغرافیة العربیة وعصر المعلومات   –نظم المعلومات الجغرافیة   *   25   2001 عمان   –دار صفاء  محمد عبد الجواد محمد علي  
 20   2008 مكتبة االنجلو المصریة   محمد عبد الغني سعودي  شخصیة األقالیم/ م   –افریقیة في شخصیة القارة   * 
 27  2008 دار المعرفة   محمد عبدالرحیم الرجال  نظم المعلومات الجغرافیة   * 
    2008 مكتبة االنجلو المصریة   محمد عبدالغني سعودي   اسیا جدید العالم  
    2008 مكتبة االنجلو المصریة   محمد عبدالغني سعودي   شخصیة االقالیم   –افریقیا شخصیة القارة   
    2007 مكتبة االنجلو المصریة   محمد عبدالغني سعودي   الجغرافیا السیاسیة المعاصرة  
 12  2007 مكتبة االنجلو المصریة   محمد عبدالغني سعودي   الجغرافیة السیاسیة المعاصرة / م  * 
 15  2008 عمان    -المجتمع العربي محمد عبدهللا موالي   الخرائط والمساحة  * 
 15  2010 مكتبة المجتمع العربي  محمد فوزي حلوة   كارتوني   -الجغرافیا السكانیة والموارد البشریة * 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
    2008 مكتبة االنجلو المصریة   محمد مجمود ابراھیم   غرافیا السیاسیة منظور معاصر الج 
 45   2008 مكتبة االنجلو المصریة   محمد مجمود ابراھیم   الجغرافیا السیاسیة منظور معاصر  * 
   ------ بیروت   –دار النھضة  محمد محمد سطیحة  الجغرافیة العملیة وقراءة الخرائط  
 45  2008 مكتبة االنجلو المصریة  محمد محمود ابراھیم الدیب  منظور معاصر -غرافیا االقتصادیةالج * 
 45  ----- مكتبة االنجلو المصریة   محمد محمود الدیب  الجغرافیة االقتصادیة  * 
    2009 سوریا   –وزارة الثقافة   محمد محمود سلیمان   الجغرافیة والبیئة   
مد محمود مصطفى  مح الجغرافیا الفلكیة        2006 عمان   –المجتمع العربي   
 17  2010 عمان   –المجتمع العربي   محمد محمود مصطفى   جغرافیا الوطن العربي   * 
 15   2006 عمان   –المجتمع العربي   محمد محمود مصطفى   الجغرافیا الفلكیة / م  * 
 35  2002 الریاض  -دار المریخ محمد محمود وطھ عثمان   المدخل الى علم الجغرافیا والبیئة  *
 20  1998 عمان   -دار صفاء محمد مدحت جابر  جغرافیة العالم اإلقلیمیة   * 
    2009 عمان   –المجتمع العربي   محمود فوزي حلوة   جغرافیا المدن 
 17  2008 عمان  -دار صفاء مصطفى خالد عیسى  التعریة البحریة...  -االحافیر -االراضي الجوراسیة -علوم األرض  * 
    2007 بیروت   –دار المعرفة  مصطفى فاخوري   موسوعة جغرافیة وتاریخیة واقتصادیة   –االقطار والبلدان   
 8  2012 شركة المطبوعات  معین حداد  االحترار العالمي ودوره في النزاع الدولي/ م  –التغیر المناخي  * 
 15  2006 شركة المطبوعات  معین حداد  یا والسیاسة قضایا الھویة واالنتماء بین الجغراف -الجیوبولیتیكا * 
 25  2004 عمان  -دار وائل منصور حمدي ابو علي  الجغرافیا الزراعیة  * 
 15  2010 وزارة الثقافة االردنیة   منیر عبدهللا كرادشة   الدیموغرافیا االجتماعیة   –علم السكان  * 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 17  2010 الشركة العربیة المتحدة  موسى سمحة  جغرافیة السكان  
 15  1999 وزارة الثقافة السوریة   مونیك مینغة  اإلنسان والجفاف  * 
 12   2008 بیروت   -دار النھضة  میشال یّمین   االستشعار عن بعد في األبحاث الجغرافیة  * 
 22  2006 عمان  -دار الحامد  نبیل زعل الحوامدة وزمیلھ  21الجغرافیا السیاحیة في القرن  * 
    2005 عمان   –دار الیازوري  نجیب عبدالرحمن   ط  علم الخرائ 
 25   2007 عمان   –دار الیازوري  نجیب عبدالرحمن الزیدي   GISنظم المعلومات الجغرافیة   * 
 10  1998 عمان   -دار صفاء نسیم برھم واخرین  مدخل الى الجغرافیة البشریة  * 
 20  2009   عمان  -دار عالم الثقافة نضال البزم  جغرافیة العالم  * 
 30  2011 عمان   -دار صفاء نعمان شحادة التحلیل اإلحصائي في الجغرافیة والعلوم االجتماعیة  * 
 15  2011 عمان   –دار صفاء  نعمان شحادة اإلعجاز العلمي للقران الكریم في مجال الطقس والمناخ  * 
 25  2009 عمان   -دار صفاء نعمان شحادة علم المناخ  * 
 27  2007 عمان   –دار الیازوري  نعیم الظاھر   الحیویة  الجغرافیة  * 
    2008 مكتبة االنجلو المصریة   نورة عبدالتواب السید  الجیومورفولوجیا  مبادئ 
 25  2014 المجتمع العربي  ھاشم محمد صالح  جغرافیة الموارد المائیة  
 20  2010 عمان   -المجتمع العربي  ھاشم محمد صالح  الجغرافیا المناخیة  
 17  2011 عمان  -دار صفاء ھالة خالد عرار  تاریخ االحداث الجیولوجیة.  -الخرائط الجیولوجیة -علوم األرض  * 
الجبال والتالل  -علم المتحجرات الطبقي -علوم األرض  * 

 عمان   -دار صفاء وفاء حسین محمد حسن   والھضاب....
2009  17 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 17  2003 سوریا  -دار الرضا  الیاس جبور  ة العربیة السوریة  في الجمھوری  –الجفاف  –الكوارث المناخیة   * 
 25  2010 الشركة العربیة المتحدة  یحیى الفرحان وآخرین  جغرافیة العمران  
 23  2010 الشركة العربیة المتحدة  یحیى الفرحان وزمیلھ  الجغرافیا السیاسیة  
 25   2005 ر دار الفك یوسف عبدالمجید فاید   جغرافیة المناخ والنبات  * 
 30  2012 عمان   -دار المسیرة یوسف قطامي  نظریة التنافر والعجز والتغییر المعرفي * 

 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 المساحة والتصویر الجوي 
 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25  2001 عمان  -دار الشروق جودت احمد سعادة تدریس مھارات الخرائط ونماذج الكرة األرضیة  * 
    2006 بیروت  –دار الھالل  خالد بن سلیمان بن سالم  الطبوغرافیا وتطور علم الخرائط  
 18   2002 عمان   –دار الثقافة  خضر العبادي   حة و التصویر الجوي مبادئ المسا * 
 17   2002 عمان   –دار الثقافة  خضر العبادي   دلیل قراءة الخرائط و الصور الجویة  * 
 17   2002 عمان   –دار الثقافة  خضر العبادي   التصمیم  -مبادئ الخرائط * 
 17   2002 عمان   –دار الثقافة  خضر العبادي   مبادئ الخرائط و مساقط الخرائط * 
 15  2012 عمان   -دار صفاء رائد بشیر الفارس  في نظم المعلومات  Grainالتمثیل الخرائطي الفعال لمتغیر الحبة  * 
 16   1998 بیروت   –دار النھضة   يابو راض  زفتحي عبد العزی الجغرافیة العملیة ومبادئ الخرائط  * 
 15  2008 عمان    -المجتمع العربي محمد عبدهللا موالي   الخرائط والمساحة  * 
   ------ بیروت   –دار النھضة  محمد محمد سطیحة  الجغرافیة العملیة وقراءة الخرائط  
    2005 عمان   –دار الیازوري  نجیب عبدالرحمن   علم الخرائط   
 17  2011 عمان  -دار صفاء لة خالد عرار ھا تاریخ االحداث الجیولوجیة.  -الخرائط الجیولوجیة -علوم األرض  * 

 
 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 جغرافیة العالم والوطن العربي
 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30  2011 عمان   –دار الحامد  ابراھیم الفاعوري  جغرافیة الوطن العربي  * 
 30  2008 عمان  –دار اسامة  آمنة ابو حجر  الموسوعة الجغرافیة لبلدان العالم  * 
د الكتري بحري احم جغرافیا الوطن العربي  *   20  2012 عمان  -دار صفاء 
 20  1998 مصر  -المكتب الجامعي  جودة حسنین جودة  جغرافیة أفریقیا اإلقلیمیة  * 
    1998 مصر   –المكتب الجامعي  جودة حسین جودة   جغرافیا اوروبا االقلیمیة   
 35   2010 بیروت   –دار النھضة  جودة حسین جودة   جغرافیة البحار والمحیطات   * 
 30   1998 مصر   –المكتب الجامعي  جودة حسین جودة   جغرافیا أوروبا اإلقلیمیة   * 
 25  2010 الشركة العربیة المتحدة  حسن عبدالقادر وزمیلھ  جغرافیا الوطن العربي  
 12  2005 جامعة بغداد  خطاب صكار العاني   دراسات في جغرافیة الوطن العربي  * 
 30  2011 جامعة دمشق رجاء وحید دویدري  افریقیا  جغرافیة الوطن العربي في * 
 35  2002 دار ابن حزم   س. موستراس  المعجم الجغرافي لالمبراطوریة العثمانیة   * 
 25   1998 جدة  –الدار السعودیة  السید خالد المطري  دراسة مقارنة   –جغرافیة القارات  * 
 35  2010 عمان   –دار الوراق  صبري فارس الھیتي  ر جیوبولتیكیة رات الدولیة من وجھة نظیالعالم االسالمي والمتغ * 
 15  1999 عمان   -دار صفاء صبري فارس الھیتي وزمیلھ جغرافیا الوطن العربي   * 
 25   2008 عمان   –دار الفكر  عبد علي الخفاف   أرضھ , سكانھ, موارده / م  –الوطن العربي   * 
 20  1999 عمان   -دار صفاء عبدالعباس فضیخ واخرین   ات تكاملھ اإلقلیمي دراسة لمعوق -جغرافیة الوطن العربي * 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 22  2011 عمان   -دار المسیرة عبدالفتاح لطفي عبدهللا  تحلیل األبعاد الجغرافیة    –جغرافیة الوطن العربي  * 
 40   2008 دمشق   –دار الفكر  علي موسى ومحمد الحمادي  جغرافیة القارات  * 
 45  2016 دار صفاء عماد مطیر الشمري  الجغرافیا االقلیمیة لقارة استرالیا م 
 25  2012 بغداد  -مطبعة االیك عماد مطیر الشمري وزمیلتھ كارتوني  -جغرافیة البحار والمحیطات  * 
 20  2012 بغداد  -مطبعة االیك عماد مطیر الشمري وزمیلتھ ورقي  -جغرافیة البحار والمحیطات  * 
 30  2010 دار صفاء  محسن عبد الصاحب المظفر  فیة المعتقدات والدیانات جغرا * 
 25  1991 الكویت   -مكتبة الفالح  محمد ابو العال جغرافیة العالم اإلسالمي واقتصادیاتھ  * 
 18  2004 مجموعة النیل العربیة  محمد الجابري  حقائق وارقام   –موسوعة دول العالم   * 
 30  2010 عمان   -دار صفاء محمد جاسم العاني  نظریات وأسالیب   -ادئ وأسسمب  -التخطیط اإلقلیمي * 
 28  2004 الكتاب الجدید  محمد حسین   الجغرافیا التاریخیة الفریقیة  * 
 20   2008 مكتبة االنجلو المصریة   محمد عبد الغني سعودي  شخصیة األقالیم/ م   –افریقیة في شخصیة القارة   * 
    2008 مكتبة االنجلو المصریة   محمد عبدالغني سعودي   شخصیة االقالیم   –ارة  افریقیا شخصیة الق 
 17  2010 عمان   –المجتمع العربي   محمد محمود مصطفى   جغرافیا الوطن العربي   * 
 20  1998 عمان   -دار صفاء محمد مدحت جابر  جغرافیة العالم اإلقلیمیة   * 
    2007 بیروت   –دار المعرفة  مصطفى فاخوري   تاریخیة واقتصادیة  موسوعة جغرافیة و –االقطار والبلدان   
 20  2009 عمان    -دار عالم الثقافة نضال البزم  جغرافیة العالم  * 

 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 
 متفرقة -جغرافیة 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 *  GIS  25  2011 عمان   –دار الیازوري  محمد أزھر السماك وزمیلھ   البحث الجغرافي 
 23   2007 عمان   –دار صفاء  خلف حسین علي الدلیمي   االتجاھات الحدیثة في البحث العلمي الجغرافي   * 
 25   2004 مؤسسة الوراق   عباس فاضل السعدي  افیة البشریة أساسیات الجغر * 
الھیتي   نعماد عبد الرحم أساسیات نظم المعلومات الجغرافیة  *   12  2006 عمان    –دار المناھج  
 25  2005 عمان   -دار المسیرة سمیح احمد محمود   أساسیات نظم المعلومات الجغرافیة وتطبیقاتھا في رؤیة جغرافیة  * 
 12   2008 بیروت   -دار النھضة  میشال یّمین   الستشعار عن بعد في األبحاث الجغرافیة ا * 
 25  2014 عمان  -دار الجوھرة  حسام الدین جاد الرب  اسس الجغرافیا البشریة واالجتماعیة  
 20  1987 الموصل   –دار ابن األثیر  محمد أزھر وعباس التمیمي  أسس جغرافیة الصناعة وتطبیقاتھا   * 
 20  1994 مكتبة االنجلو المصریة   سعید عبده   أسس جغرافیة النقل   * 
 20   2011 عمان   –دار صفاء  سیروان عارب صادق   االنعكاسات الجغرافیة السیاسیة لمشكلة التبعیة االقتصادیة   * 
 15  2012 عمان   -دار صفاء فارس مظلوم مكي     -األھمیة الجیوبولیتكیة حیال القرن األفریقي * 
 25  2014 عمان  -دار صفاء صباح حسین علي   8سیرفر -برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة 
 12  2004 عمان   -دار صفاء سعدیة عاكول وزمیلھا  التغیرات المناخیة  -البیئة الصحراویة وشبھ الصحراویة * 
 12  2003 عمان   -دار صفاء عبدالعباس فضیخ الغریري  البیئة والجغرافیة السیاسیة   * 

 30  2009 دار الكتب العلمیة  شریف فتحي الشافعي  GISونظم المعلومات الجغرافیة   GPSتحدید المواقع  * 
 30  2011 عمان   -دار صفاء نعمان شحادة التحلیل اإلحصائي في الجغرافیة والعلوم االجتماعیة  * 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 10  2010 بیروت  -دار النھضة العربیة اسعد منصور  التحلیل في الجغرافیا  * 
 20  2015 عمان  -دار صفاء  فیصل عبد منشد وزمیلھ  تدریس المواقع واالماكن الجغرافیة على الخرائط ونماذج الكرة..  
 30  ----- جامعة دمشق ابراھیم احمد وزمیلھ   تطور الفكر الجغرافي  * 
عمان   -دار صفاء عمر عبدهللا القصاب  GIS التعمیم اآللي في نظم المعلومات الجغرافیة  *   2012  17 
 15  2012 عمان   -دار صفاء رائد بشیر الفارس  في نظم المعلومات  Grainالتمثیل الخرائطي الفعال لمتغیر الحبة  * 
 25  2010 الشركة العربیة المتحدة  حسن عبدالقادر الجغرافیا االقتصادیة  
 45  2016 دار صفاء علي سالم  الجغرافیا االقتصادیة في القریة العالمیة  م 
 45  2008 مكتبة االنجلو المصریة  محمد محمود ابراھیم الدیب  منظور معاصر -الجغرافیا االقتصادیة * 
 18   2001 دار مجدالوي   بركات النمر المھیرات  علم اإلجرام الكارتو جرافي   –جغرافیا الجریمة   * 
 12  2011 دار المنھل اللبناني  كمال الشیخ حسین  الجغرافیا الحیویة  * 
 25  2004 عمان  -دار وائل منصور حمدي ابو علي  الجغرافیا الزراعیة  * 
 23  2010 الشركة العربیة المتحدة  یحیى الفرحان وزمیلھ  الجغرافیا السیاسیة  
    2007 مكتبة االنجلو المصریة   محمد عبدالغني سعودي   الجغرافیا السیاسیة المعاصرة  
 30   2011 عمان   –دار الیازوري  محمد أزھر السماك  ن الحادي والعشرین  الجغرافیا السیاسیة بمنظور القر * 
 30  2010   -المركز القومي للترجمة كالوس دودز وزمیلھ  / م  2-1 -الجغرافیا السیاسیة في مائة عام  * 
 20   2000 عمان    -دار صفاء صبري فارس الھیتي   مع تطبیقات جیوبولیتكیة   -الجغرافیا السیاسیة  * 
 45   2008 مكتبة االنجلو المصریة   محمد مجمود ابراھیم   الجغرافیا السیاسیة منظور معاصر  * 
    2006 عمان   –المجتمع العربي   محمد محمود مصطفى   الجغرافیا الفلكیة   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15   2006 عمان   –المجتمع العربي   محمد محمود مصطفى   الجغرافیا الفلكیة / م  * 
مان ابوصبحة  كاید عث  جغرافیا المدن      2007 عمان   – وائلدار  
    2009 عمان   –المجتمع العربي   محمود فوزي حلوة   جغرافیا المدن 
 * 

 الجغرافیا النباتیة 
عبدالخالق صالح مھدي  

 عمان   -دار صفاء وزمیلھ  
1999  10 

 25  2011 وریا  س  -وزارة الثقافة ترجمة: عدنان حسن   اجسام وفضاء وعالقات  -الجغرافیة االفتراضیة * 
 25  2010 عمان   -دار المسیرة حسن رمضان سالمة  منظور جغرافي بیئي  -جغرافیة األقالیم الجافة * 
 45  ----- مكتبة االنجلو المصریة   محمد محمود الدیب  الجغرافیة االقتصادیة  * 
 6  2012 الدار العربیة للعلوم عبدالرزاق سلیمان وزمیلتھ  جغرافیة االنتخابات  * 
 20  2012 بغداد  -مطبعة االیك عماد مطیر الشمري  الجغرافیة البشریة  * 
 15  1999 عمان   -دار صفاء حسن ابو سمور   الجغرافیة الحیویة   * 
 27  2007 عمان   –دار الیازوري  نعیم الظاھر   الجغرافیة الحیویة   * 
 10  1998 عمان   -ار صفاءد  عبدالعباس فضیخ وزمیلتھ   النبات والحیوان  -الجغرافیة الحیویة * 
 20   2009 عمان   –دار المسیرة  حسن أبو سمور   الجغرافیة الحیویة والتربة   * 
 22  2012 عمان   -دار صفاء علي سالم   الجغرافیة الحیویة والتربة   * 
 15  2013 عمان   -دار صفاء مازن عبدالرحمن  جغرافیة الریف  * 
 30  2015 عمان  -دار صفاء  كاظم عبادي الجاسم  جغرافیة الزراعة  
 17  2001 عمان   -دار صفاء علي سالم حمیدان وزمیلھ   مدخل الى علم السكان   –جغرافیة السكان   * 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15  2005 جامعة الموصل  محمد ازھر السماك  الجغرافیة السیاسیة الحدیثة  * 
 12  2007 لمصریة  مكتبة االنجلو ا محمد عبدالغني سعودي   الجغرافیة السیاسیة المعاصرة / م  * 
 40   2009 عمان   –دار صفاء  خلف حسین الدلیمي   جغرافیة الصحة   * 
 25  2012 عمان   -دار صفاء عبدالزھرة علي الجنابي  الجغرافیة الصناعیة  * 
    1980 الطویت  –وكالة المطبوعات  فؤاد محمد الصقار  الجغرافیة الصناعیة في العالم  
 25  2010 الشركة العربیة المتحدة  الفرحان وآخرین یحیى  جغرافیة العمران  
 15  2010 عمان   -دار صفاء صبري فارس الھیتي   جغرافیة المدن  * 
 15  2008 مصر -المكتب الجامعي  عبدالحكیم ناصر العشاوي  جغرافیة المدن  * 
 28  2012 عمان   -دار المسیرة علي سالم   جغرافیة المدن  * 
د عثمان ابوصبحة  كای  المدن ةجغرافی *   25   2007 عمان   – وائلدار  
 17  2010 عمان   -دار صفاء محسن المظفر وزمیلھ  جغرافیة المدن * 
 15   2010 الجامعة المستنصریة   محمد صالح ربیع العجیلي   جغرافیة المدن  * 
 15  1999 عمان   -دار صفاء حسن ابو سمور وزمیلھ  جغرافیة الموارد المائیة  * 
 25  2014 المجتمع العربي  ھاشم محمد صالح  یة الموارد المائیة جغراف 
 22  ----- بیروت  -دار النھضة  محمد ریاض  جغرافیة النقل   * 
 35  2012 عمان   -دار صفاء علي سالم احمیدان   جغرافیة النقل وتطورھا   * 
 25   2002 یروت ب –دار الفكر المعاصر  صفوح خیر   الجغرافیة موضوعھا ومناھجھا وأھدافھا   * 
    2009 سوریا   –وزارة الثقافة   محمد محمود سلیمان   الجغرافیة والبیئة   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15  2006 شركة المطبوعات  معین حداد  قضایا الھویة واالنتماء بین الجغرافیا والسیاسة  -الجیوبولیتیكا * 
ي حامد وزمیلھ عاطف عل  الحصاد المائي في األقالیم الجافة وشبھ الجافة في الوطن العربي *   15  2009 عمان   -دار صفاء 
 15  2008 عمان   -دار صفاء كامل كاظم بشیر   الحیز واقطاب النمو  * 
 20  1981 بغداد   -دار الرشید للنشر صبري فارس الھیتي   دراسة الجغرافیة السیاسیة  -الخلیج العربي * 
 20  2006 لیبیا   -الشعبیة  اللجنة احمد علي محمود  مقاربة تطبیقیة  -دراسات دیموغرافیة * 
 25   2011 مكتبة المجتمع العربي   امجد عبدالمھدي و زمیلھ   دراسات في الجغرافیة االقتصادیة   * 
 17   2009 عمان   –دار دجلة  سحر امین كاتوت   طرق تدریس الجغرافیا   * 
الھیتي  صبري فارس العالم االسالمي والمتغبرات الدولیة من وجھة نظر جیوبولتیكیة  *   35  2010 عمان   –دار الوراق  
 * 

 الفكر الجغرافي 
عبد خلیل وإبراھیم المشھداني 

 الموصل   –دار ابن األثیر   
1990   10 

 10  2012 بغداد  -مطبعة االیك عماد مطیر الشمري  ورقي     -المنابع واألصول والمستقبل -الفكر الجغرافي * 
 10  2005 عمان   -دار صفاء فارس الھیتي  صبري  نشأتھ ومناھجھ  -الفكر الجغرافي * 
 10  2002 عمان   -دار صفاء صالح الدین البحیري  قراءات في الجغرافیا التاریخیة  * 
 15  2006 دمشق –دار الفكر  صالح الدین بحیري   مبادئ الجغرافیة الطبیعیة  * 
 15  2006 سوریا   -دار شعاع سمیع یوسف  GPSمبادئ عمل منظومة التوضع  * 
 10  1998 عمان   -دار صفاء نسیم برھم واخرین  مدخل الى الجغرافیة البشریة  * 
 35  2002 الریاض  -دار المریخ محمد محمود وطھ عثمان   المدخل الى علم الجغرافیا والبیئة  *
 5  2006 جروس برس  صبحي عبدالوھاب  العوامل الجغرافیة في الصراعات الدولیة –معجم الحدود  * 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 60  2012 عمان   -دار صفاء محمد صالح ربیع   2-1طلحات والمفاھیم الجغرافیة معجم المص * 
 60  2014 عمان  -الوراق للنشر عباس فاضل السعدي 2ج-1المفصل في جغرافیة السكان ج 
 8   2007 بیروت  –الدار العربیة  لیلى بنت صالح   مقدمة في الجغرافیة االجتماعیة   * 
 15  2010 مركز الكتاب االكادیمي  عدنان صافي   یعیة والفلكیة  مقدمة في الجغرافیة الطب * 
 15  2007 لیبیا  -المكتب الوطني  احمد علي محمود  مقدمة في علم السكان  * 
 20  2010 مصر   -جامعة المنوفیة فتحي محمد مصیلحي  مناھج البحث الجغرافي/ م  * 
 22   2009 مصر   –دار العلم واالیمان  خالد عبداللطیف عمران  المھارات الوظیفیة في الجغرافیا في عصر المعلوماتیة  * 
 15  2012 بغداد  -مكتبة الذاكرة محمد احمد السامرائي موسوعة المصطلحات في الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیكیة   * 
 10  2001 عمان   –مؤسسة الوراق   صباح محمود وانور صباح   نظم المعلومات الجغرافیة   * 
 27  2008 دار المعرفة   محمد عبدالرحیم الرجال  المعلومات الجغرافیة  نظم  * 
الجغرافیة العربیة وعصر المعلومات   –نظم المعلومات الجغرافیة   *   25   2001 عمان   –دار صفاء  محمد عبد الجواد محمد علي  
 25   2007 عمان   –دار الیازوري  نجیب عبدالرحمن الزیدي   GISنظم المعلومات الجغرافیة   * 
 25   2008 عمان   –دار الفكر  عبد علي الخفاف   أرضھ , سكانھ, موارده / م  –الوطن العربي   * 

 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
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 علم االرض 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 17  2011 عمان  -دار صفاء ایاد بركات اعنزه  كیمیاء المیاه الجوفیة..  -الفوالق -السالسل الجبلیة -علوم األرض  * 
 25   2011 عمان   –دار صفاء  خلف حسین الدلیمي   دراسة جیومورفولوجیة عملیة تطبیقیة   –التضاریس األرضیة  * 
 40  2012 عمان   -دار صفاء خلف حسین علي   الجیومورفولوجیا التطبیقیة   -علم شكل األرض التطبیقي * 
 30  2009 عمان   -دار صفاء خلف حسین علي   الكوارث الطبیعیة والحد من آثارھا  * 
 25  2009 عمان   -دار المسیرة خیر شواھین  علوم األرض والبیئة للھواة  * 
 17  2011 عمان  -دار صفاء دعاء فھیم فوزي  األسالیب الطبیعیة..... -الخامات المعدنیة والبترول -ألرض علوم ا * 
 20  2009 اإلمارات   -دار الكلمة روي دبلیو سبنسر  االضطراب المناخي   * 
 17  2011 ن عما -دار صفاء زین محمود ابو غوش  التكونیك التحلیلي.... -االشعاع في الغالف الجوي -علوم األرض  * 
 17  2002 عمان   –دار الثقافة  سعد جاسم ویاسین ضاحي  أساسیات علم الجیومورفولوجیا   * 
 12  2004 عمان   -دار صفاء سعدیة عاكول وزمیلھا  التغیرات المناخیة  -البیئة الصحراویة وشبھ الصحراویة * 
 30  2004 مصر  -دار الكتب العلمیة شریف فتحي الشافعي  المساحة الجیودیسیة  * 
 12  2002 جامعة الموصل  صالح خضر خلف وزمیلھ  علم األرض  * 
 23  2011 عمان   -دار الیازوري صبري فارس الھیتي   مفھومھ, أسبابھ, مخاطره, مكافحتھ   -التصحر * 
 17  2001 سوریا  -دار الفكر صالح الدین بحیري  أشكال األرض  * 
طریح شرف   زعبد العزی على مناخ افریقیا و....... الجغرافیا المناخیة والنباتیة مع التطبیق  *   25   1996 مصر   –المعرفة الجامعیة  
 12  2001 عمان   -دار صفاء عبدالعباس فضیخ واخرین  جغرافیة المناخ والغطاء النباتي  * 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 22  2012 عمان   -دار المسیرة علي احمد غانم   مبادئ التنبؤات الجویة  * 
احمد غانم   علي الجغرافیة المناخیة   *   23   2011 عمان   –دار المسیرة  
 23  2010 عمان   –دار المسیرة  علي احمد غانم   المناخ التطبیقي  * 
 17  ---- بیروت  -دار النھضة العربیة علي البنا  أسس الجغرافیا المناخیة والنباتیة   * 
 25  2012 عمان  -دار صفاء علي سالم احمیدان  التصحر و مخاطره  * 
 28  2012 عمان   -دار المسیرة علي سالم الشواورة  جغرافیة علم المناخ والطقس  * 
 17  2010 عمان  -دار صفاء فاطمة محمد السوالقة  البیئات الترسبیة....  -وجود المیاه الجوفیھ  -الزالزل -علوم األرض  * 
 30  2002 بیروت  –الدار العربیة  فتحي عبدالعزیز  األصول العامة في الجیومورفولوجیا  * 
 15  2012 عمان   -دار اسامة قاسم یوسف الشمري  الجیومورفولوجیا  -جغرافیة  * 
    2008 عمان   –دار الیازوري  قصي عبدالمجید السامرائي  مبادئ الطقس والمناخ   
 35   2008 دار الیازوري   قصي عبدالمجید السامرائي  المناخ واألقالیم المناخیة   * 
 30   2008 دار الیازوري   قصي عبدالمجید السامرائي  ناخ  مبادئ الطقس والم * 
 25  ----- بیروت   –دار النھضة  محمد صفي الدین   جیومورفولوجیة قشرة األرض  * 
 17  2008 عمان  -دار صفاء مصطفى خالد عیسى  التعریة البحریة...  -االحافیر -االراضي الجوراسیة -علوم األرض  * 
 8  2012 شركة المطبوعات  معین حداد  ترار العالمي ودوره في النزاع الدولي/ م االح  –التغیر المناخي  * 
 15  1999 وزارة الثقافة السوریة   مونیك مینغة  اإلنسان والجفاف  * 
 25  2009 عمان   -دار صفاء نعمان شحادة علم المناخ  * 
    2008 مكتبة االنجلو المصریة   نورة عبدالتواب السید  الجیومورفولوجیا  مبادئ 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 20  2010 عمان   -المجتمع العربي  ھاشم محمد صالح  الجغرافیا المناخیة  
 17  2011 عمان  -دار صفاء ھالة خالد عرار  تاریخ االحداث الجیولوجیة.  -الخرائط الجیولوجیة -علوم األرض  * 
الجبال والتالل  -علم المتحجرات الطبقي -علوم األرض  * 

 عمان   -دار صفاء   وفاء حسین محمد حسن والھضاب....
2009  17 

 17  2003 سوریا  -دار الرضا  الیاس جبور  في الجمھوریة العربیة السوریة   –الجفاف  –الكوارث المناخیة   * 
 25   2005 دار الفكر  یوسف عبدالمجید فاید   جغرافیة المناخ والنبات  * 

 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 
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 حقوق االنسان 
 
 

 
 الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 

 
 سنة الطبع 

 
 السعر

  2013 منشورات زین  كرولین یوسف وزمیلھا  تجارة االسلحة واثرھا في انتھاكات حقوق االنسان 
  2010 مركز دراسات الوحدة   التقریر السنوي  حقوق االنسان في الوطن العربي   
  2011 دار صفاء علي یوسف الشكري  حقوق االنسان بین النص والتطبیق   
  2010 المؤسسة الحدیثة للكتاب  نزیھ نعیم شالال  المرتكز في حقوق االنسان 
  2007 مركز دراسات الوحدة   مجموعة مؤلفین  حقوق االنسان الرؤى العالمیة واالسالمیة والعربیة 
  2009 دار الثقافة  سھیل حسین الفتالوي  ) 3-1حقوق االنسان ( 
  2002 بیت الحكمة  باسیل یوسف ماسیة حقوق االنسان المرجعیة القانونیة واآللیات دبلو  
  2011 العاتك توفیق نجم االنباري  حقوق االنسان وقت السلم والحرب  
  2010 الھالل لوك اوبیر -جان مدخل إلى علم الحقوق  
  2011 العاتك ریاض عزیز ھادي  حمایتھا)   -مضامینھا -حقوق االنسان (تطورھا  
  2009 الیازوري علي عبدالرزاق الزبیدي  حقوق االنسان 
  2010 اثراء نواف كنعان  حقوق االنسان في االسالم والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة  
  2012 دار الثقافة  عرویة جبار الخزرجي  القانون الدولي لحقوق االنسان 
  2009 دار الكتاب زكي زكي حسین زیدان  ون الوضعي حقوق السائح وواجباتھ في الفقھ االسالمي والقان  
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 الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 

 
 سنة الطبع 

 
 السعر

  2011 دار الثقافة  محمد یوسف علوان وزمیلھ ) 2-1الحقوق المحمیة ( –القانون الدولي لحقوق االنسان  
  2013 دار الجامعة الجدیدة  محمد جاسم محمد الحماوي  دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق االنسان  
  2011 العاتك حسین عبدالصاحب الربیعي  دراسة مقارنة -االعتداء على حق االنسان في التكامل الجسديجرائم  
  2010 دار الفكر الجامعي  منتصر سعید حموده  دراسة مقارنة   –حمایة حقوق الطفل  
  2008 مكتبة االسرة ھالل عبدهللا احمد وزمیلھ حقوق الططفل في الشریعة االسالمیة والمواثیق الدولیة والتشریعات   
  2012 المكتب الجامعي الحدیث  ابو الحسن عبدالموجود   نظرة اجتماعیة  –الدیمقراططیة وحقوق االنسان  
  2009 دار وائل  اماني غازي جرار  االتجاھات الفكریة لحقوق االنسان وحریاتھ العامة 
  2012 دار الحامد فارس عبدون الجبوري  ھاشم حق االنسان في الحیاة ووسائل حمایتھ في القانون والشریعة  
  2011 دار الكتب  عواد جاسم محمد التمیمي التربیة وحقوق االنسان 
  2008 ھالم الكتاب الحدیث  سعاد جبر سعید  انتھاكات حقوق االنسان وسیكولوجیة االبتزاز السیاسي 
  2010 الحدیثة للكتاب  المؤسسة لینا الطبال  االتفاقیات الدولیة واالقلیمیة لحقوق االنسان 
  2010 العاتك حسان محمد شفیق العاني نظریة الحریات العامة تحلیل ووثائق  
  2008 دار المناھج یوسف عواد واخرون  حقوق االنسان في حیاة التربویة الواقع والتطلعات  
  2011 دار المنھل  عیسى بیرم  حقوق االنسان والحریات العامة مقاربة بین النص والواقع 
  2013 دار الفكر الجامعي  عبدالعزیز محمد محسن  حمایة حقوق االنسان في مرحلة تنفیذ االحكام الجنائیة   
  2012 المكتبة القانونیة  محمد ثامر  حقوق االنسان المدنیة  
  2013 دار الرایة غسان مدحت الخیري  اصول التحقیق االبتدائي كحق من حقوق االنسان 
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 الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 

 
 سنة الطبع 

 
 السعر

  2009 دار الشؤون الثقافیة مختار االسدي  بحث مقارن ورؤیة نقدیة بین الواقع واالدعاء –الحریات والحقوق  
  2012 مطبعة الكتاب  یاسین محمد حسین العلي  ىحقوق المرأة بین التشریعین االسالمي والغربي  
  2003 بغداد  عامر حسن فیاض  مقدمة منھجیة في الرأي العام وحقوق االنسان  
  2012 دار الفكر الجامعي  احمد محمد احمد مانع  لمعلومات على ممارسة الحقوق والحریات العامة  اثر تكنولوجیا ا 
  2009 المكتبة العصریة  امیل فھمي شنودة واخرون الفلسفة والواقع –تعلیم حقوق االنسان  
  2008 الھلیةا ترجمة : ممدوح عبدالجواد  مورد للممارسین   –التكتیكات الجدیدة في مجال حقوق االنسان  
  2013 دار الرایة محمد مدحت غسان الحمایة الدولیة لحقوق االنسان  
  2010 دار دجلة كمال سعدي مصطفى  حقوق االنسان ومعاییرھا الدولیة 
  2013 دار الفكر الجامعي  خالد عبدالعظیم ابو غابة  دراسة في التشریعیة االسالمیة  –حقوق المحضون  
  2012 الدار العربیة للعلوم  راشد الغنوشي  النسان في االسالمالدیمقراطیة وحقوق ا 
  2010 دار الكتب القانونیة  مني یوخنا یاقو دراسة سیاسیة قانونیة  –حقوق االقلیات في القانون الدولي العام  
  2011 بغداد  مصطفى ابراھیم الزلمي  حقوق االنسان وضمانتھا في االسالم  
  1989 دار العلم للمالیین  مجلس اوربا ة حقوق االتسانالمعاھدات االوربیة لحمای  
  2000 دار البالل مھدي شحادة العالم العربي واالسالمي وحقوق االنسان 
  2011 دار الثقافة  بدرالدین محمد شبل  الحمایة الدوولیة الجنائیة لحقوق االنسان وحریاتھ االساسیة 
  2010 دار الفكر الجامعي  حمدي عطیة مصطفى عامر یة  حمایة حقوق االنسان وحریاتھ العامة االساس 
  2005 در الكتب العلمیة  ساجر ناصر حمد الجبوري حقوق االنسان السیاسیة في االسالم والنظم العالمیة 
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 الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 

 
 سنة الطبع 

 
 السعر

  2011 دار صفاء علي یوسف الشكري  حقوق االنسان بین النص والتطبیق  
  2011 دار الرایة محمد قدور بومدین  یةحقوق االنسان بین السلطة الوطنیة والسلطة الدول 
  2006 لبنان ناشرون  بطرس بطرس غالي  الحمایة الدولیة لحقوق االنسان  
  2005 دار اقرأ  محمد تھامي  دراسة مقارنة  –التشریع الجنائي االسالمي وحقوق االنسان  
  1990 مجد المؤسسة الجامعیة  ملحم قربان الحقوق االنسانیة : رھنا بالتبادعیة  
  2005 الخنساء مصطفى ابراھیم الزلمي  حقوق االنسان في االسالم 
  2005 دار ابن حزم  محمد احمد احمد فرج عطیة  حقوق االنسان بین ھدي الرحمن واجتھاد االنسان 
  2011 الجامعة المستنصریة  رحیم یونس العزاوي وزمیلھ  المواطنة وحقوق االنسان وثقافة االسالم 
  2010 المكتب الجامعي الحدیث  نجیب احمد عبدهللا   دراسة مقارنة   –ن والضمانات القضائیة حقوق االنسا 
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 الخط والزخرفة 

 

 السعر   سنة الطبع  الناشر  المؤلف  عنوان الكتاب  ت 
 250 1999 مكتبة الھالل  كامل الجبوري  7-1   موسوعة الخط العربي 
 45 2009 مكتبة الھالل  كامل الجبوري  كشكول الزخرفة العربیة  
 35 2010 دار الیازوري  ماھود احمد  منمنمات ومخطوطة مقامات الحریري العظمى في بطرسبورغ  
 50 2009 اكادیمیا  برنار اوكان  روائع الفن في العالم االسالمي  –كنوز االسالم  
 120 2001 لبنان ناشرون  ثروت عكاشة  موسوعة التصویر االسالمي  

 15 1985 دار الرائد العربي عفیف البھنسي  رواد الفن الحدیث في البالد العربیة  
 30 2011 دار الكتب العلمیة   احمد صبري زاید  ة الخط الكوفي اجمل التكوینات الزخرفیة في فن كتاب 
 45 2011 كلمة  جیمس جورج  الغصن الذھبي المصور  
 60 2011 كلمة باسیلیو بابون  عمارة المساجد في االندلس طلیطلة واشبیلیة  
 60 2011 كلمة باسیلیو بابون  مدخل عام  –عمارة المساجد في االندلس   
 40 2011 كلمة باسیلیو بابون  االندلس غرناطة وباقي شبھ الجزیرة االیبیریة  عمارة المساجد في 
 50 2011 كلمة باتریشیا بیكر  المنسوجات االسالمیة   
 65 2011 كلمة جیرمي غینز  بیان المدن المستدامة  
 75 2011 كلمة جیمیس لیندزي  العالم االسالمي في العصور الوسطى  
 25 1983 دار التربیة  خالد حسین  الزخرفة في الفنون االسالمیة 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر   سنة الطبع  الناشر  المؤلف  عنوان الكتاب  ت 
 50 2009 مكتبة الھالل  كامل سلمان الجبوري  جمھرة الخطوط العربیة  
 80 1997 الھیئة المصریة للكتاب  ثروت عكاشة  میتا مورفوزس –مسخ الكائنات  
 400 2011 الھیئة المصریة للكتاب  ثروت عكاشة    3-1فنون عصر النھضة  
 60 2009 ابو ظبي للثقافة  مرغریت دوراس  این كانوا یكتبون  
 150 1988 دار العلم للمالیین  الشیخ طھ الولي  المساجد في االسالم  
 180 2007 الزھراء لالعالم العربي  حسین مؤنس  اطلس تاریخ االسالم  
 75 1995 شركة المطبوعات  جارلس ونسون  لوحات من القرن التاسع عشر 
 80 2002 شركة المطبوعات  محسن فتوني  الخط العربي والزخرفة االسالمیة موسوعة  
 125 2002 شركة المطبوعات  سلمى سمر الدملوجي مدینتا شبام وتریم  –ھندسة العمارة الطینیة   –وادي حضر موت   
 125 1993 شركة المطبوعات   فاروق سعد  خیال الظل العربي  
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 دار الدكتور للعلوم 
 األخرى واالقتصادیة والعلوم  اإلداریة

 توزیع   -نشر -طبع  
 07706479159  -07901978525موبایل:   -الفرع المجاور لمطبعة األشبال   -شارع المتنبي -بغداد

 
 

 سلسلة شوم 
 

 السعر  سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

دیولیر  یوجین أ.  النظر�ة االقتصاد�ة الكل�ة     15 1974 بیروت  -اكاد�م�ا  
 30 1977 بیروت   -دار الرائد العر�ي ول�م أ. ناش   مقاومة المواد  
 35 1977 مصر   –دار ماكجروهیل  أرنو ف. و�ت�ج   مقدمة في علم النفس   
 12 1980 مصر   –دار ماكجروهیل  س�مور لی�شتز   االحتماالت   
 30 1981 مصر  –كجروهیل دار ما فرانس�س شید   التحلیل العددي   
 20 1984 بیروت  -دار الرائد العر�ي فرانك آیرز   المعادالت التفاضل�ة  
 30 1984 بیروت  -دار الرائد العر�ي موراي ر. شب�جل الر�اض�ات المتقدمة للمهندسین والعلمیین   
 15 1984 بیروت  -دار الرائد العر�ي فرانك آیرز   المصفوفات  
 20 1990 بیروت   -دار الرائد العر�ي فیرث و فاندر و�لل�جین   الهندسي  تكنولوج�ا الرسم  
 45 1990 بیروت  -اكاد�م�ا  فرانس�س شید   مسألة محلولة في التحلیل العددي   2000 
 15 1990 بیروت  -دار الرائد العر�ي براون  نظر�ة الصناعة    –الهندسة الم�كان�ك�ة   
 25 1999 بیروت  -اكاد�م�ا  د�فید إ. غولدبرغ  الك�م�اء الجامع�ة  
 35   2000 بیروت  -اكاد�م�ا  ج�مي �ایثي   مسألة محلولة في االلكترون�ات  2000 
 35 2000 بیروت  -اكاد�م�ا  سید نصر   مسألة محلولة في الدوائر الكهر�ائ�ة   3000 
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 السعر  سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 25 2000 بیروت  -اكاد�م�ا  الیوت مندلسون  مسألة محلولة في التفاضل والتكامل   3000 
 30 2001 بیروت  -اكاد�م�ا  دومین�ك سلفاتور  م�ادئ االقتصاد  
 28 2001 بیروت  -اكاد�م�ا  موراي سب�غل   االحصاء واالحتمال   
 20 2003 بیروت  -اكاد�م�ا  ج. آرتشر هار�س  أنظمة تشغیل الحاسوب   
 30 2008 القاهرة   –ر الدول�ة الدا موراي ر. شب�جل الدوال المر��ة مع مقدمة في التناظر الحافظ للزوا�ا وتطب�قاته  
 50 2008 بیروت  -اكاد�م�ا  فر�در�ك ج. بوش الفیز�اء الجامع�ة  
 30 2008 القاهرة   –الدار الدول�ة  موراي ر. شب�جل االحصاء  
 23 2009 القاهرة   –الدار الدول�ة  موراي ر. شب�جل تحلیل المتجهات ومقدمة لتحلیل الكم�ات الممتدة  
 40 2012 مصر   -الدار الدول�ة ج�مس أ. �اشین وزمیله  7ط  –2  -1ة  اصول المحاس� 
 20 2012 مصر   -الدار الدول�ة ر�تشارد برونسون  4ط  -المعادالت التفاضل�ة 
 25 2012 مصر   -الدار الدول�ة موراي ر. شب�جل 9ط –الر�اض�ات المتقدمة للمهندسین والعلمیین   
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 علم االجتماع 
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 25  2011 عمان   -دار المسیرة علیاء شكري واخرین  علم االجتماع العائلي   
 22  2011 بیروت  -دار المعرفة مأمون طربیة     -علم االجتماع في الحیاة الیومیة 
 25  2011 عمان   -دار المسیرة محمد شحاتھ ربیع  علم النفس االجتماعي   
 35  2011 مصر -دار الوفاء ابو الحسن عبدالموجود  المتغیرات االجتماعیة في مؤسسات التعلیم قبل الجامعي  
 10  2011 مصر   -الھیئة العامة ر. ھـ. توني  المجتمع الُمستِغل  
 28  2011 عمان   -دار صفاء  غني ناصر القریشي  المداخل النظریة لعلم االجتماع   
 22  2011 عمان    -المجتمع العربي عبدالرزاق سالم   لمسؤولیة االجتماعیة  ا 
 28  2011 عمان   -دار صفاء احمد عارف وزمیلھ  منھجیة البحث في العلوم االجتماعیة واالداریة (المفاھیم واالدوات)  
 8  2011   مركز حمورابي مجموعة باحثین  عصف احتالل ومسارات تحكم  -المواطنة والھویة العراقیة 
 15  2010   -عالم الكتب الحدیث  سماح سالم   اساسیات العمل في الخدمة االجتماعیة   
 25  2010 عمان  -دار الحامد  صالح حسن الداھري  أساسیات علم االجتماع النفسي التربوي ونظریاتھ  
 10  2010 سوریا  -وزارة الثقافة ماري فرانس ھیریجویان  العنف الیومي الفاسد  -االستنزاف المعنوي  
  15   2010 سوریا   –دار دجلة  اسماعیل خلیل  اسس فلسفة التربیة الریاضیة على ضوء الفھم االجتماعي  
 30  2010 المكتب الجامعي الحدیث  محمد زكي ابو النصر   إغتراب الرعایة االجتماعیة في مجتمع الرفاھة   
 15  2010 سوریا   -وزارة الثقافة ریتشارد مینش  االمة والمواطنة في عصر العولمة   
 25  2010 المكتب الجامعي  حسین عبدالحمید   االنثربولوجیا في المجالین النظري والتطبیقي  
 15  2010 بغداد   -مصر مرتضى حیدر حمید رشید    1958 -1945االوضاع الصحیة في العراق  
 15  2010 سوریا  -النایا للنشر براھیم  الزھرة ا دراسة انثروبولوجیة تحلیلیة   -اإلیروس و المقدس 
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 25  2010 المركز القومي  روبرت ایمرسون واخرین  البحث المیداني االثنوجرافي في العلوم االجتماعیة / م  
 15  2010 المغرب  -المركز الثقافي  مصطفى حجازي   مدخل الى سیكولوجیة االنسان المقھور  -التخلف االجتماعي  
 12  2010   -عالم الكتب الحدیث  سماح سالم  منھاج عمل االخصائي االجتماعي  -اعیةالتشریعات االجتم 
 17  2010   -دار الكتاب الحدیث  سمیر عبدالغني محمود   المراجعة االجتماعیة  -تطورات في علم االجتماع االقتصادي  
 12  2010 الھیئة المصریة للكتاب  مایك فیزر ستون  ثقافة االستھالك وما بعد الحداثة  
 20  2010 مصر  -المكتب الجامعي  حسین عبدالحمید   دراسة في علم االجتماع الجنائي  -الجریمة 
 15  2010 عمان  -اثراء للنشر محمد مفید ال یاسین  الحیاة الفكریة في العراق في القرن السابع الھجري  
بعاوي فضیلة الس الخجل االجتماعي وعالقتھ باسالیب المعاملة الوالدیة    35  2010 عمان  -دار صفاء 
 15  2010 عمان    -المجتمع العربي محمد محمود الخطیب  النوع االجتماعي والتفاوض في المؤسسة  –الذات والسلطة  
 25  2010 مصر   -دار الوفاء محمد سید فھمي  الرعایة االجتماعیة للمعوقین في العالم العربي  
 30  2010 مصر   -دار الوفاء امل محمد سالمھ الخدمة االجتماعیة   الشباب وتنمیة المجتمع من منظور 
 17  2010 بیروت   -التنویر شاكر شاھین   مشروع الكوفة   -العقل في المجتمع العراقي بین االسطورة والتاریخ 
 10  2010 سوریا   -وزارة الثقافة مایكل سكدسن   علم اجتماع االخبار   
 25  2010 عمان   -دار المسیرة جوھري واخرین  محمد ال علم اجتماع البیئة  
 25  2010 عمان  -دار المسیرة عدلي السمري واخرین  واالنحراف  علم اجتماع الجریمة 
 15  2010 عمان   -دار الشروق معن خلیل العمر  علم اجتماع العنف  
 20  2010 القاھرة   مجموعة مؤلفین   علم االجتماع االقتصادي  
 25  2010 عمان   -دار المسیرة آمال عبدالحمید واخرین   قانوني والضبط االجتماعي  علم االجتماع ال 
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 25  2010 سوریا -دار الفرقد  فیلیب كابان وزمیلھ   علم االجتماع من الننظریات الكبرى الى الشؤون الیومیة  
 25  2010 مصر   -دار الوفاء محمد سید فھمي  فن االتصال في الخدمة االجتماعیة   
ضایا وبحوث واتجاھات حدیثة في تعلیم وممارسة الخدمة ق 

 مصر  -المكتب الجامعي  جمال شحاتھ حبیب  االجتماعیة 
2010  40 

 8  2010 سوریا   -دار شعاع ترجمة: اسكندر انطوان   علم نفس العالقات االنسانیة   -لعبة المشاعر والعواطف 
 20  2010 الدار العربیة  عمر محمد بن یونس  اجتماعي قانوني  مدخل  -المجتمع المعلوماتي والحكومة االلكترونیة 
 2  2010 بغداد  -دار میزوبوتامیا محمد مبارك محاولة في فھم شخصیة الفرد العراقي  
 40  2010 المركز القومي  محمد الجوھري  ع   -معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة أ 
 20  2010 المركز القومي  دیفید إل. سیلز االنثروبولوجیا  علماء  1الموسوعة الدولیة للعلوم االجتماعیة ج  
 23  2010 عمان   -دار الرایة ھاني الكاید  میثولوجیا الخرافة واالسطورة في علم االجتماع  
 12  2010 مركز االھرام  عبدالفتاح الجبالي  نحو مجتمع اكثر شفافیة في مصر  
 16  2009 عمان   -دار الشروق عوني معین وزمیلتھ  عیة والتربویة  دراسة في االسس النفسیة االجتما  -االبداع 
 15  2009 بیروت   -مجد للنشر یان سبورك  في سبیل البحث عن معنى وفھم للعالم   -أي مستقبل لعلم االجتماع  
 17  2009 عمان   -دار دجلة نبیل عبدالحمید  تاریخ الفكر االجتماعي   
 12   2009 الھیئة المصریة للكتاب  شبل بدران   مواطنة وحقوق االنسان  التعلیم وال -التربیة المدنیة 
 18  2009 المركز العراقي   فھیمة كریم المشھداني   1994دراسة میدانیة في مدینة بغداد سنة  -التصنیع والجریمة 
 15  2009 بغداد  -المؤلف سھیل صبحي سلمان  1958-1945التطورات االقتصادیة واالجتماعیة في العراق  
تعلیم وممارسة المھارات في المجاالت االنسانیة والخدمة  

 مصر  -المكتب الجامعي  نصیف فھمي وزمیلھ   االجتماعیة  
2009  25 
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 28  2009 مصر  -الدار العالمیة عبدالرءوف الضبع  التكنولوجیا والتغیر االجتماعي في المجتمعات العربیة   
 30  2009 المركز القومي  الملك انور عبد  الجدلیة االجتماعیة   
 12  2009 عمان   -دار الشروق عصمت محمد حوسو  االبعاد االجتماعیة والثقافیة   -الجندر 
 15   2009 الھیئة المصریة للكتاب  السید یسین   شبكة الحضارة المعرفیة من المجتمع الواقعي الى العالم االفتراضي   
زمیلھ  و محمد سعید  علم اجتماع االدب     23  2009 عمان   -دار المسیرة 
 17  2009 عمان   -دار الشروق معن خلیل العمر  علم اجتماع االنحراف   
 25  2009 عمان   -دار المسیرة مصطفى خلف   علم اجتماع السكان  
 17  2009 مصر العربیة   شحاتھ صیام  علم اجتماع العولمة   
 25  2009 عمان   -دار المسیرة اخرین  محمد الجوھري و علم االجتماع االقتصادي   
 25  2009 عمان  -دار الحامد  خلیل عبدالھادي البدو  علم االجتماع السكاني   
 20  2009 عمان  -دار الحامد  خلیل عبدالھادي البدو   علم االجتماع الصناعي   
 17  2009 دیث المكتب الجامعي الح حسین عبدالحمید   علم االجتماع بین ابن خلدون واوجست كونت   
علم االجتماع وتنمیة الوعي االجتماعي بالمتغیرات المحلیة   

 مصر  -المكتبة العصریة عبیر عبدالمنعم فیصل  والعالمیة 
2009  35 

 25  2009 مصر -المكتب الجامعي  نصیف فھمي   العملیة االشرافیة بین معاییر الجودة ومھارات الممارسة المھنیة   
 20  2009 المركز العراقي   فرحان محمد حمزة  ھ بالتعصب والتسھیل االجتماعي  العنف الجمعي وعالقت 
 35  2009 عمان   -دار الیازوري امل سالم العواودة  العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الصحي   
 15   2009 سوریا  -النایا حسن ابراھیم احمد   العنف من الطبیعة الى الثقافة  
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 7  2009 المركز القومي للترجمة  ر.د. ج سیمونز  في العالقات االنسانیة   لون البشرة واثره 
 18   2009 عمان   –دار وائل  احسان محمد الحسن  مبادئ علم االجتماع الحدیث  
 17  2009 عمان  -وائلدار  فیصل الغرایبة وزمیلھ   وتطبیقاتھ  الت العمل االجتماعي  امج 
 25  2009 عمان   -دار الیازوري راھیم ابو عواد اب مدخل الى علم اجتماع القصیدة  
 12   2009 الھیئة المصریة للكتاب  جھاد عودة   معالم الصراع المدني في مطلع القرن الواحد والعشرین  
 25  2009 عمان   -دار الیازوري نبیل عبدالھادي   مقدمة في علم االجتماع التربوي  
 17  2009 نھضة مصر   د زاید  احم مقدمة في علم االجتماع السیاسي  
 15   2009 عمان   – وائلدار  فیصل محمود الغرایبة   مھارات العمل االجتماعي  
 15  2009 مصر  -المؤلف عماد عواد  المواطنة واالمن  
 25  2009 مصر  -المكتب الجامعي  نصیف فھمي   النظریات العلمیة والنماذج المھنیة بین البناء النظري والممارسة  
 20  2009 العین   -كلمة للنشر ادغار موران   الھویة البشریة   -النھج انسانیة البشریة  
 12   2008 الھیئة المصریة للكتاب  حامد عمار   االصالح المجتمعي  
 15  2008 سوریا   -دار عالء الدین محمد الخطیب  االنثربولوجیا االجتماعیة  
 10  2008 سوریا   -دار عالء الدین ب محمد الخطی االنثروبولوجیا الثقافیة  
 20  2008 عمان  -دار وائل دالل ملحس استیتیة  التغیر االجتماعي والثقافي   
 23   2008 مصر  -المكتب الجامعي  محمد بھجت جاد هللا تنظیم المجتمع من المساعدة الى الدفاع  
دراسة انتروبولوجیة لبعض االعتقادات  -الجسد والمجتمع 

  –االنتشار العربي   صوفیة السحیري   ورات والتص 
2008   17 
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 15  2008 الھیئة المصریة للكتاب  السید یسین  الخریطة المعرفیة للمجتمع العالمي  
 15  2008 سوریا   -وزارة الثقافة انطوني جدنر   تحلیل كتابات ماركس   -الرأسمالیة والنظریة االجتماعیة الحدیثة 
 23  2008   -الدولیة لالستثمارات  محمد الجوھري   ي  علم االجتماع التطبیق  
 25  2008 عمان  -دار وائل احسان محمد الحسن   علم االجتماع السیاسي  
 17  2008 عمان    -المجتمع العربي قدري الشیخ واخرین   علم االجتماع الطبي   
 22  2008 عمان  -ر وائلدا احسان محمد الحسن    دراسة تحلیلیة في طب المجتمع -علم االجتماع الطبي 
 17  2008 عمان   -دار اسامة فؤاد االغا  علم االجتماع العسكري   
 20   2008 عمان  -دار وائل احسان محمد الحسن   علم االجتماع القانوني   
 17   2008 عمان   –دار الثقافة  حسن اكرم نشأت  علم االنثربولوجیا الجنائي   
ان شفیق رضو علم النفس االجتماعي    15  2008 بیروت   -مجد للنشر 
فاعلیة نموذج التركیز على المھام في التخفیف من حدة النزاعات   

 مصر  -المكتب الجامعي  خالد صالح محمود   الزوجیة  
2008  25 

 7  2008 بغداد   -مصر مرتضى ستار نوري العبودي   1932 -1920المجتمع العراقي في سنوات االنتداب البریطاني  
 22  2008   -الدولیة لالستثمارات  محمد الجوھري   خل الى علم االجتماع  المد  
 7  2008 الھیئة المصریة للكتاب  لطیفة محمد سالم  المرأة المصریة والتغییر االجتماعي   
 20  2008 عمان   -دار الیازوري ربیع محمد وزمیلھ  المسؤولیة االجتماعیة لطفل ما قبل المدرسة 
 6  2008 بیروت   -دار الھادي محمد علوان  مفھوم اسالمي جدید لعلم االجتماع   
 22  2008 المكتب الجامعي الحدیث  خالد صالح محمود    -الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة في العولمة 
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 15  2008 ا  سوری -وزارة الثقافة ولیم فیشر وزمیلھ   بدائل شعبیة للعولمة الرأسمالیة   -من اجل عالم آخر 
 20  2008   -المؤسسة الحدیثة  محمد یاسر االیوبي  نحو علم اجتماع امني   -النظریة العامة لألمن  
 15  2008 عمان   -دار الشروق ابراھیم عیسى عثمان   النظریة المعاصرة في علم االجتماع  
 20  2008 عمان   -دار مجدالوي محمد عبدالكریم   النظریة المعاصرة في علم االجتماع   
 15  2008 عمان  -دار الحامد  اسیل اكرم وزمیلھا  النمو الخلقي واالجتماعي   
 20  2007 مصر -دار الوفاء محمد سالمة غباري  االدمان خطر یھدد االمن االجتماعي  
 20  2007 مصر  -المكتب الجامعي   اشرف محمد العربي استخدام اسلوب النمذجة السلوكیة في طریقة العمل مع الجماعات   
 20  2007 جدة   -دار الشروق نبیل السمالوطي   دراسة في علم االجتماع االسالمي  -بناء المجتمع االسالمي ونظمھ 
 20   2007 مصر  -المكتب الجامعي  ابو الحسن عبد الموجود  تكنولوجیا الخدمة االجتماعیة  
 20  2007  -دار الكتاب العربي رضوان السید  مجال السیاسي  سلطة االیدیولوجیا في ال  -الجماعة والمجتمع والدولة 
 5   2007 بغداد   –الشؤون الثقافیة  حسین علي قیس   طبیعة المجتمع العراقي في العصر العباسي المتأخر   
 15  2007 مصر  -دار غریب  طلعت ابراھیم لطفي   علم اجتماع التنظیم   
 17  2007 جامعة الشارقة  لھ  محمد عیسى وزمی علم االجتماع الجنائي   
 5  2007   -دار الشؤون الثقافیة اسماء جمیل  دراسة لبعض مظاھره في المجتمع العراقي  -العنف االجتماعي  
 15  2007 مصر -دار الوفاء محمد سید فھمي العولمة والشباب من منظور اجتماعي  
 10   2007 بیروت   –العربیة للعلوم  قاسم حسین صالح   تحلیل سیكوسوسیولوجي لما حدث ویحدث   –المجتمع العراقي  
 23  2007   -دار الكتاب القانوني محي محمد مسعد  المجتمع العربي وظاھرة العولمة   
 8  2007 الھیئة المصریة للكتاب  علي عبد الواحد وافي  المساواة في االسالم   
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  35   2007 سوریا   –وزارة الثقافة   مجموعة من المؤلفین    2 –  1المطول في علم االجتماع  
 40  2007 سوریا   -وزارة الثقافة ریمون بودون وزمیلھ    2-1المعجم النقدي في علم االجتماع  
 20  2007 سوریا  -دار الفكر عبدالقادر عرابي   المناھج الكیفیة في العلوم االجتماعیة   
ابحاث  فریق  وضع العلوم االجتماعیة في الجامعات العراقیة     15   2007 بغداد   –معھد الدراسات  
 25  2006 عمان   -دار المناھج جعفر حسن جاسم   التطبیقات االجتماعیة لتكنولوجیا المعلومات  
 10  2006 الدار العربیة للعلوم شیفا باالغاي   الفن والمجتمع والثورة  -صور من ایران 
 30  2006 بیروت   -مجد للنشر فیلیب برو   علم االجتماع السیاسي  
 17  2006 مكتبة االنجلو المصریة  مصطفى الخشاب   الكتاب الثاني   –المدخل الى علم االجتماع  -علم االجتماع ومدارسھ 
    12  2006 مركز االمارات  محمود صادق سلیمان   المجتمع واالساءة لكبار السن  
 12   2006 مصر  -المكتب الجامعي  جابر عوض وزمیلھ   ودة الج -المشاركة -ممارسة الخدمة االجتماعیة في المدرسة 
 20  2005   -دار ومكتبة الھالل مسلم الجابري   دراسة سوسیولوجیة في اسس المجتمع االسالمي   -االرادة والفعل 
 23  2005 عمان   -دار الشروق معن خلیل العمر  التفكك االجتماعي  
 18  2005 بیروت   -مجد للنشر حسین حسن سلیمان   بین النظریة والتطبیق   السلوك االنساني والبیئة االجتماعیة 
 20  2005 عمان  -دار وائل احسان محمد الحسن   علم اجتماع الفراغ  
 20  2005 العربیة للترجمة   انتوني غدنر   علم االجتماع   
 25  2005 عمان  -دار وائل احسان محمد الحسن   علم االجتماع االقتصادي   
 20  2005 عمان  -دار وائل احسان محمد الحسن   علم االجتماع التربوي   
 17  2005 عمان  -دار وائل احسان محمد الحسن   علم االجتماع الریاضي  
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 25  2005 عمان  -دار وائل احسان محمد الحسن   علم االجتماع الصناعي   
 15  2005 عمان   -دار مجدالوي محمد عبدالمولى الدقس علم االجتماع الصناعي   
 25  2005 عمان  -دار وائل احسان محمد الحسن   علم االجتماع العسكري   
 22   2005 عمان   –دار مجدالوي  مجدالدین عمر خیري   الموضوع والمنھج   علم االجتماع 
 25  2005 عمان  -دار وائل احسان محمد الحسن   النظریات االجتماعیة المتقدمة  
 25  2004   -دار النھضة العربیة محمد علي البدوي  یة دراسات سوسیولوج 
 16  2004 لیبیا  -المكتب الوطني  محجوب عطیة الفاندي   علم االجتماع الحضري   
 8  2004 بیروت   -دار الھادي ابوبكر احمد باقادر  قراءات في علم اجتماع االدب  
 15  2004 عمان   -ار البركةد  حسین الخزاعي   مھارات االتصال في الخدمة االجتماعیة  
 12  2003   -دار العلوم العربیة محمد عبدالھادي  اجتماعیات التربیة   
 25  2003   -دار النھضة العربیة سامیة محمد جابر  علم االجتماع العام  
  15   2003 بیروت   –دار النھضة  منیر المرسي سرحان   في اجتماعیات التربیة   
 10  2003 بیروت   -دار الھادي عادل عبدالمھدي   السیاسي واالقتصادي االسالمي   مقاربات في االجتماع 
 25  2003 العین   -الكتاب الجامعي شكري حامد نزال  مناھج الدراسات االجتماعیة واصول تدریسھا   
 12  2002 المركز القومي  اندریھ جاكوب  بناء وترمیز / م   -انثروبولوجیا اللغة 
 15  2002 عمان  -دار وائل عبدالستار قاسم   ة للمرأة المسلمة الحیاة العام 
  18   2002 عمان   –دار الثقافة  ایاد عبدالكریم وزمیلھ  علم االجتماع التربوي الریاضي  
 20  2002 سوریة   -دار عالء الدین جیمس براون     -علم النفس االجتماعي في الحضارة الصناعیة 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

       
 8  2002 بیروت   -مكتبة الفقیھ غي روشیھ  الفعل االجتماعي  -العام مقدمة في علم االجتماع  
 25  2001 بغداد  -بیت الحكمة میشیل ھارا المبوس   اتجاھات جدیدة في علم االجتماع   
 15  2001 مصر   -المكتبة الجامعیة عبدالھادي الجوھري   أصول علم االجتماع   
 12  2001 سوریا  -دار المدى نور الضحى الشطي   غیر الرسمیة في الشرق الجماعات النسائیة الرسمیة و  -تنظیم النساء 
 15  2001 بیروت   -دار الطلیعة احسن طالب  سوسیولوجیا الوقایة من الجریمة   
 9  2001 لندن  -دار الحكمة كمال مجید  دراسة ألثر العولمة على الشعوب المقھورة   -العنف 
  20   2001 بغداد   –بیت الحكمة  محمود محمد سلمان   اسة سوسیولوجیة  در –الماوردي واالجتماع السیاسي  
 20  2000   -دار النھضة العربیة احمد فایز النماس  الخدمة االجتماعیة الطبیة  
 10  2000 لندن  -دار الحكمة نعمان عبدالرزاق   المجتمع   -القیم  -الثقافة -دراسة المعرفة 
 12  2000 مصر -المكتب الجامعي  سلمى محمود جمعھ  جماعات المدخل الى طریقة العمل مع ال 
 7  1999 بغداد   –بیت الحكمة  حسن فاضل جواد  االخالق في الفكر العراقي القدیم   
 18  1999   -دار النھضة العربیة عبدهللا محمد   النشأة والتطورات الحدیثة  -علم االجتماع الصناعي 
 10  1999 سوریا    –دار المدى  الیسا دلتافو   العنف العائلي   
 20  1998 بیروت   -دار الوراق مصطفى السباعي  التكافل االجتماعي في االسالم  
 20  1998 بیروت   -الكتاب الجدید  سلیمان علي الدلیمي  نظریات وتطبیقات   -الرعایة االجتماعیة 
 10   1998   عمان  –دار المناھج  ابراھیم الدبو   الضمان االجتماعي في االسالم  
 8  1997 الدار العربیة للعلوم جلیل ودیع شكور  العنف والجریمة  
 15  1996 دار الفكر اللبناني   خلیل احمد خلیل  علم االجتماع وفلسفة الخیال   
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 3   1996 بیروت   -دار الحداثة ف. ج. رایت  مبادئ علم االجتماع  
 20  1994 بنغازي   -قار یونس الھمالي  عبدهللا عامر  أسلوب البحث االجتماعي وتقنیاتھ   
 10  1994 االسكندریة  اقبال بشیر وزمیلتھا   الرعایة الطبیة والصحیة ودور الخدمة االجتماعیة   
 15  1992 جامعة الموصل   سالم خلف عبد  المجتمع الریفي  
 15  1991 جامعة بغداد  عبداللطیف عبدالحمید  المشكالت االجتماعیة   
 12  1990 جامعة بغداد  ناھدة عبدالكریم   االجتماعیة الطبیة الخدمة  
  15   1990 جامعة بغداد  احسان محمد الحسن   خدمة الجماعة   
  12   1990 بغداد   –الشؤون الثقافیة  معن خلیل عمر   رواد علم االجتماع في العراق  
 15  1990 بغداد  -وريمكتبة السنھ  صادق االسود  اسسھ وابعاده  -علم االجتماع السیاسي 
 17  1989   -دار النھضة العربیة سامیة محمد جابر  علم االجتماع المعاصر  
 10  1989 جامعة بغداد  آمال احمد یعقوب  علم النفس االجتماعي   
  17   1989 الكویت   –ذات السالسل  إرفنج زایتلن   النظریة المعاصرة في علم االجتماع  
 15  1988   -دار الشؤون الثقافیة اینو حوزي  ین الرمز واالشارة  جدلیة علم االجتماع ب  
 15  1988   -دار النھضة العربیة اسماعیل علي سعد  دراسات في المجتمع والسیاسة   1 -في السیاسة والمجتمع 
 15  1988   -دار النھضة العربیة اسماعیل علي سعد  اصول علم االجتماع السیاسي 2 -في السیاسة والمجتمع 
 15  1988   -دار النھضة العربیة اسماعیل علي سعد  الرأي العام بین القوة واالیدیولوجیة  3 -في السیاسة والمجتمع 
 15  1988   -دار النھضة العربیة اسماعیل علي سعد  المدخل الى علم االجتماع السیاسي 4 -في السیاسة والمجتمع 
 10  1986 مصر  -المكتب الجامعي  اقبال محمد  ل الطبي  الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة في المجا 
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 6   1985 مصر   –المكتب الجامعي  محمد بھجت كشكش االتصال ووسائل الخدمة االجتماعیة   
 10   1985 عمان   –دار الكرمل  ابراھیم ناصر  علم االنسان الثقافي   –االنثربولوجیا الثقافیة  
 15   1985   -دار النھضة العربیة علي عبدالرزاق جلبي   دراسات في علم اجتماع الصناعة  
 15  1985   -دار النھضة العربیة محمد عاطف غیث  نظریات وتطبیقات    -دراسات في علم االجتماع 
 5  1984 مصر  -المكتب الجامعي  جالل مدبولي   دراسات في الثقافة والمجتمع  
 15  1984   -ر النھضة العربیةدا علي عبدالرزاق الجلبي  علم اجتماع السكان   
 15  1984 مصر   -عالم الكتب  حامد عبدالسالم زھران  علم النفس االجتماعي   
 10  1984 الكویت   -الربیعان عبدالرءوف عبد العزیز  الھجرة والعزلة االجتماعیة في المجتمع الكویتي  
  20   1983 بغداد  –وزارة الثقافة   لویس میر   مقدمة في االنثربولوجیا االجتماعیة   
 15  1983 بیروت  -االفاق الجدیدة معن خلیل العمر  الموضوعیة والتحلیل في البحث االجتماعي   
 15  1982   -دار النھضة العربیة محمد علي محمد  مقدمة في البحث االجتماعي  
 10   1981 الجامعة االردنیة   فوزي غرایبة وآخرین   اسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة واالنسانیة   
 12  1981 معھد االنماء العربي  مصطفى عمر التّیر  استمارات استبیان ومقابلة لدراسات في علم االجتماع   
 12  1981 بغداد   -دار الرشید للنشر احسان محمد الحسن   التصنیع وتغیر المجتمع   
 15  1980   -بیةدار النھضة العر حسن الساعاتي   علم االجتماع الصناعي   
 20  1980 بغداد   -دار الرشید  دینكن میشیل   معجم علم االجتماع  
 15  ------- بغداد  -ضفاف قاسم حسین صالح   المظھر والجوھر  -الشخصیة العراقیة 
 30  ------   -دار النھضة العربیة احمد الخشاب دراسة تكاملیة للنظریة االجتماعیة  -التفكیر االجتماعي 
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 15  ------ مصر  -دار الفكر العربي فؤاد السید البھي النفس االجتماعي  علم  
 15  ------ القاھرة   -الخانجي احمد كمال احمد   منھاج الخدمة االجتماعیة في خدمة الفرد  
 6  -----  -وكالة المطبوعات  محمد عبده محجوب  في دراسة المجتمع / م  -االتجاه السوسیو انثروبولوجي 
 7  ----- مصر  -النھار للطبع  علي احمد حمدي  ان والمجتمع في الفكر االسالمي  االنس 
 35  ----- مصر  -مكتبة الثقافة  عبدالرحمن البرقوقي  معجم ثقافي, اجتماعي, لغوي عن المرأة -دولة النساء 
 5  ----- جرس برس   فاطمة بدوي  علم اجتماع المعرفة بین الفكر الخلدوني والفكر الغربي   
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 تربیة وعلم نفس  -بحث علمي
 

 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15  ------ -------- ابو طالب محمد سعید  علم مناھج البحث   
   2003 الدار المصریة اللبنانیة  احمد عطیة وزمیلھ  رؤیة نقدیة –مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  
   1984 المنظمة العربیة للتربیة   إدارة البحوث التربویة  ي الوطن العربي دلیل مراكز البحث التربوي ف 
 12  2008 مكتبة االنجلو المصریة   بركات حمزة حسن   مناھج البحث في علم النفس  
   2012 دار الفجر  حسام محمد مازن  اصول مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  
 15  2009 مكتبة الدار العربیة   حسن شحاتھ  سیة  المرجع في مناھج البحوث التربویة والنف 
 12  2001 بیروت   -النھضة العربیة حلمي الملیجي   مناھج البحث في علم النفس   
    1993 مكتبة االنجلو المصریة   دیوبولد ب فاندالین   مناھج البحث في التربیة وعلم النفس   
مود ابو عالم رجاء مح مناھج البحث في العلوم النفسیة والتربویة      2011 دار النشر للجامعات  
 10  ---- مصر   -دار المعارف شوقي ضیف   طبیعتھ, مناھجھ, اصولھ, مصادره   -البحث االدبي 
   2003 دار الفكر  صالح الدین محمود عالم  تحلیل بیانات البحوث النفسیة والتربویة واالجتماعیة  
    2009 عمان   –وائل  دار عبدالحافظ الشایب   اسس البحث التربوي   
   2010 اثراء للنشر عبدهللا فالح وزمیلھ  مناھج البحث في العلوم التربویة والنفسیة  
 23  2011 عمان   -دار اسامة عزیز داود  مناھج البحث العلمي والتربوي  
   2012 افكار  علي عودة محمد  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  
 8  ------ بیروت   –دار الثقافة  فرانتز روزنتال   مناھج العلماء المسلمین في البحث العلمي  
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
   2010 دار المناھج  محسن علي عطیة  وسائلھ االحصائیة) -ادواتھ-البحث العلمي في التربیة (مناھجھ 
    2009 عمان   –یرة دار المس محمد خلیل عباس واخرین   مدخل الى مناھج البحث في التربیة وعلم النفس   
   ------- مصر  –الثقافة الجامعیة  محمد مصطفى بن الحاج   دلیل شامل في االسس الفنیة والقواعد اللغویة   –كتابة التقاریر  
 5  ------ قم  –محدث  محمود البستاني   اصول البحث العلمي في ضوء المنھج االسالمي   
 25  2010 بیروت   -النھضة العربیة مفتاح محمد عبد العزیز  ة والنفسیة  مناھج البحث العلمي في العلوم التربوی 
اسس البحث التربوي  -كي الیتحول البحث التربوي الى مھزلة 

 شركة المطبوعات للتوزیع   نخلة وھبھ  واصولھ  
1998  6 
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
       
 17  2010 مصر  -دار السالم فرید االنصاري  ابجدیات البحث في العلوم الشرعیة   
 10  2009 سوریا  -دار الفكر محمود محمد قلندر وزمیلھ   نظرو تأصیلیة  -اتجاھات البحث في علم االتصال 
 12  2013 بغداد -دار الدكتور  سالم محمد عبود  ول البحث العلمي االتجاھات الحدیثة في أص  
 15  2010 بیروت   -النھضة العربیة مایسة احمد النیال وزمیلھا  اخالقیات البحث العلمي  
 15  2006 مكتبة االنجلو المصریة   مصطفى حسین باھي وزمیلھ  التصمیم, البناء -ادوات التقویم في البحث العلمي 
 8  2006 جامعة الموصل   عبد العزیز مصطفى وزمیلھ  ات البحث العلمي في العلوم االنسانیة  أساسی 
 17  2010 عمان   -دار صفاء علي ھادي جبرین   أساسیات البحث ومشاریع التخرج وكتابة التقاریر في االدارة   
 23   2009 عمان   –دار الثقافة    جودت عزت عطوي طرقھ االحصائیة   –ادواتھ   –مفاھیمھ   –اسالیب البحث العلمي  
   2010 دار الحامد فایز جمعة واخرون  اسالیب البحث العلمي (منظور تطبیقي)  
   2011 دار وائل  فوزي غرایبة واخرون  اسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة واالنسانیة  
د المغربيكامل محم اسالیب البحث العلمي في العلوم االنسانیة واالجتماعیة      2011 دار الثقافة 
   2011 المؤسسة الجامعیة   طاھر حسو الزیباري  اسالیب البحث العلمي في علم االجتماع  
   2012 اثراء احمد اسماعیل واخرون  اسالیب البحث العلمي واالحصاء (كیف تكتب بحثا علمیا؟)  
   2007 دار الشروق عبدالحمید البلداوي  اسالیب البحث العلمي والتحلیل االحصائي  
   2009 الیازوري  بشیر العالق  اسالیب وطرق اعداد التقاریر والخطب التقلیدیة وااللكترونیة  
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   2011 دار اسامة ناریمان یونس لھلوب  استراتیجیة البحث االجتماعي "االنثوغرافیا"  
 23   2009 عمان   –دار وائل  عبدالحافظ الشایب   اسس البحث التربوي   
 5   2005 المؤلف  علي شنشول جمالي   سس العلمیة النجاز البحوث العلمیة اال 
 3   2009 بیروت   –دار النھضة  سمیر محمد كبریت   االسلوب العلمي في كتابة البحث الجامعي  
   2008 الدار العربیة   احمد عبدالمنعم حسن  اصول اعداد ونشر البحوث والرسائل العلمیة  
 12  1990 جامعة الموصل   عبدالواحد ذنون طھ   ریخي  اصول البحث التا 
 8   1989 جامعة صالح الدین   محمد ازھر السماك واخرین  اصول البحث العلمي  
 5  ------ قم  –محدث  محمود البستاني   اصول البحث العلمي في ضوء المنھج االسالمي   
 15  1982  -وكالة المطبوعات  احمد بدر   اصول البحث العلمي ومناھجھ 
   1982 القادسیة   عصمت عبد المجید بكر  اصول البحث القانوني  
 25  2010 مصر  -المؤلف محمود احمد الخطیب  أصول المنھجیة العلمیة في بحوث العلوم االداریة  
 17  2008 بیروت  -دار المعرفة یوسف المرعشلي  أصول كتابة البحث العلمي وتحقیق المخطوطات   
   2012 دار الفجر  حسام محمد مازن  اھج البحث في التربیة وعلم النفس اصول من 
 12   2008 سوریا   –دار مھرات  سامي حسن عرار  دلیلك الكامل في تصمیم مشاریع البحوث وادارتھا  –اعداد البحوث  
 15   2008 مصر  –الدار الجامعیة  احمد ماھر  اعداد وكتابة التقاریر  
   2004 جامعة الدول العربیة  عادل ریان محمد ریان  سائل العلمیة اعداد وكتابة الر 
    1985 مصر   –المعرفة الجامعیة  عبدالباسط عبدالمعطي   محاولة نحو رؤیة نقدیة لمنھجھ وابعاده  –البحث االجتماعي   
    2002 لبنان  –جروس برس   عبدالغني عماد   تقنیاتھ    –مراحلھ  –منھجیتھ  –البحث االجتماعي   
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 10  1986 منشورات مركز االنماء ترجمة: علي سالم   مناھج وتطبیقات   -البحث االجتماعي المعاصر 
 10  ---- مصر   -دار المعارف شوقي ضیف   طبیعتھ, مناھجھ, اصولھ, مصادره   -البحث االدبي 
 30  2012 عمان   -دار اسامة العربي بلقاسم فرحاتي   البحث الجامعي بین التحریر والتصمیم والتقنیات   
 23  2009   -عالم الكتب الحدیث  احمد محمود الخطیب  البحث العلمي 
   2009 دار وائل محمد عبدالفتاح الصیرفي  الدلیل التطبیقي للباحثین  –البحث العلمي  
 7  1979   الجامعة المستنصریة عامر ابراھیم قندیلجي  دلیل الطالب في الكتابة والمكتبة والبحث  –البحث العلمي  
 12  1984 عمان   -دار الفكر احمد جمال ظاھر  البحث العلمي الحدیث  
    2009 عمان   –دار الیازوري  عامر قندیلجي و ایمان السامرائي   البحث العلمي الكمي والنوعي  
 17  2001 شركة المطبوعات للتوزیع   احمد الصیداوي  البحث العلمي بنماذجھ االساسیة   
 8  2001 عمان   -دار مجدالوي عبدالقادر الشیخلي  لمي بین الحریة والمؤسسیة  البحث الع 
 25  2008 اثراء جالل محمد النعیمي  البحث العلمي في إدارة االعمال باستخدام تقنیات الحاسوب  
   2010 دار المناھج  محسن علي عطیة  وسائلھ االحصائیة) -ادواتھ-البحث العلمي في التربیة (مناھجھ 
 12  2008 المركز الثقافي العربي   عبدهللا ابراھیم   بحث العلمي في العلوم االجتماعیة  ال 
االسس والمفاھیم   –البحث العلمي في العلوم االداریة والمالیة  

 بشیر محمد عاشور واخرون  والمناھج 
   2005 المكتب الوطني للبحث  

 15   2007 عمان  -دار الحامد  عبدالرحمن التل وزمیلھ وائل  البحث العلمي في العلوم االنسانیة واالجتماعیة   
 35  2010 عمان   -دار الوراق لحسن عبدهللا واخرین   مفاھیم, اسالیب, تطبیقات  -البحث العلمي 
 10  1993 الجامعة المستنصریة   عامر ابراھیم قندیلجي   البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات  
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 30  2008 عمان   -دار الیازوري عامر ابراھیم قندیلجي   مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة  البحث العلمي واستخدام  
 30  2005 لیبیا  -اكادیمیة الدراسات  علي مصطفى بن االشھر   البحث العلمي والتطویر التكنولوجي وقضایا اخرى   
 18  2008   عمان -دار تسنیم  ماجدة ابو زنط   البحث العلمي وصناعة المعرفة  
   2002 وزارة التعلیم   وجیھ محجوب   البحث العلمي ومناھجھ (كتاب منھجي)  
 25  2007 عمان   -دار المناھج عمار الطیب كشرود   البحث العلمي ومناھجھ في العلوم االجتماعیة والسلوكیة   
   2003 دار الفكر  صالح الدین محمود عالم  تحلیل بیانات البحوث النفسیة والتربویة واالجتماعیة  
 18  2009 لیبیا   -الدار االكادیمیة مصطفى عبدهللا خشیم   تصمیم البحوث العلمیة في اطار العلوم االجتماعیة   
 15  2002 عمان  -دار وائل عبدالمعطي محمد واخرین   التطورات المنھجیة وعملیة البحث العلمي  
   2010 مسیرةدار ال محمد بكر وزیلتھ  التفكیر والبحث العلمي 
   2002 الدار المصریة اللبنانیة  محمد متولي غنیمة  اسالیب جدیدة–تمویل التعلیم والبحث العلمي العربي المعاصر  
 25  2011 عمان  -دار الیازوري غالب فریجات   ثقافة البحث العلمي  
    2000 بیروت  –دار االفاق  صابر بو ضرغم   خطوات البحث االجتماعي  
   2009 مؤسسة المختار  عبدالكریم ابراھیم روحان  ت في منھج البحث التاریخي واالدبي دراسا 
 25  2008 مجموعة النیل العربیة   مبروكة عمر محیریق  الدلي الشامل في البحث العلمي 
    1984   –المنظمة العربیة للتربیة  ادارة البحوث التربویة   دلیل مراكز البحث التربوي في الوطن العربي   
   2008 مؤسسة الحورس  خالد الزواوي  الشباب والفراغ ومستقبل البحث العلمي 
   1988 بیت الحكمة  عبدالرزاق محمد البطیحي  طرائق البحث الجغرافي 
    1985 جامعة بغداد  وجیھ محجوب   طرائق البحث العلمي ومناھجھ  
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 10   2009 ------------------ محمد صالح ربیع   طرائق التفكیر العلمي  
    2007 مصر   –الثقافة الجامعیة  فوزي عبدالخالق وزمیلھ  المفاھیم و المنھجیات   –طرق البحث العلمي  
 30  2011 عمان  -دار الیازوري محمد ازھر سعید السماك  اسس وتطبیقات  -طرق البحث العلمي 
 35  2009 الریاض  -دار المریخ سیكارن  اوما  مدخل لبناء المھارات البحثیة   -طرق البحث في االدارة 
 18   1987 جامعة بغداد  وھیب مجید الكبیسي وزمیلھ    2 –  1طرق البحث في العلوم السلوكیة  
 20  2009 عمان   -دار صفاء ربحي مصطفى علیان   طرق جمع البیانات والمعلومات ألغراض البحث العلمي  
ل وزمیلھ محمد عبدالعا طرق ومناھج البحث العلمي     2009 الوراق 
 15  2002 عمان  -دار الثقافة مروان عبدالمجید ابراھیم   طرق ومناھج البحث العلمي في التربیة البدنیة والریاضة  
 15  2003 مصر   -منشأة المعارف عمادالدین وصفي   طرق ومناھج الحث العلمي في االدارة والعلوم االخرى   
 15  ------ -------- محمد سعید ابو طالب  علم مناھج البحث   
   2008 الھیئة العامة السوریة  بول دیفیز  العلم والبحث المعنى الجوھري  
 15  2008 عمان  -دار الثقافة عبدالقادر الشیخلي   فن كتابة التقاریر االداریة والمالیة والفنیة وغیرھا  
 20  1999 بیروت   –دار النھضة  محمد زكریا عناني واخرین   في مناھج البحث وتحقیق النصوص   
 15  1998 اربد  -دار االمل محمد ازھر السماك قواعد البحث العلمي مع تطبیقات في البحوث الجغرافیة واالقتصادیة   
   2010 دار الثقافة عبدالقادر الشیخلي  قواعد البحث القانوني (الجوانب الشكلیة والموضوعیة)  
 35   2008 بیروت  –دار الھالل  عبدالوھاب ابراھیم ابو سلیمان   2 – 1ة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقھیة كتاب  
 25  1998 الریاض  -دار الشروق عبدالوھاب ابراھیم ابو سلیمان  كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنیة والسنة النبویة   
 12   2008 بیروت  –دار الھالل  قصي الحسین   یمیة المنھجیة الحدیثة  كتابة البحوث العلمیة واالكاد  
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
   ------- مصر  –الثقافة الجامعیة  محمد مصطفى بن الحاج   دلیل شامل في االسس الفنیة والقواعد اللغویة   –كتابة التقاریر  
 5  1988 جامعة بغداد  یعرب فھمي سعید  كتابة الرسائل الجامعیة   
اسس البحث التربوي  -ل البحث التربوي الى مھزلةكي الیتحو 

 شركة المطبوعات للتوزیع   نخلة وھبھ  واصولھ  
1998  6 

 5   2000 عمان   – وائلدار   عدنان یوسف الدجاني  الورقة الفصلیة .... –المقالة  – الرسالة الجامعیة ...كیف تحضر 
 5  2007   -یةدار الكتب العلم احمد شلبي  كیف تكتب بحثا او رسالة  
    2009 بیروت  –دار البحار  صالح الدین الھواري   دراسة منھجیة لكتابة البحوث   –كیف تكتب بحثاً او رسالة  
 40  2009 مصر   -دار الوفاء حسن احمد الشافعي واخرین  مبادئ البحث العلمي في التربیة البدنیة والریاضة والعلوم االنسانیة   
   2006 دار الكتب العلمیة  رفیق االسالم المدني  لبحث المدخل إلى اعداد ا 
 15   1997 مصر   –مكتبة الخانجي   رمضان عبدالتواب  المدخل الى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي   
   2012 دار المسیرة محمد خلیل عباس واخرون  مدخل إلى مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  
 15  2009 مكتبة الدار العربیة   حسن شحاتھ  ربویة والنفسیة  المرجع في مناھج البحوث الت 
 10  2001 المؤسسة الحدیثة للكتاب  انطونیوس بطرس  المساعد في كتابة البحوث  
 20  2010 بیروت   -النھضة العربیة حسان حالق   مقدمة في مناھج البحث العلمي 
 15  2000 جامعة القاھرة   د عبدالماجد حام مقدمة في منھجیة دراسة وطرق بحث الظواھر السیاسیة  
   1990 وزارة التعلیم العالي  محي ھالل وزمیلھ  المكتبة واصول البحث ومصادره 
 15  2004 عمان   -دار صفاء ناجح رشید وزمیلھ  مناھج البحث االجتماعي  
   2011 الھیئة العامة السوریة  روجر جوم  مقدمة نقدیة  –مناھج البحث االجتماعي   
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
   2010 دار المسیرة فتحي محمد مصیلحي  ناھج البحث الجغرافي م 
   2011 الیازوري  محمد ازھر سعید السماك مناھج البحث الجغرافي بمنظور معاصر   
   2006 دار المسیرة موفق الحمداني واخرون  اساسیات البحث العلمي –مناھج البحث العلمي  
   2007 دار المسیرة فرید كامل واخرون  لعلمياالحصاء في البحث ا –مناھج البحث العلمي  
   2007 دار المسیرة محمد ولید وزمیلھ  تصمیم البحث والتحلیل االحصائي –مناھج البحث العلمي  
 20   2009 عمان   –دار وائل  احمد حسین الرفاعي   تطبیقات اداریة واقتصادیة  –مناھج البحث العلمي  
 25  2007 عمان   -دار المسیرة فرید كامل ابو زینة واخرین  ث النوعي طرق البح -مناھج البحث العلمي 
 25  2010 بیروت   -النھضة العربیة مفتاح محمد عبد العزیز  مناھج البحث العلمي في العلوم التربویة والنفسیة   
 23  2011 عمان   -دار اسامة عزیز داود  مناھج البحث العلمي والتربوي  
 17  2007 مصر   -دار الوفاء مصطفى الطائي وزمیلھ   وتطبیقاتھا في االعالم والعلوم السیاسیة  مناھج البحث العلمي  
   2005 جامعة كربالء  انور حسین وزمیلھ  مناھج البحث بین النظریة والتطبیق  
   2008 دار السالم علي سامي النشار  مناھج البحث عند مفكري االسالم   
   2007 رؤیة للنشر   عبدااللھ بنملیج وزمیلھ   لعلوم االجتماعیة مناھج البحث في االنسانیات وا 
    1980 مصر  –دار المعارف  ابراھیم احمد سالمة  مناھج البحث في التربیة البدنیة   
 7   1987 جامعة البصرة   ریسان خریبط مجید   مناھج البحث في التربیة البدنیة   
بولد ب فاندالین  دیو مناھج البحث في التربیة وعلم النفس        1993 مكتبة االنجلو المصریة   
   2012 افكار  علي عودة محمد  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  
   2003 الدار المصریة اللبنانیة  احمد عطیة وزمیلھ  رؤیة نقدیة –مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
   2010 اثراء للنشر  فالح وزمیلھ عبدهللا مناھج البحث في العلوم التربویة والنفسیة  
   2011 دار النشر للجامعات  رجاء محمود ابو عالم  مناھج البحث في العلوم النفسیة والتربویة  
 12  2008 مكتبة االنجلو المصریة   بركات حمزة حسن   مناھج البحث في علم النفس  
 12  2001 روت  بی -النھضة العربیة حلمي الملیجي   مناھج البحث في علم النفس   
 8  ------ بیروت   –دار الثقافة  فرانتز روزنتال   مناھج العلماء المسلمین في البحث العلمي  
مناھج الفكر والبحث التاریخي والعلوم المساعدة وتحقیق  

 حسان حالق  المخطوطات 
   2010 دار النھضة العربیة 

   2010 الھیئة العامة السوریة  صافیةة زفنكي  المناھج المصطلحیة مشكالتھا التطبیقیة ونھج معالجتھا  
   2010 دار صفاء ابراھیم عبدالعزیز  مناھج وطرق البحث العلمي 
    1972 بغداد   –مكتبة النھضة  علي جواد الطاھر   منھج البحث االدبي   
 8   2007 مصر  –دار المعارف  حسن عثمان   منھج البحث التاریخي   
لیل سعید عبدالقادر خ منھج البحث التاریخي        1988 بغداد  –التعلیم العالي   
   2009 دار المناھج  مفید الزیدي  منھج البحث التاریخي  
    2004 بیروت  –مجد للنشر  ھاني یحیى نصري   منھج البحث العلمي   
 20  2006 نھضة مصر   حامد طاھر  منھج البحث بین التنظیر والتطبیق  
 20  2008 لیبیا  -جامعة قار یونس محمد عبدالكریم الوافي   والتدوین التاریخي عند العرب منھج البحث في التاریخ  
 10   1989 بیروت  –العالمیة للكتاب  ثریا عبدالفتاح ملحس   منھج البحوث العلمیة للطالب الجامعیین   
 17  2009 ن  عما -دار الشروق ابراھیم ابراش   المنھج العلمي وتطبیقاتھ في العلوم االجتماعیة   
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 السعر   سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 7   1990 جامعة بغداد  غازي فیصل   منھجیات وطرق البحث في علم السیاسة   
 20  2011 عمان   -دار الیازوري ناجي عبدالنور  منھجیة البحث السیاسي  
 24   2008 عمان   –دار اثراء  خضیر كاظم وموسى اللوزي  منھجیة البحث العلمي  
   2009 بغداد  فوزي ھادي وزمیلتھ  الب الجامعي دلیل الط –منھجیة البحث العلمي  
 10  2007 الموصل   -دار ابن االثیر ماتیو كیدیر وزمیلھ   دلیل الباحثین الجامعیین   -منھجیة البحث العلمي 
 23   2008 مصر   –المكتب الجامعي  كمال الدین الدھراوي   منھجیة البحث العلمي في االدارة والمحاسبة   
 17  2010 عمان   -دار زھران محمد سلیمان الدجاني وزمیلھ  العلمي في علم السیاسة   منھجیة البحث  
 20  2007 بیروت   -دار الھادي یوسف عبداالمیر طباجة  تقنیات ومناھج  -منھجیة البحث  
 30  2011 عمان   -دار صفاء احمد عارف الغساف وزمیلھ  منھجیة البحث في العلوم االجتماعیة واالداریة   
 17  2006 عمان   -االھلیة  نبیل احمد عبدالھادي   منھجیة البحث في العلوم االنسانیة  

 12   2007 بیروت   –الكتب العلمیة  محمد قاسم الشوم   منھجیة البحث وعلم المكتبات وتحقیق المخطوطات  
 12  2011 بغداد  -ر میزوبوتامیادا حمید لطیف الدلیمي  منھجیة البحوث العلمیة واعداد رسائل الماجستیر والدكتوراه  
    2008 عمان   –دار الحامد  دالل القاضي و محمود البیاتي   spssمنھجیة واسالیب البحث العلمي وتحلیل البیانات باستخدام  
   2009  عبدالقادر محمد عبدالقادر  مھارات كتابة واعداد التقاریر 
ین عبدالحمید احمد حس میادین علم االجتماع ومناھج البحث العلمي    10   1990 مصر   –المكتب الجامعي  
    2007 مصر   –دار نھضة مصر  محمد مندور  النقد المنھجي عند العرب ومنھج البحث في االدب واللغة  
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 علوم عسكریة 

 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25 2015 االكادیمیون  یونس مؤید  ادوار القوى االسیویة الكبرى  م 
 15 2011 كنوز   یوسف حسن   حرب اكتوبر   
 23 2014 دار الیازوري  یعقوب بیري  مھنتي كرجل مخابرات  
 25 2014 دروب  دار  الیشع ایفرات   االستیطان  االسرائیلي  م 
 40 2010 دار الكتب الیمنیة  یحیى عبدهللا طعیمان  جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  م 
 20 2011 دار الثقافة یاسین طاھر  مكافحة االرھاب في االستراتیجیة االمریكیة  
 20 2013 المنھل  یاسمین  قعیق   االس  واالیدي المقطوعة   
 20 2015 شركة المطبوعات   یاسر عبد الحسین   لثالثة  الحرب العالمیة ا 
  2008 المؤسسة الجامعیة  الیاس ابو جودة  االمن البشري وسیادة الدول 
 40 2009 دار الفكر  وھبة الزحیلي  دراسة فقھیة مقارنة  -آثار الحرب  
 25 2003 العبیكان  ولیم . ب. برور  االسلحة السریة  في الحرب العالمیة الثانیة   
 25 2012 دار المعرفة   ھیثم ھالل   موسوعة الحروب   
 25 2015 شركة المطبوعات  ھنري أ.كرامبتون  الجھاز الخفي لوكالة االستخبارات المركزیة -فن التجسس 
 65 2015 منشورات زین   ھناء اسماعیل االسدي  االرھاب  وغسیل االموال   
 60 2009 دار المصطفى القانونیة  ھشام زوین    3-1ریة الجرائم والقضایا العسك -الموسوعة العسكریة * 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30 2009 دار الرایة ھاني محمود  سیكولوجیة ادارة مؤسسات الدولة  -علم النفس السلوك القیادي 
 35 2011 مركز االمارات  ھاري آر. یارغر  االستراتیجیة ومحترفوا  االمن القومي  م 
 25 2012 ة كلم نیل م . ھایمان   الحرب العالمیة االولى  
 20 2013 شركة المطبوعات   نورمان سولومون   الحروب المیسرة  
 25 2002 االھلیة   نفیر مصدق   الحرب على الحریة   
 23 2015 العبیكان  نعوم تشومسكي  ثقافة االرھاب  
 15 2001 دار اآلداب     ينعوم تشو مسك النزعة االنسانیة العسكریة الجدیدة  
 15 2007 دار رسالن  نعمان عطا هللا الھیتي  یة  االسلحة المحرمة دول 
 25 2010 الوفاء نسین عبد الحمید  تطور اسالیب الحروب  
 40 2011 المكتب الجامعي الحدیث  نسرین عبدالحمید نبیھ  جرائم الحرب  م 
 23 2014 دار عشتار  نبیل عكید محمد  ماھیتھا وتطورھا  –حقوق االنسان  
  2008 بیرسان  موسى مخول  ) 4-1االقلیمیة ( موسوعة الحروب واالزمات  
  1987 مكتبة النھضة   مورتن ھاربرد  االستراتیجیة العسكریة المعاصرة  
  1985 الصفاة  مھور سالمة  نظریة االمن الصھیوني من ھشومیر إلى الخیار النووي  
 28 2008 الكتاب العربيدار  منصور عبدالحكیم  آخر الحروب على االرض  -الحرب العالمیة االخیرة قادمة 
 15 2015 دار الكتاب العربي  منصور عبد الحیكم   التالعب بالعقول   
 15 2012 دار الكتاب العربي  منصور عبد الحكیم   اسرار وحقیقة  الماسونیة   م 
 15 2012 دار الحامد معاذ البطوش  تداعیات االحتالل االمریكي البریطاني على العراق م 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 22 2014 حامد  مصطفى محمد  العشوائي  واالرھاب  التكدس السكاني 
 20 2014 دار الحامد مصطفى محمد  اعادة تأھیل المتھمین والمحكوم علیھم في قضایا االرھاب  
 18 2009 مكتبة مدبولي  مصطفى عثمان   االمن القومي العربي  م 
 20 2009 الثقافة   مشھور بخیت  الشرعیة  الدولیة لمكافحة االرھاب  
 15 2015 الدار العربیة للعلوم  مشعل بن عبد الرحمن   الرھاب  واثاره العالقات الدولیة  ا 
 30 2011 مركز االمارات  مركز االمارات  رؤیة استشرافیة  –التطورات االستراتیجیة العالمیة  
 18 2003 مدبولي   مدحت ایوب  االمن القومي العربي في عالم  متغیر   
 35 2010 المكتب العربي الحدیث  محمود سلیمان  ومي  الجاسوسیة واالمن الق 
 35 2012 منشورات زین   محمود داوود  یعقوب  المفھوم القانوني لإلرھاب  
 6 2013 المركز العربي  محمود  محارب  سیاسة اسرائیل  النوویة وعملیة صنع القرارات  
 25 2014 دار الوفاء  محمد یوسف  االرھاب السیاسي واحكام الشریعة  
 22 2008 الرایة  محمد یوسف   االمن القومي العربي   
  2012 دار الحامد محمد ھاشم البشیر  مخاطر تكنلوجیا النانو  
 10 .....  دار المحبة  محمد عطوي  التجسس االسرائیلي  
 20 2010 مكتبة النافذة محمد عصمت  صفحات ولطمات في الجاسوسیة والمخابرات  
 15 2005 طالس  محمد عرب  حقیقة سیاسیة   حقیقة تاریخیة  ام 
 12 1982 دار الحریة محمد عبد المجید حسون  صراع القوى الكبرى في الوطن العربي  ةإستراتیجی م 
 15 2009 الھیئة المصریة  محمد عبد القادر  المفاجأة االستراتیجیة   
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 45 2014 دار مجدالوي  ع محمد صالح ربی 3-1الجریمة  -االرھاب  -الجھل -مثلث الرعب العالمي 
 15 2009 دار الكتب القانونیة  محمد حكیم حسین  فن االتصال االمني وتقاریر التحقیقات االمنیة  م 
 10 2006 دار الرصد محمد حسین  اسرار ارھاب الغزو االعالمي للعراق 
 25 2013 المكتب الجامعي الحدیث  محمد حسن جاسم  أثر الحرب على نفاذ المعاھدات الدولیة م 
 18 2014 كنوز   محمد الباز  العقرب السام  م 
 40 2014 العارف  محسن عبد الصاحب  المسرح البیئي  العسكري   
 23 2014 دار الحامد مجموعة مؤلفین  تشریعات مكافحة  االرھاب في الوطن العربي  
 25 2014 دار الحامد مجموعة مؤلفین  االرھاب والقرصنة البحریة  
 23 2014 دار الحامد مجموعة مؤلفین  مة االرھاب والعول 
 50 1989 دار طالس مجموعة من الباحثین  ن جزئیی   -االستراتیجیة السیاسیة العسكریة 
 10 2002 بیت الحكمة   مجموعة الباحثین   1973حرب تشرین / اكتوبر  
 20 2008 مركز االمارات  مجموعة الباحثون   النظام االمني  في منطقة الخلیج العربي   
 20 1989 دار الجیل   مجموعة  بن الكتاب  السجل االسود  
 15 2014 دار الكتاب العربي  مجدي كامل  الصنادیق السوداء  م 
 18 2008 دار الكتاب العربي  مجدي كامل  21حرب الجواسیس القرن ال   
 15 2014 الصفوة   مایلز  كوبالند  لعبة االمم   
 45 2013 مركز االمارات  مایكل ھورویتس  ابھ ونتائجھ بالنسبة الى السیاسة الدولیة اسب  –انتشار القوة العسكریة   م 
 10 2016 مركز البیان  مایكل نایتس  مستقبل قوات االمن العراقیة  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 25 2012 مركز االمارات  للدراسات مایكل كربیون   االمن اوال .  قبل الندم  
 8 1985 وجیة  جامعة التكنول مازن عبد الحمید  مبادى التمویھ  
 25 2015 شركة المطبوعات  مارك مازیتي  الحروب السریة االمیركیة الجدیدة  -حروب الظل 
 35 2014 المركز القومي للترجمة   مارك  كورتیس  التاریخ السري  
 20 2003 المكتب المصري الحدیث  لواء اح محمد عبد الجواد  قانون الحرب  م 
 20 2010 لمكتبة المصري  ا لخمیسي  شیبي   االمن الدولي   
 10 1982 المؤسسة العربیة  ل. دبلیو. مارتن  البحر في االستراتیجیة الحدیثة  
 25 2013 دار كلمة   كینیث . ن. والتز   االنسان والدولة والحرب  
 22 2010 دار العربیة للعلوم   كیث  میلتون   دلیل  سي  أي ایھ الرسمي  
 17 2012 دار  الحامد   كمال عبد هللا   الرھاب  جریمة الخطف في قانون مكافحة ا 
 30 2011 مركز االمارات  كریستوفر كوكر  الحرب في عصر المخاطر 
 18 1989 جامعة بغداد  كامل علوان  علم النفس العسكري  
 5 1988 الدار العربیة للموسوعات  كامل علوان  علم النفس في المیدان العسكري  
 15 2017 دار الرافدین  ضیر عباس  قاسم خ ایدیولوجیا التوحش   م 
 23 1996 مركز االمارات  فیبي مار و ولیم لویس  تحدي الشرق االوسط بعد الحرب الباردة –امتطاء النمر  
 12 2006 دار الجلیس فیاتشالف كورولیوف  مخاطر االنفجار النووي في الصراع العربي االسرائیلي  م 
 20 2012 مدبولي   فوزي حسن حسین   التخطیط االستراتیجي   
 30 2006 الحوار الثقافي   فلب  توبمان  امبراطوریة االسرار   
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 12 2002 الحوار الثقافي   فل سكراتون   سبتمبر  مختارات معارضة  11ما وراء   
 15 2007 دار الكتاب العربي  فرید فالوجي   قیادات وزعماء   
 12 2007 ي دار الكتاب العرب فرید الفالوجي   المعارك الفاصلة  
 25 1996 جروس  برس   فردریك   معتوق  معجم الحروب   
 25 2014 مركز االمارات  فرانك ھارفي  تفسیر حرب العراق   
 18 2003 مركز االمارات  فرانك ھارفي  عودة المستقبل   
 35 2015 االكادیمیون  فراس محمد التوازنات االستراتیجیة الجدیدة في ضوء بیئة امنیة متغیرة 
  2011 دار غیداء فراس عباس البیاتي  االمن البشري بین الحقیقة والزیف 
 22 2016 السنھوري   فاضل شایع   تمویل االرھاب   
 10 1976 الدار  العربیة   فاضل البراك  دور الجیش العراقي  
 10 1986 المكتبة العالمیة  فاروق الحریري  الحرب العالمیة االولى  
 10 1983 المطابع العسكریة  فاروق الحریري  41-39انتصارات المانیا  -1لمیة الثانیة جحمالت الحرب العا 
 30 2007 دار المعرفة   غنوة خلیل   امراض  الحروب   
 15 2012 دمشق  -مركز الدراسات  غزوان فھد  سیكولوجیة الجماعة العسكریة  
 25 2009 مالیین دار العلم لل عمر الدیراوي  عرض مصور   –الحرب العالمیة االولى  
 15 2009  عماد عواد  المواطنة واالمن  * 
 15 2013 مركز الدراسات   عم. ر  ھیثم محمود   التقدیر االستراتیجي لمناطق  العالم  
 23 2016 السنھوري   علي محمد  القوة  الناعمة واثرھا مستقبل  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 35 2010 یة المكتبة العصر علي عدنان الفیل  القضاء العسكري في الوطن العربي م 
 35 2010 لبنان  -المؤسسة الحدیثة علي عدنان الفیل  دراسات في التشریعات الجزائیة العسكریة   -القضاء العسكري 
 15 2006 مؤسسة رام  علي عبدالقادر المقاومة و  االرھاب من منظور اسالمي  
 17 2013 ري دار الیازو علي عبدالرحیم  االرھاب من وجھة نظر علم االجتماع وعلم النفس  
 35 2015 شركة المطبوعات  علي صوفان  مالحقة القاعدة من الداخل –الرایات السود  
 23 2016 السنھوري   علي زیاد   مؤشرات القوة  والتأثیر  في االستراتیجیة االمریكیة   
 35 2014 میون االكادی علوان حسون العبوسي  2003-1931القدرات واالدوار االستراتیجیة لسالح الجو العراقي  م 
 25 2014 مركز االمارات  عالء عبد الحفید  المواءمة  بین اعتبارات االمن  
 40 2015 المكتب الجامعي الحدیث  عالء زكي  جرائم االمن القومي   م 
 10 1999 بیت حكمة   عالء الدین حسین   فن الحرب  عند العرب   
 10 1984 یة  المؤسسة العرب العقید صامویل  ھیز   تولي القیادة  
 15 2001 دار قرطاس عطیة الظفیري  حرب في الصحراء 
 20 2009 شركة المطبوعات   عصام نعمان   امریكا  واالسالم  والسالح النووي   م 
  2009 العارف عدنان یاسین  االمن االنساني والمتغیرات المجتمعیة في العراق  
 12 1998 تراتیجیة مركز الدراسات االس عدنان السید  التسویة الصعبة   
 12 2002 المؤسسة الجامعیة   عثمان العثمان   الحرب االمریكیة ضد افغانستان   
 40 2011 مكتبة مدبولي  عبدالناصر جندلي  اثر الحرب الباردة على االتجاھات الكبرى والنظام الدولي م 
 25 2008 دار الفكر  الجامعي   عبدالرحمن محمد   استراتیجیة القیادة العسكریة   م 
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 30 2011 منشورات الحلبي  عبدالرحمن العیسوي  سیكولوجیة الحرب والسلم  
 25 2011 دار الفكر الجامعي عبدالرحمن العیسوي  الحیاة العسكریة من المنظور السیكولوجي  
 25 2007 دار الفكر الجامعي عبدالرحمن العیسوي  القیاس النفسي والعقلي في القوات المسلحة 
 23 2005 دار الفكر الجامعي عبدالرحمن العیسوي  والمعرفة  العسكریة  في  الثقافة   
 10 1993 ستار برس   عبد الوالي الشمیري  االستراتیجیة العسكریة  لعاصفة الصحراء  
 22 2010 دار جریر  عبد الرزاق الدلیمي  الدعایة واالرھاب   
 20 2015 الحلبي  عبد الجبار  رشید   جرائم االرھاب الدولي  
 23 1999 بیسان   عایدة العلي سري   الحرب الباردة في الخلیج الساخن   
 10 2014 دار الحامد عامر وھاب  والعنف في االعالم المرئي االرھاب  
 15 2013 دار الكتاب العربي  عامر مصباح   المنظورات االستراتیجیة  في بناء االمن   
 25 2012 منشورات زین  عامر عباس  دولي البرنامج النووي االیراني في ضوء القانون ال 
 20 2015 دار امجد عاكف محمد  علم النفس االمني  
 15 2011 دار الكتاب العربي  عادل الجوھري   الموساد  
 22 2008 دار الكتب القانونیة   طارق عبد العزیز   جرائم االرھاب الدولي   
 10 2006 كنوز   طارق رضوان  اختراق الموساد  
 12 1994 دائرة  التدریب  صن  ھایتشن   خدع الحرب  
 17 2006 دار الفكر الجامعي صالح الدین جمال الدین  ارھاب ركاب الطائرات  
 40  دار القاھرة  صالح  نصر   1-2الحرب النفسیة  
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 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 2015 االحمدي دار  صباح  عبد الرزاق كبة   في السیاسة یة ودورھا في عملیة صنع القرار مركز االبحاث االمریك 
 23 2016 دار الرضوان صادق جبر   االرھاب و التنمیة البشریة في البلدان العربیة  
 7 2004 الدار العربیة للعلوم شیلدون رامبتون  استخدام الدعایة في حرب بوش على العراق –اسلحة الخداع الشامل  
 10 2013 مؤسسة حورس  شوقي حسن  من اسرار ملفات الجواسیس والمخابرات  
 12 2011 بیت الحكمة   شمران العجلي  بناء دولة العراق   ةاستراتیجی 
 25 2004 دار الجلیل  شلومو نكدیمون  الموساد في العراق ودول الجوار  
 10 1984 المؤسسة العربیة للدراسات  شارل شاندیسي  علم النفس في القوات المسلحة 
 23 2007 مكتبة مدبولي  سید عبدالعال  1954 - 1949االنقالبات العسكریة في سوریا  
 23 2013 دار الفكر  السید ابو عیطة  سیاسة االمن الدولي   
 18 2008 ایتراك  السید  ابو  الخیر  الشركات  العسكریة  واالمنیة  
 25 2014 الدار العربیة للعلوم سھیل ھاشمي  المسألة االخالقیة واسلحة الدمار الشامل 
 20 2013 لبنان  -منشورات الحلبي سفیان لطیف علي  ل حق النقض في مجلس االمن الدولي التعسف في استعما م 
 20 ............  دار الجیل سعید الجزائري  حرب المخابرات في العالم  
 15  دار الجیل سعید الجزائري  ملف الثمانینات عن اعمال المخابرات  م 
 10 2014   مركز  االستشاري سعد معن  ادوات القتال النفسي   
 23 2013 زھران  سعد حقي توفیق  االستراتیجیة النوویة بعد انتھاء الحرب الباردة  م 
 25 2011 رؤیة   سعد الدین الشاذلي    سعد الدین الشاذلي  الرجل والثعلب  
 7 1985 مركز العالم الثالث  سعد البزاز خفایا الدور االسرائیلي في حرب الخلیج  -الحرب السریة 
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 18 2012 الیازوري   ستیفین  بلیتیري   راق وامن الوالیات المتحدة في الشرق االوسط  قوة الع 
 15 2006 الدار العربیة ستیفن ھـ. مایلز التعذیب والتواطؤ الطبي, والحرب على االرھاب  –خیانة القسم   
 15 2014 دار كلمات ستیفن كینرز  حماقة الھجوم على ایران  -اتباع الشاه 
 28 2007 العبیكان  ستیفن بادیانسكي  2القصة الكاملة لفك رموز الشیفرة في الحرب  -اءصراع االذكی 
 40 1976 دار الحصاد   تشرشل    –ستالین  1-2رسائل  االدارة الحرب  
 15 2005 الدار العربیة العلوم  ستاسي بیرمان   جواسیس لیمتد  
  2010 دار الكتاب العربي ارد ھاس ریتش حرب الضرورة (سیرة حربین على العراق) حرب االختیار  
 30 2012 مركز االمارات  ریتشارد كالرك  حرب الفضاء االلكتروني  م 
 12 1974 دار ابن خلدون   ریتشارد بارنت   حروب التدخل االمیركیة  في العالم  
  2011 مركز االمارات  رونالد كریلینستن  مكافحة االرھاب  
 13 2005 مركز الخلیج لالبحاث  روبین فروست  من سبتمبر  االرھاب النووي ما بعد الحادي عشر 
 20 2014 مركز االمارات  روبرت ھایورد   القرصنة البحریة   
 20 2009 دار الكتاب العربي روبرت غیلبن  الحرب والتغییر في السیاسة العالمیة 
 30 2016 شركة المطبوعات  روبرت غیروارث  1923 -1911حروب االمبراطوریات  
 50 2009 العبیكان للنشر  روبرت غرین  استراتیجیة للحرب  33 
 20 2012 اسامة  رواء  زكي  االمن الدولي   
 12 2015 دار الكتاب العربي رمزي المنیاوي  السجل الدامي لراس االفعى االمریكیة سي . آي. إیھ -ذراع الشیطان 
 15 2015 ابن الندیم   رفقة رعد خلیل   فلسفة الحرب  
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 17 2009 دار الجامعة الجدیدة  رفعت رشوان البیئي في قانون العقوبات  االرھاب  
 30 2004 الحوار الثقافي  رتشارد كالرك من داخل امریكا على االرھاب  -في مواجھة جمیع االعداء 
 25 2014 شركة الغدیر رائد المالكي الوجیز في القانون االداري  
 35 2007 دار العلوم العربیة  سالم  راشد بن اثر التقنیات المعاصرة على االمن  
 40 2012 منشورات زین   راستي  الحاج   االرھاب   
 20 2014 حامد  ذیاب  موسى   التنمیة البشریة  واالرھاب  
 35 2003 لیبیا  -الھیئة القومیة  دیفید ھالبر ستام  بوش , كلنتون والجنراالت  –الحرب في زمن السلم  
 30 2007 العبیكان  دیفید كین  للحرب على االرھاب وظائف خفیة  -حرب بالنھایة م 
 35 2014 مركز االمارات  دیفز ھانسون  من الحروب الفارسیة الى سقوط روما  -صانعو االستراتیجیات القدیمة 
 35 2010 االنتشار العربي  دوغالس ج. فایث  الحرب والقرار من داخل البنتاغون تحت عنوان الحرب ضد االرھاب  
 25 2003 وائل   دھام محمد العزاوي  المن   القومي العر بي األقلیات وا 
 25 2011 مركز االمارات  دان سینور  الخدمة العسكریة ودورھا في تطویر االقتصاد  –بناء الدولة  م 
 25 2014 دار الكتاب الجامعي خلیفة عبدالمقصود  االسلحة البیولوجیة   
 23 2008 دار الفكر الجامعي صطفى  خالد م تعویض المضرورین من االعمال االرھابیة  
 35 2013 منشورات زین  حیدر علي نوري   الجریمة االرھابیة   
 10 2014 كنوز  حنان ابو الضیاء  قرصنة ماء النیل -اخطبوط اسمھ الموساد  
 15 2000 دار زھران حمیدي قناص  الموساد في االستراتیجیة االسرائیلیة  
 12 2010 كنوز   حمادة امام  الموساد  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 10 1987 دار الشوؤن الثقافیة   حكمت موسى سلمان  جرائم التخلف  والغیاب  
 15 2011 دار الحرم للتراث الحسیني الحسیني  موسوعة الحرب العالمیة االولى والثانیة  
 8 2009 المكتبة القانونیة   حسین شكر   معاملة اسرى الحرب  
 20 2013 دف  للدراسات  مركز الھ حسین الخزاعي   االمن والمخابرات   
 15 2006 دار الفكر الجامعي حسنین المحمدي  اسبابھ.... مواجھتھ  –االرھاب الفكري   
 20 2015 مركز الكتاب االكادیمي  حسن عزیز وزمیلھ  في القانون الدولي  االرھاب  
 17 2005 عالم الكتب  حسن طوالبة  العنف واالرھاب من منظور االسالم السیاسي  
 30 1995 دار طالس حسن توركماني  العسكریة في العالمالمذاھب  
  1989 دار واسط حامد ربیع  الحرب النفسیة في الوطن العربي  
 15 2011 دار الساقي   حازم صاغیة   ھجاء السالح  
 20 2006 دار الكتاب العربي  جیمس رین   حالة حرب  
 15 1988 . ....................... جون سمیث  القیادة في الحرب  م 
 20 2003 العبیكان  جوزیف س . ناي   مفارقة القوة االمریكیة  
 30 2009 دار الكتاب العربي  جوزیف  ستیغلتز   حرب  الثالثة  تریلیونات  دوالر   م 
 23 2005 مركز الخلیج  جورج بیركوفیتش  استراتیجیة االمن النووي  م 
 8 1964 لیعة دار الط الجنرال  اندریة  الردع واالستراتیجیة   
 40 2010 مدبولي   جمعة علي بن جمعة   االمن العربي   
 25 2006 الدار العربیة  للعلوم جایمس بوفارد  خیانة بوش   م 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 135 2011 لبنان ناشرون  جاري جاجلیاردي  9-1سلسلة فن الحرب ل(صن تزو) في مجال االدارة  
 45 2011 العبیكان  جارد دیاموند  االنھیار  م 
 45 2007 االھلیة  جارد دایموند  ، جراثیم ، وفوالذ اسلحة  
 15 2006 دار الكتاب العربي  جابر عبد السالم ھالل   حرب المخابرات  الصراع الخفي  بین الموساد  والمخابرات العربیة م 
 10 1985 دار الحریة  ثامر كامل محمد  دراسة في االمن الخارجي العراقي  
 75 2011 مركز الدراسات االستراتیجیة ثابت محمد  ) 3ج-2(المتوفر ج 3-1االستراتیجیة العسكریة  
 35 2015 شركة المطبوعات  تیم واینر  تاریخ االف. بي. آي  -االعداء 
 10 ---- دمشق -الدار الوطنیة  تیري میسان  2001أیلول  11ماذا جرى في  -التضلیل الشیطاني 
 25 2011 القومي للترجمة   المركز تشالمرز  جونسون   احزان االمبراطوریة  
 10 2014 كلمات  تشارلز  تاونزند  االرھاب   
 12 2014 دار الیازوري   تسفي لنیر   ازمة االستخبارات االسرائیلیة   
 15 2001 مكتبة الساقي   ترجمة  ابراھیم   جواسیس في الرمال   
 15 2005 لعلمي الدراسات  المركز ا بیتر فالنسین   مدخل الى فھم تسویة صراعات الحرب والسالم  
  2010 مركز االمارات  بیتر سینجر  الحرب عن بعد  
 25 2009 العبیكان  بیتر .ج.  ویلیامسون   الفوز في اسیة استراتیجیة  للمنافسة   
 30 2015 شركة المطبوعات   بوال برودویل   بكامل رصیدنا  سیرة الجنرال  
 23 2013 شركة المطبوعات   بول فندلي   الخداع  
 30 2014 الیازوري   بوسي  الجواسیس   



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 15 1992 مدبولي   بوت ودوورد   القادة  
 30 2008 العبیكان  بوب ودورد   حالة انكار حرب بوش   
 40 2008 المؤسسة الجامعیة  بن حمودة لیلى  االستخدام السلمي للفضاء الخارجي  
 20 2013 دار الصفار بشیر الوندي  االمن المفقود  
 23 2014 دار الیازوري   بدر عقیلي  اد  الشابك امان  الموس 
 25 2015 دار الوراق   ایناس سعدي عبد هللا   الحرب الباردة   
 20 2010 الثقافة   ایمن نواف   الجریمة المستحیلة  م 
 15 2004 رؤیة   ایمن عبد الرسول   في نقد المتقف   
 23 --- بیروت   -المكتبة الثقافیة ایلي زعیرا الواقع یحطم االسطورة  -حرب یوم الغفران 
 15 2009 الدار العربیة للعلوم  ایریك  ھوبزباوم   العولمة  والدیمقراطیة واالرھاب  
 15 2012 شركة المطبوعات  ایان شابیرو  ما وراء الحرب على االرھاب  –نظریة االحتواء  
 20 2005 االھلیة   ایان بانون  الموارد الطبیعیة  والنزاعات المسلحة   
 25 2016 دار االیام  ایاد ھارون محمد  االلیات الجنائیة المستحدثة لمكافحة جرائم الفساد  م 
 23 2015 المركز القومي للترجمة  اوزجور ھفال  مقاومة عسكرة المجتمع  –المعارضة االخالقیة   م 
 15 2006 دار الكتاب العربي انیس الدغیدي  وملفات الحكام العرب   C.I.Aال  
 25 2012 شركة المطبوعات   اندریھ  جیرولیماتوس  من  الرمل  قصور م 
 25 2012 دار الحامد امین المشاقبة وزمیلھ  التحدیات االمنیة للسیاسة الخارجیة االمریكیة في الشرق االوسط  
 23 2016 دار االیام  اكرم حسام  المسئولیة الدولیة في اطار عملیات حفظ السالمفي افریقیا  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
  2015 دار االیام  اكرم حسام  ھاب والقانون الدولي لحقوق االنسان مكافحة االر 
 20 2015 االیام   اكرم حسام   مكافحة االرھاب   
 25 1996 مركز الدراسات العربي    اعمال ندوة   االمن العربي   
 10 1975 المؤسسة العربیة الدراسات  اعداد المركز العربي   1973دور  الجیش العراقي في حرب تشرین  
 15 1999 مكتبة مدبولي  ارنست فولكمان  الجواسیس (عمالء سریون غیروا مجرى التاریخ)  م 
 20 2013 مركز الكتاب االكادیمي   ارشد مزاحم مجبل االتفاقیات االمنیة  العسكریة  
 8 1985 المؤسسة العربیة للدراسات  ادوارد میدایرل رواد االستراتیجیة الحدیثة  
 20 2005 المجلس االعلى للثقافة  اد ریجیس  التاریخ السري المریكا في الحرب الجرثومیة  -بیولوجیا الجحیم 
 28 2014 دار الحامد احمد محمد الخوف من الجریمة االرھابیة بین الماھیة وامكانیة القیاس 
 15 2014 دار الحامد احمد فالح مستقبل االرھاب في ھذا القرن  
 40 2013 منشورات زین  احمد عبیس  ھود المجتمع الدولي والقانون الدولي مشكلة االسلحة التقلیدیة بین ج 
 20 2014 حامد  احمد بن سلیمان   جرائم االرھاب   
 20 2006 باحث لدراسات  احسان المرتضى  االمن القومي االسرائیلي   
 20 2015 الرافدین  اثیر ناظم  الجاسور  التصدع الكبیر   
 12 2003 مركز الرقابة الدیمقراطیة   االتحاد البرلماني  الدولي  لدفاع واالمن  الرقابة البرلمانیة على ا 
 22 2015 دار الساقي  ابراھیم الحیدري  سوسیولوجیا العنف واالرھاب  
 15 1999 االھلیة   ابراھیم ابو خزام   الحروب وتوازن القوى   م 
 20 2010 المكتبة  العصریة   ابراھیم  السید  نظرة في مكافحة االرھاب  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  الناشر المؤلف عنوان الكتاب  ت 
 6 1977 المؤسسة العربیة   ابراھیم  البحراوي   االدب الصھیوني بین الحربین  
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 دار الدكتور للعلوم
 االداریة واالقتصادیة والعلوم االخرى 

 توزیع  -نشر-طبع 
 07706479159  -07901978525موبایل:   -الفرع المجاور لمطبعة األشبال   –شارع المتنبي  -بغداد

 

  الفندقة والسیاحة 
 

 السعر  سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 10 1991 مصر   -مكت�ة مدبولي سامي عبدالقادر سعید  فن اإلدارة في صناعة الفنادق 
 12 2000 عمان  -دار صفاء منال عبد المنعم مك�ة  الس�احة تشر�عات وم�ادئ  
 5 2000 هال للنشر  خلود الخطیب  العمل�ات االدار�ة في مجال الض�افة  
 30 2000 لبنان ناشرون  احمد محمد علي القرني  ع *   -المعجم الس�احي الشامل أ 
 5 2000 هال للنشر  خلود الخطیب  علم ادارة الض�افة  
 17 2001 عمان  -دار الحامد  اسعد حماد ابو رمان  ادارة الض�افة  
 10 2001 سور�ا  -دار الرضا سهیل الحمدان  اإلدارة الحدیثة للمؤسسات الس�اح�ة والفندق�ة  
 13 2001 عمان  -دار ال�ازوري  نع�م الظاهر وزمیله  وسائل االتصال الس�احي  
 17 2002 عمان   –دار الحامد  نز�ه اسماعیل الد�اس   إدارة اإلیواء  
 17 2002 عمان   -دار ال�ازوري  انس بلیبل وآخر�ن  إدارة اإلیواء *  
 15 2002 عمان  -دار صفاء آس�ا محمد إمام وزمیلها  ادارة المنشآت الس�اح�ة  
 20 2002 عمان   – دار �افا ا�من مزاهرة واخر�ن   إدارة وتجهیز المط�خ *  
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 السعر  سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 17 2002 عمان    -دار المسیرة احمد حماد وزمیله إدارة وتجهیز المط�خ   
 10 2002 مصر -هال للنشر سامي عبدالقادر اإلدارة المال�ة في صناعة الفنادق *  
 22 2002 عمان   -دار الوراق مثنى طه الحوري  اإلرشاد الس�احي *  
وصفي وزمیله احمد  التخط�ط واإلدارة في المطاعم     15 2002 عمان    -دار المسیرة 
 20 2002 عمان   –دار الحامد  نز�ه الد�اس   التشر�عات والقوانین الس�اح�ة والفندق�ة    
 10 2002 سور�ا  -دار الرضا فاد�ةعلي نجمو  التقن�ات وفن االت�كیت في المنشأة الس�اح�ة والفندق�ة  
 15 2003 عمان   -دار صفاء عثمان محمد غن�م وزمیله  مل ومتكامل * في سبیل تخط�ط مكاني شا -التخط�ط الس�احي  
 17 2003 عمان   –دار الوراق  حمید عبد النبي الطائي   مدخل إلى الس�احة والسفر والطیران  
 25 2004 مجموعة النیل العر��ة  سامي عبدالقادر سعید  إدارة الحفالت والمؤتمرات  
سعید سامي عبدالقادر  اإلدارة الفندق�ة    25 2004 مجموعة النیل العر��ة  
 15 2004 مجموعة النیل العر��ة  سامي عبد القادر سعید  الخدمة الفندق�ة في المطاعم  
 18 2004 الوراق للنشر  خالد ولید السبول مدخل نظري و تطب�قي  -المرشد في االمن والسالمة الفندق�ة  
 17 2004 عمان   –وائل دار  عالء یوسف �نه   الموارد ال�شر�ة في المطاعم   
 10 2004 عمان  -دار المناهج   ا�من سل�مان مزاهرة  خدمة األغذ�ة والمشرو�ات  
 25 2005 عمان  -دار الوراق حمید عبدالنبي الطائي  مدخل مهني  -ادارة الض�افة 
 15 2005 عمان  -دار الحامد  رعد العاني  مفاه�م س�اح�ة في االقامة واالیواء -ادارة الفنادق 
 25 2006 عمان   -دار الوراق اسامة ص�حي الفاعوري  اإلرشاد الس�احي مابین النظر�ة والتطبیق  
 25 2006 مصر   -الدار الجامع�ة محمود احمد وزمیلته  اإلشراف الداخلي في صناعة الفنادق  
 20 2006 لبنان  -دار المواسم للنشر محمد فر�د ىعبد هللا التخط�ط الس�احي وآفاق الس�احة المستدامة  
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 السعر  سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 12 2006 مصر   –الدار العر��ة  حسن احمد شحاته   التلوث البیئي و�عاقة الس�احة *  
 25 2006 عمان  -دار الحامد  نبیل زعل الحوامدة وزمیله *   21الجغراف�ا الس�اح�ة في القرن   
 15 2006 مصر  –دار الوفاء  علي احمد علي واخر�ن   خدمة المطاعم الس�اح�ة بین النظر�ة والتطبیق   
 25 2006 المكتب الجامعي الحدیث  وفاء ز�ي ابراه�م  دراسة تقو�م�ة للقرى الس�ا  -دور الس�احة في التنم�ة االجتماع�ة  
 40 2006 الدار الجامع�ة عبد الرحمن محمد الع�سوي  علم النفس الس�احي في خدمة المؤسسات الس�اح�ة والفندق�ة  
 20 2007 عمان   –دار الحامد    نز�ه الد�اس إدارة القرى الس�اح�ة *  
 17 2007 بیروت    –مؤسسة الر�ان  خضر احمد النجار   إدارة المطاعم والمطا�خ والمائدة *  
 15 2007 مصر -دار الوفاء غادة صالح  اقتصاد�ات الفنادق 
 25 2007 عر��ة للتنم�ة  المنظمة ال سام�ة جالل سعد   دلیل ارشادي * –اإلدارة البیئ�ة المتكاملة في المنشآت الس�اح�ة  
 22 2007 مصر  -�ستان المعرفة  نبیل محمد الش�مي  الص�انة في المنشآت الفندق�ة 
 40 2007 الر�اض  -دار المر�خ  �ار�ارا �و�س وزمیلها  تسو�ق الض�افة في االنترنت  
 25 2007 كنوز المعرفة ز�د عبوي  فن إدارة الفنادق والنشاط الس�احي  
 23 2007 عمان   –دار المسیرة  نع�م الظاهر وسراب ال�اس   * م�ادئ الس�احة   
 17 2007 مصر –دار الوفاء  هالة حسن  م�ادئ صناعة الض�افة   
 10 2007 مصر  -دار الوفاء ایهاب فتحي عبدالعز�ز  مراق�ة األغذ�ة في صناعة الفنادق   
 35 2007 مصر   –دار �نوز  ز�د منیر عبوي   معجم المصطلحات الس�اح�ة والفندق�ة   
 15 2008 مصر  -دار الوفاء غادة صالح حسن   إحصاء س�احي وفندقي *  
طور   السید محمد ابو إدارة الحفالت والمؤتمرات    17 2008 مصر   –�ستان المعرفة  
 40 2008 مصر -دار الفاروق  ست�فن ب�ج  ادارة من شأنها ان تحدث فرقا -ادارة الس�احة 
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 السعر  سنة الط�ع  الناشر المؤلف  عنوان الكتاب ت

 25 2008 الوراق للنشر  موفق عدنان الحمیري  ات الس�اح�ة ادارة القرى والمنتجع  
 23 2008 عمان  -دار الرا�ة  عصام حسن السعیدي ادارة المنشآت الس�اح�ة والفندق�ة 
 18 2008 عمان  -دار الرا�ة  عصام حسن السعیدي ادارة المنظمات الفندق�ة  
ي  ز�د منیر عبو  إدارة وتصن�ف المطاعم الس�اح�ة وآل�ة عملها     17 2008 عمان   –دار الرا�ة  
 20 2008 سور�ا   -دار الرضا مصطفى یوسف �افي   اقتصاد�ات الس�احة   
 20 2008 عمان  -دار الرا�ة  ز�د منیر  االقتصاد الس�احي  
 20 2008 عمان   –دار الرا�ة  ز�د منیر عبوي   الس�احة في الوطن العر�ي   
 30 2008 مصر  -دار الوفاء رشدي شحاتة ابو ز�د  ي * الس�احة واإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالم 
 23 2008 عمان    -دار زهران  ماهر عبدالعز�ز صناعة الس�احة   
 40 2008 دار الفكر الجامعي ا�من فوزي المستكاوي  االلتزامات والحقوق الناشئة عنه  -عقد الفندقة 
 25 2008 المكت�ة العصر�ة  احمد السعید الزقرد عقد النزول في الفندق  
 25 2008 عمان  -دار صفاء ا�اد عبد الفتاح النسور  مدخل مفاه�مي  –اسس تسو�ق الخدمات الس�اح�ة العالج�ة  
 17 2009 عمان  -دار الرا�ة عصام حسن السعیدي إدارة مكاتب وشر�ات و�الء الس�احة والسفر  
 30 2009 عمان   -دار الوراق حمید عبدالنبي الطائي  أصول صناعة الس�احة *  
 20 2009 مصر  -المكتب الجامعي محي محمد مسعد  االتجاهات الحدیثة في الس�احة  
 30 2009 عمان   -دار الوراق ابراه�م خلیل �ظاظو  GISالتخط�ط والتسو�ق الس�احي �استخدام  
 17 2009 عمان  -دار الرا�ة عصام حسن السعیدي التسو�ق والترو�ج الس�احي والفندقي 
 30 2009 عمان  -دار الوراق ابراه�م خلیل �ظاظو  معالم الس�اح�ة الجغراف�ا وال 
 23 2009 عمان  -دار الرا�ة  عصام حسن السعیدي الداللة واالرشاد الس�احي  
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 45 2009 عمان   -دار الوراق ابراه�م �ظاظو  الس�احة البیئ�ة وأسس استخدامها 
 30 2009 ان  عم –دار اثراء  اسعد حماد وزمیله  الس�احة في األردن *  
 25 2009 مصر  –دار الفكر الجامعي  محمد الصیرفي  بین التأثیر والتأثر   -الس�احة والبیئة  
 17 2009 ------------- ز�د منیر عبوي  ع   -المصطلحات الس�اح�ة والفندق�ة الحدیثة أ  
 25 2009 مؤسسة حورس  لشر�عي طارق عبد الفتاح ا تنم�ة المب�عات الس�اح�ة في ظل االزمة االقتصاد�ة العالم�ة  
 17 2009 مصر  -دار الكتاب القانوني  ز�ي ز�ي حسین ز�دان  حقوق السائح وواج�اته في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  
 30 2009 المكتب الجامعي الحدیث  محمد الصیرفي مهارات التخط�ط الس�احي  
 25 2010 مكت�ة االنجلو المصر�ة  وسف محمد حافظ ی خدمة المأكوالت  –ادارة و فن المأكوالت والمشرو�ات  
 30 2010 الوراق للنشر  موفق عدنان الحمیري  اساس�ات التمو�ل واالستثمار في صناعة الس�احة  
 17 2010 مصر -دار الوفاء منال شوقي عبد المعطي  اقتصاد�ات النقل الس�احي  
 22 2010 عمان   -دار اسامة عبدالكر�م حافظ  اإلدارة الفندق�ة والس�اح�ة  
 40 2010 عمان   -دار الوراق ابراه�م خلیل �ظاظو  الجغراف�ا الس�اح�ة ( تطب�قات على الوطن العر�ي )  
 20 2010 --------- ز�د منیر عبوي  المنشآت الس�اح�ة   -المطاعم  -القاموس المتخصص في الفنادق 
 22 2010 المكتب الجامعي الحدیث  طه احمد عبید  دراسة میدان�ة  -مشكالت التسو�ق الس�احي 
 Hotel and Tourism Industry  20 2011 عمان   -دار اثراء موفق الحمیري وزمیله 
 45 2011 دار الكتب القانون�ة  سامح احمد رفعت  ادارة الموارد ال�شر�ة في المجال الس�احي  
 17 2011 مصر  -دار الوفاء منال شوقي عبد المعطي  اسس التخط�ط الس�احي  
 12 2011 عمان    -دار زهران  �اسین الكحلي  أسس التسو�ق الس�احي *  
 17 2011 مؤسسة حورس  طارق عبد الفتاح الشر�عي  اقتصاد�ات النقل الس�احي  
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 22 2011 مصر  –دار الفجر  محمد عبده حافظ  اإلدارة االلكترون�ة للفنادق  
 25 2011 اب الحدیثدار الكت یوسف جعفر  االرشاد الس�احي والتر��ة الس�اح�ة  
 20 2011 عمان   -دار اسامة ه�اس بن رجاء الحر�ي  *  مفاه�مه وتطب�قاته -اإلعالم الس�احي 
 20 2011 عمان  -دار وائل خالد مقابلة  التسو�ق الفندقي   
 25 2011 عمان   -دار جر�ر عالء حسین السرابي واخر�ن  التسو�ق والمب�عات الس�اح�ة والفندق�ة  
 30 2011 عمان    -دار جل�س الزمان محمد شبیب وزمیله  لس�اح�ة المستدامة التنم�ة ا 
 25 2011 المر�ز القومي لالصدارات   ابراه�م سید احمد  الس�احة االلكترون�ة *  
 40 2011 مصر -دار الوفاء عماد الدین جمال جمعة  االساس�ات, المهام, التطبیق  -الصحة الفندق�ة  
 25 2011 دار الكتاب الحدیث بروس اكسلر من في الفنادق الس�اح�ة العنا�ة �الغرف وادارة اال 
 30 2011 دار الكتاب الحدیث م�شیل انكر  النظر�ة االساس�ة والتدر�ب العملي على تشغیل المطاعم في 
 25 2011 دار الكتب القانون�ة  سامح احمد رفعت  تطبیق معاییر الجودة الشاملة في التعل�م الس�احي الجامعي 
 17 2011 مصر  -�ستان المعرفة  عالء الدین عبد العز�ز جغراف�ة الس�احة  
 15 2011 مصر  -دار الكتب القانون�ة  مروان محمد نجیب  دور المز�ج التسو�قي الس�احي في تحقیق المیزة التنافس�ة  
 23 2011 عمان   -دار جر�ر سل�م محمد وزمیله  إدارة ومفاه�م   -صناعة الفنادق 
 25 2011 مصر  -دار الكتب القانون�ة  سامان سل�مان ال�اس  دراسة تحلیل�ة مقارنة  –الس�اح�ة  عقد الرحلة 
 20 2011 عمان   -دار اثراء مرزوق عاید واخر�ن   م�ادئ الس�احة   
 15 2011 مصر -دار الوفاء منال شوقي عبد المعطي  مقدمة في االعالم الس�احي  
یديعصام حسن السع نظم المعلومات الس�اح�ة    17 2011 عمان  -دار الرا�ة 
 25 2011 عمان   -دار اثراء موفق الحمیري وزمیله  هندسة الموارد ال�شر�ة في صناعة الفنادق 
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 20 2012 عمان    -دار زهران  حمید عبدالنبي الطائي  إدارة الموارد ال�شر�ة في صناعة الض�افة  
 23 2012 ة�ستان المعرف ن�فین شر�ف  اسس ادارة الحفالت والمؤتمرات  
 23 2012 عمان   -دار الرا�ة ز�د منیر   األمن والسالمة في المنشآت الس�اح�ة والفندق�ة  
 12 2012 عمان   -دار اسامة ه�اس رجاء الحر�ي  التسو�ق الس�احي في المنشآت الس�اح�ة   
 18 2012 عمان   -دار الوراق عمر جوابرة الملكاوي  التسو�ق الفندقي *  
 35 2012 مصر  -دار الوراق مثنى طه الحوري  نظ�مات المهن�ة في صناعة الض�افة * التشر�عات والت 
 35 2012 عمان   -دار الوراق اسامة ص�حي الفاعوري  الجغراف�ا الس�اح�ة بین النظر�ة والتطبیق  
 30 2012 عمان   -دار الوراق ابراه�م �ظاظو واخر�ن  الس�احة البیئ�ة بین النظر�ة والتطبیق  
 20 2012 مصر -دار الوفاء احمد الطاهر عبد الرح�م  لخدمات الس�اح�ة تسو�ق ا 
 20 2013 عمان   -دار زهران  نائل علي الفالح  ادارة االشراف الداخلي في الفنادق  
 23 2013 عمان   -دار زهران   ماهر عبد العز�ز ادارة المطاعم  
 25 2013 عمان   -دار المسیرة علي فالح الزعبي  التسو�ق الس�احي والفندقي  
 30 2013 عمان  -دار ال�ازوري  عادل عبد هللا العنزي وزمیله  التسو�ق في ادارة الض�افة والس�احة  
 22 2013 عمان  -دار ال�ازوري  نع�م الظاهر وآخرون  التشر�عات الس�اح�ة  
 20 2013 الوراق للنشر  عبد القادر ابراه�م وزمیله  مدخل الى جغراف�ة الس�احة  
 30 2013 عمان  ز�اد عید الرواض�ة  المفاه�م واالسس والمقومات  –�ة الس�احة البیئ  
 25 2014 االكاد�میون للنشر  سمر رفقي الرحبي  االدارة الس�اح�ة الحدیثة  
 25 2014 عمان  -دار ال�ازوري  فؤاد بن غض�ان  الجغراف�ة الس�اح�ة  
 25 2014 المكتب الجامعي الحدیث  محمد حسن النقاش  تخط�ط المواقع الس�اح�ة  
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 15 2014 دار الفكر العر�ي هو�دا محمد عبد المنعم  قوانین وقرارات العمل الس�احي والفندقي وشر�ات الس�احة 
 25 2014 عمان  -المجتمع العر�ي   مروان ابو رحمه وآخر�ن  م�ادئ التسو�ق الس�احي والفندقي 
 23 2014 عمان  -المجتمع العر�ي   مروان ابو رحمه وآخر�ن  م�ادئ االرشاد الس�احي  
 25 2014 عمان  -المجتمع العر�ي   محمد احمد العمري  المفهوم والتطبیق  –االمن الس�احي   
 22 2014 عمان  -المجتمع العر�ي   مروان ابو رحمه وآخر�ن  الس�احة البیئ�ة  
 30 2014 عمان   -الوراق للنشر  و آخر�ن ابراه�م �ظاظو  دراسة في الس�احة المستدامة  -ص�انة وحما�ة الفس�فساء  
 25 2014 المجتمع العر�ي  حمزة العلوان وآخر�ن  ادارة الموارد ال�شر�ة في المنشآت الس�اح�ة والفندق�ة  
 25 2014 المجتمع العر�ي  حمزة دراد�ة وآخر�ن  م�ادئ الس�احة  
 25 2014 المجتمع العر�ي  حمزة عبدالحل�م وآخر�ن  البروتو�ول وخدمة الز�ائن  
 25 2015 عمان  -دار صفاء  فؤاد بن غض�ان  �ة المستدامة بین النظر�ة والتطبیق الس�احة البیئ  
 35 2015 عمان   -اثراء للنشر  اسماعیل الد�اغ وزمیله  مدخل متكامل في االستثمار الس�احي والتمو�ل  
 30 2017 الفا للنشر مصطفى یوسف و ه�ه مصطفى  االتصال والعالقات العامة في المؤسسة الس�اح�ة وتطب�قاتها  
 30 2017 الفا للنشر جالل بدر وآخر�ن  ادارة االعمال الس�اح�ة  
 22 2016 دار اال�ام  فضل ظاهر واخر�ن  االستقرار االمني في تنم�ة القطاع الس�احي  
 23 2016 دار اال�ام  جنان عبدالرضا ادارة المشروعات الس�اح�ة  
 35 2017 حمیثرا للنشر  یوسف حافظ  التسو�ق في عالم الض�افة  
 25 2019 الرن�م للنشر  ماجد القرنة االتجاهات الحدیثة في االدارة الفندق�ة  
 20 2016 دار اال�ام  صفاء عبدالج�ار و طه مهدي التضخم االقتصادي والتنم�ة الس�اح�ة  

 23 2015 دار الحامد مصطفى یوسف  االمن الس�احي  
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 35 2017 الفا للنشر مصطفى یوسف  تسو�ق الخدمات الفندق�ة  
 20 2016 مكت�ة حسن العصر�ة  محمد الطاهر و زمیله  النشاط الترو�جي وجودة الخدمات الفندق�ة في االقطار العر��ة  
 40 2015 دار عالء الدین ج�مس ر. آبي  المب�عات والتسو�ق في المنشآت الس�اح�ة  
 20 2018 شر�ة الدیوان للط�عة  سعید شاما�ا  الس�احة نهجنا الوطني  
 25 2014 دار االكاد�میون  روشان مفید  س�ات االدارة الفندق�ة اسا 
 20 2009 دار الفاروق  كین �ار�ر  فن انشاء وادارة الفنادق الصغیرة  
 20 2017 الفا للنشر مصطفى یوسف  الس�احة الخضراء ودورها في معالجة ظاهرة ال�طالة  –الس�احة المستدامة   
 23 2019 دار اال�ام  م عبدالعالي نج اثر االعالن في الدوافع الس�اح�ة  
 20 2017 الفا للنشر مصطفى یوسف  التنم�ة الس�اح�ة  
 25 2015 دار الحامد مصطفى یوسف  مدخل الى العلوم الس�اح�ة والفندق�ة  
 20 2017 حمیثرا للنشر  یوسف حافظ  الصحة العامة للفنادق والس�احة 
 15 2016 مر�ز �ر�الء م مجید عبد قاس الس�احة حر�ة حضار�ة في الشر�عة االسالم�ة  
 25 2016 دار اال�ام  عبدالحسین موسى الشبالوي  سلوك المستهلك الس�احي بین النظر�ة والتطبیق  
 17 2015 دار اال�ام  محمد د�اب واخر�ن التنم�ة الس�اح�ة والس�اسات المال�ة النقد�ة   
 23 2015 میون دار االكاد� عبدالعز�ز عبدهللا   ادارة المطاعم الس�اح�ة  
 17 2016 امجد للنشر مامون ماضي  الجغراف�ا الس�اح�ة  
 25 2016 دار الحامد مصطفى یوسف  علم النفس الس�احي  
 25 2015 دار الحامد مصطفى یوسف  دراسات في االعالم واالعالن الس�احي  
 23 2017 دار اال�ام  سمیر �ح�ط  دور االعالم في الترو�ج الس�احي  
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  2015 دار اسامة ه�اس بن رجاء وزمیله  مفاه�مه و تطب�قاته  –�احي االعالم الس 
      
      
 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 لبنان ناشرون 
 

 السعر  سنة الط�ع  المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

 60 2015 ر. واین موندي ادارة الموارد ال�شر�ة 
 95 2014 هار�سون   -تیتز  –بروان  المحاس�ة االدار�ة  
 75 2014 جو�س إس. اوسالند و اخر�ن  السلوك التنظ�مي �نهج تجر�بي  
 70 2014 یل  و اخر�ن إس . تامر �افوج المعامالت التجار�ة الدول�ة 
 75 2015 كراجوسكي و اخر�ن  العمل�ات و سالسل التور�د  –ادارة العمل�ات  
 65 2014 اوسیلفان و احر�ن  الم�ادئ االساس�ة والتطب�قات واالدوات  –االقتصاد الجزئي   
 65 2014 اوسیلفان و احر�ن  الم�ادئ االساس�ة والتطب�قات واالدوات  –االقتصاد الكلي  
 40 2006 تومسون . ستر�كالند  المفاه�م والحاالت العمل�ة  –االدارة االسترات�ج�ة  
 45 2006 تومسون . ستر�كالند  الحاالت العمل�ة –االدارة االسترات�ج�ة  
 45 2006 ما�كل ایتزل و اخر�ن  التسو�ق  
 20 2014 ج�ه .دافید هانجر  ر�ائز االدارة االسترات�ج�ة  
     



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الط�ع  المؤلف  عنوان الكتاب  ت 

     
     

 



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 مركز دراسات الوحدة العربیة 
 

 السعر  سنة الطبع  المؤلف  عنوان الكتاب ت
 10 1998 ابراھیم الداقوقي  صورة العرب لدى األتراك 
 6 2007 احمد الموصللي الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في الفكر اإلسالمي  -جدلیات الشورى والدیمقراطیة 
 14 2005 احمد الموصللي  وإیران وتركیا موسوعة الحركات اإلسالمیة في الوطن العربي   
 18 2007 احمد حامد ابراھیم القضاة  دراسة في ضوء الوثائق العثمانیة   -نصارى القدس 
 3 2002 امیر موسى   حقوق اإلنسان مدخل إلى وعي حقوقي   
 18 2006 سیل یوسف بجك با ) دراسة توثیقیة وتحلیلیة  2005-1990العراق وتطبیقات األمم المتحدة للقانون الدولي ( 
 6 2001 باقر سلمان النجار    الھجرة والعمالة المھاجرة في الخلیج العربي -حلم الھجرة للثروة 
 18 2005 بشیر محمد الخضرا  الخلیفي في القیادة السیاسیة العربیة..والدیمقراطیة   -النمط النبوي 
 15 2004 عبدهللا ثناء فؤاد  آلیات التغیر الدیمقراطي في الوطن العربي  
 12 2005 جعفر ضیاء ونعمان النعیمي  حقیقة البرنامج النووي العراقي –االعتراف األخیر   
 8 2007 جیمس بول و سیلین ناھوري  تقریر للمنظمات غیر الحكومیة  -الحرب واالحتالل في العراق 
 14 2007 حسن مظفر الرزو   الفضاء المعلوماتي  
ً االتحاد األوربي والدر   18 2004 حسن نافعة  وس المستفادة عربیا
 16 2006 حسین سعد   األصولیة اإلسالمیة العربیة المعاصرة بین النص الثابت والواقع المتغیر   
 17 2008 حلیم بركات  بحث استطالعي اجتماعي   –المجتمع العربي المعاصر   
 6 2006 حلیم بركات  لواقع  متاھات اإلنسان بین الحلم وا -االغتراب في الثقافة العربیة  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525 - 07706479159 

 السعر  سنة الطبع  المؤلف  عنوان الكتاب ت
 14 2006 خیر الدین حسیب  العراق من االحتالل إلى التحریر  
 12 2006 درید محمود السامرائي  المعوقات والضمانات القانونیة   -االستثمار االجنبي  
 12 2006 رفعت الجادرجي   في سببیة وجدلیة العمارة  
 18 2011 قدسي سري الم احتالل یومي  -فلسطین الوجھ المعكوس 
 12 2005 سعد الدین ابراھیم  المجتمع والدولة في الوطن العربي  
 12 1982 سعد الدین ابراھیم  دراسة عن اآلثار االجتماعیة للثروة النفطیة  -النظام االجتماعي العربي الجدید  
 8 2007 ي سمیر العبدل ثقافة الدیمقراطیة في الحیاة السیاسیة لقبائل الیمن (دراسة میدانیة)  
 6 2006 صباح یاسین   النسق القیمي وھیمنة القوة   -اإلعالم 
 10 2003 عادل عبد الغفار خلیل اإلسرائیلیة   –دراسة حول تطبیع العالقات المصریة  -اإلعالم والرأي العام 
 12 2001 عارف العبد  تقاطع تاریخي ومسار غیر مكتمل   -لبنان والطائف 
 14 2012 بد اإللھ بلقزیز ع الفتنة واالنقسام   
 6 2007 عبد اإللھ بلقزیز  دراسة في مقاالت الحداثیین   -العرب والحداثة 
 20 2005 عبد السالم بغدادي   جنوب الصحراء  –دراسة في أوضاع الجالیات واألقلیات العربیة في أفریقیا  -الجماعات العربیة في أفریقیا  
 12 2007 عبد الوھاب القصاب  اإلستراتیجیة للحرب األمریكیة على العراق  التداعیات  -احتالل ما بعد االستقالل 
 16 2006 عبد الوھاب حمید رشید  المواریث التاریخیة واألسس الثقافیة والمحددات الخارجیة   -التحول الدیمقراطي في العراق 
 10 2000 عبدالسالم ابراھیم بغدادي  الوحدة الوطنیة ومشكلة األقلیات في أفریقیا  
 14 2007 العربي صدیقي  الخطاب والخطاب المقابل   -البحث عن دیمقراطیة عربیة  
 10 2010 عزمي بشارة  أن تكون عربیاً في أیامنا   
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 8 2007 علي بوعناقة   الشباب ومشكالتھ االجتماعیة في المدن الحضریة   
 13 2012 ي علي محمد عیدان الجبور  ) 2011 -1991الروسیة ( -العالقات العراقیة 
 10 2007 فاضل الربیعي  الغزو األمریكي للعراق وعودة الكولونیالیات البیضاء  -ما بعد االستشراق 
 12 1997 فواز جرجس  الدولیة   -العربیة والعربیة -دراسة في العالقات العربیة –النظام اإلقلیمي العربي والقوى الكبرى   
 10 2008 فیصل دراج من النھضة الى زمن السقوط الذاكرة القومیة في الروایة العربیة من ز 
 8 2005 كمال عبد اللطیف  التواصل  -الحداثة -التاریخ -أسئلة النھضة العربیة 
 10 2004 لغربي آسیا -لجنة األمم المتحدة قضایا إعادة اإلعمار االقتصادي واالجتماعي  -العراق والمنطقة بعد الحرب  
 16 2009 لمى مضر األمارة   الباردة وانعكاساتھا على المنطقة العربیة   اإلستراتیجیة الروسیة بعد الحرب  
 26 2011 مجموعة باحثین   بحوث ومناقشات الندوة الفكریة   -أزمة الدولة في الوطن العربي 
 28 2010 مجموعة باحثین   بلد عربي   11دراسة حالة في   -كیف یصنع القرار في األنظمة العربیة 
 24 2010 مجموعة باحثین   التركي بین الماضي والحاضر  –الحوار العربي  
 10 2008 مجموعة باحثین   قضایا الراھن وأسئلة المستقبل  -مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 
 6 2008 مجموعة باحثین   أزمة االندماج والتفكیك  -الدولة الوطنیة المعاصرة 
 15 2008 مجموعة باحثین   لفوضى  تدمیر الدولة وتكریس ا  –العراق تحت االحتالل  
 6 2008 مجموعة باحثین   أزمة االندماج والتفكیك   –الدولة الوطنیة المعاصرة  
 6 2007 مجموعة باحثین   المشھد األخیر   –االحتالل األمریكي للعراق  
 12 2007 مجموعة باحثین   الرؤى العالمیة واإلسالمیة والعربیة   -حقوق اإلنسان 
 24 2006 مجموعة باحثین   بحوث ومناقشات الندوة الفكریة    –اھیة االجتماعیة دولة الرف 
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 16 2006 مجموعة باحثین   االستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرة   
 6 2006 مجموعة باحثین   اآلفاق الوطنیة والحدود العالمیة   –السیادة والسلطة  
 6 2006 مجموعة باحثین   ل األمریكي للعراق ونتائجھ آلیات االحتال –إستراتیجیة التدمیر   
 5 2006 مجموعة باحثین   الشباب العربي ورؤى المستقبل   
 5 2006 مجموعة باحثین   النظام العربي: تحدي البقاء والتغییر   -2005حال األمة العربیة  
 6 2005 مجموعة باحثین   دراسات ووثائق أمریكیة وعالمیة   -مناھضة احتالل العراق 
 8 2005 مجموعة باحثین   قراءات في أعمال محمد عابد الجابري  -التراث والنھضة 
 =È́ 20 2005 مجموعة باحثین   مشروع نھضوي عربي 

 7 2005 مجموعة باحثین   دراسة حاالت مصر وسوریا وتونس   -األداء البرلماني للمرأة العربیة 
 6 2005 مجموعة باحثین   مستقبلیة لتعزیز المساعي الدیمقراطیة نحو رؤیة  –الخلیج العربي والدیمقراطیة  
 10 2004 مجموعة باحثین   العرب وتحدیات النظام العالمي  
 14 2004 مجموعة باحثین   الدیمقراطیة داخل األحزاب في البلدان العربیة   
  ً  20 2004 مجموعة باحثین   الفكریة   بحوث ومناقشات الندوة -احتالل العراق وتداعیاتھ عربیاً وإقلیمیاً ودولیا
 10 2004 مجموعة باحثین   العرب وتحدیات النظام العالمي  
 8 2004 مجموعة باحثین   المواطنة والدیمقراطیة في البلدان العربیة   
 10 2004 مجموعة باحثین   المستقبل  -النتائج -األھداف –احتالل العراق  
 14 2004 مجموعة باحثین   دان العربیة  الدیمقراطیة داخل األحزاب في البل 
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 6 2003 مجموعة باحثین   الواقع واحتماالت المستقبل  -الیھود الشرقیون في إسرائیل  
 14 2003 مجموعة باحثین   صراع الغربة واالندماج  -العرب في أمریكا 
 14 2003 مجموعة باحثین   صراع الغربة واالندماج   -العرب في أمریكا 
 14 2002 مجموعة باحثین   لى أین العرب... إ  
 4 2001 مجموعة باحثین   المواقف والمخاوف المتبادلة  -الدیمقراطیة واألحزاب في البلدان العربیة 
 18 2000 مجموعة باحثین   الدین في المجتمع العربي  
 12 2000 احثین  مجموعة ب سیاسات االنفتاح في العالم العربي/ اإلسالمي  -دیمقراطیة من دون دیمقراطیین 
 7 1997 مجموعة باحثین   العوامل الداخلیة والخارجیة   –النزاعات األھلیة العربیة  
 25 1996 مجموعة باحثین   اإلتجاھات الراھنة وآفاق المستقبل    -اإلیرانیة -العالقات العربیة 
 18.5 1987 احثین  مجموعة ب بحوث ومناقشات الندوة الفكریة   -أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي 
 16 1982 مجموعة باحثین   بحوث ومناقشات الندوة الفكریة   -المواصالت في الوطن العربي 
 16 1982 مجموعة باحثین  مصر والعروبة وثورة یولیو  
 1.5 1987 محمد االطرش    1975 -1973اإلسرائیلي  -السیاسة األمریكیة تجاه الصراع العربي 
 8 2000 محمد جابر األنصاري   مدخل إلى اعادة فھم الواقع العربي  -ومغزى الدولة القطریة  تكوین العرب السیاسي 
 6 2006 محمد جواد رضا  أزمات التنمیة وتنمیة األزمات  -صراع الدولة والقبیلة في الخلیج العربي 
 16 2011 محمد عابد الجابري   تكوین العقل العربي  
 16 2010 محمد عابد الجابري   وتجلیاتھ  محدداتھ  -العقل السیاسي العربي 
 14 2007 محمد عابد الجابري   دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة   -بنیة العقل العربي 
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 4 2006 محمد عابد الجابري   العروبة واإلسالم...والغرب  -مسألة الھویة 
 6 2006 ابري  محمد عابد الج المسألة الثقافیة في الوطن العربي   
 16 2006 محمد عابد الجابري   دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم القیم في الثقافة العربیة   -العقل األخالقي العربي 
 8 2004 محمد عابد الجابري   حفریات في الذاكرة من بعید  
 14 2010 محمود ممداني   السیاسة والحرب على اإلرھاب  –منقذون وناجون   –دارفور  
 28 2007 مركز دراسات الوحدة العربیة   2005-1990تقاریر  -وثائق -یومیات  -على العراقالحرب  
ً   -النھضة الیابانیة المعاصرة   12 2004 مسعود ضاھر   الدروس المستفادة عربیا
 18 2006 مصطفى الفیاللي  مجتمع العمل   
 18 2009 كھولم  معھد ستو 2009الكتاب السنوي  –التسلح ونزع السالح واألمن الدولي  
 7 2000 میخائیل سلیمان   صورة العرب في عقول األمریكیین  
 3.5 1986 نادیة محمود محمد مصطفى  أوربا والوطن العربي   
 16 2007 ناظم عبد الواحد الجاسور  حقبة ما بعد نھایة الحرب الباردة  -األوروبیة على قضایا األمة العربیة -تأثیر الخالفات األمریكیة 
 17 2005 نسیم الخوري   اإلعالم السیاسي وانھیار السلطات اللغویة   
 15 1998 نعوم شومسكي  الوالیات المتحدة والدیمقراطیة   -إعاقة الدیمقراطیة 
 12 2005 ھانز كریستوف فون سبونیك عقوبات التدمیر الشامل التي سبقت الغزو  -تشریح العراق 
 14 2009 ھشام العوضي    2007 -1982ن ومبارك اإلخوان المسلمو  -صراع على الشرعیة 
 6 2008 ھیفاء زنكنة  المرأة العراقیة في مسیرة التحریر   -مدینة األرامل 
 5 1988 وجیھ كوثراني   من تاریخ الوالیة العثمانیة في بالد الشام   -السلطة والمجتمع والعمل السیاسي 
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 10 2005 فیق رؤوف و إشكالیات النھوض العربي من التردي إلى التحدي  
 25 1986 ومیض جمال عمر نظمي  الجذور السیاسیة والفكریة واالجتماعیة للحركة القومیة العربیة (االستقاللیة) في العراق  
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 2 2006 د. سالم محمد عبود  دراسة في اشكالیة الحضارة  -ال ادري منھج وسلوك 

 10 2008 د. زیاد محمد عبود  الحاسوب االلكتروني ونظام التشغیل ویندوز فیستا  

 3 2008 د. سالم محمد عبود  قضاء حدث لي ھذا  ام قدر  

 3 2008 د. سالم محمد عبود  استراتیجیة اغتیال العقل العراقي 

 15 2008 د. سالم محمد عبود  محاسبة  التكالیف –1ادارة الكلفة في النشاط المصرفي  ج 

 15 2010 أ.د. علي شنشول جمالي  اقتصادیات الطاقة المختلفة الناضبة والمتجددة   

 10 2010 أ.م. بشار سلیم عباس   والتطبیق تصحیح القیاسات في المساحة بین النظریة  

 15 2011 د. سالم محمد عبود د. ولید رشید  اقتصادیات االنتاج المسرحي 

 20 2011 د. سالم محمد عبود  حمایة المستھلك في الفكر االسالمي 

 20 2011 د. سالم محمد عبود  محاسبة التكالیف بین النظریة والتطبیق  

 20 2012 د. سعد علي ریحان المحمدي  تجاھات الحدیثة في تطویر االداء المؤسسي (ورقي) استراتیجیة االعالن واال  
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 15 2012 أ.د. سعود جاید و د. محمد حسن رشم  (غالف ورقي)  -التضخم والمعالجات المحاسبیة 

 15 2012 د. سالم محمد عبود أ. عصام عادل  الزكاة االسالمیة بین التنمیة واالستثمار  

 7 2012 أ. د. علي شنشول جمالي  علمیة النجاز البحوث العلمیةاالسس ال 

 25 2012 د. سعد علي ریحان المحمدي  في تطویر االداء المؤسسي (غالف كارتوني) استراتیجیة االعالن واالتجاھات الحدیثة 

 20 2012 أ.د. سعود جاید مشكور د. محمد حسن رشم  (غالف كارتوني)  -التضخم والمعالجات المحاسبیة 

 15 2012 أ.م.د. حسین عجالن حسن  مدخل نظري وتطبیقي في االستثمار المالي والحقیقي   –تقییم قرارات االستثمار   

 20 2012 المحامي یحیى حسن جدیع  دجلة والفرات انموذجا   –اشكالیة النھر الدولي وصراع المستقبل  

 10 2012 د. عبداللطیف حسن شومان  مقدمة في االحصاء السكاني  

 8 2013 أ.م. مازن كامل غرب  طرائق البحث واستخدام المقاییس االحصائیة في العلوم النفسیة  

 8 2013 أ.م.د. سھاد حسیب  م.م. آمال داود تقنیات ووسائل العالج الطبیعي والطب البدیل 

 25 2013 سالم محمد و سعد علي  و عالء البلداوي مدخل استراتیجي  -تسویق الخدمات التأمینیة 

 20 2013 د. سالم محمد عبود د. زیاد محمد  صناعة العطش ومستقبلیات حرب المیاه  دراسة في الوطن العربي والعراق  

 10 2013 أ.د. ھناء رجب حسن د. عباس علي   (ورقي)  قراءات في مفھومھ وتعلیمھ وقیاسھ –التفكیر االبداعي   
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 15 2013 د. سالم محمد عبود د. لیلى ناجي   المحاسبة البیئیة المفاھیم والمناھج واالسالیب  

 25 2013 د. سالم محمد د. فیحاء عبدهللا  التحكم المؤسسي و ستراتیجیة وظیفة التدقیق  

 10 2013 أ.د. موفق عبدالعزیز الحسناوي  كتابات في التربیة والتعلیم  

 10 2013 د. رحیم یونس كرو العزاوي  االحصاء والطرق االحصائیة 

 20 2013 د. جمیل موسى ضباب  وتقنیات حدیثة في التحلیل الكیمیائي اآللي  طرائق 

 7 2013 معن فیصل مھدي  الروح الوطنیة العربیة  -الملك غازي االول 

 10 2013 نصیر محمود شكر د.  سیاسة المانیا في افریقیا  

 15 2013 لؤي طھ و امال  د.  اساسیات تمویل االسكان الحضري  

 7 2013 نبیل عبدالغفور و ساجدة جبار یم القیاس والتقو  

 15 2013 عباس علي  د. وھناء رجب حسن د.  ) + ورقي(كارتوني   قراءات في مفھومھ وتعلیمھ وقیاسھ  –التفكیر االبداعي   

 15 2014 م.ق. علي عصام الیاور  االطار النظري واالجراءات العملیة  -نظام الرقابة الداخلیة  

 10 2014 د. ندوة عبدالمجید عبدالعزیز المؤسسات المالیةدور الحوكمة في اداء  

 20 2014 أ.م.د. ایمان شاكر محمد  تطبیق نظام ادارة التكالیف المتكامل في الوحدات الحكومیة الخدمیة  
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 12 2014 أ.د. محمد عبدالھادي و جوان خالد  االساسیات في علم االنسجة الحیوانیة  

 7 2014 أ.م.د. زیاد محمد عبود  امعیة األولى للمراحل الج -اساسیات الحاسوب  

 8 2014 أ.م.د. زیاد محمد عبود وآخرین  ++Cھیاكل البیانات بلغة  

 20 2014 أ.د.محمد عبدالھادي أ.د. حسین عبدالمنعم  (غالف ورقي)   -التشریح المقارن للحبلیات  

 15 2014 أ. خضیر عباس و آخرین  ف ورقي) الكھربائیة والمغناطیسیة (لطلبة الجامعات / المرحلة األولى)(غال 

 8 2014 أ. طالل ناظم علوان  التأمین من الحریق االخطار االضافیة (غالف ورقي)  

 15 2014 د. احمد محمد فھمي البرزنجي (دراسة تحلیلیة لواقع السوق المالي)  االستثمار وادواتھ في االسواق المالیة 

 10 2014 د. سالم محمد عبود م.م. عالء عبد  تقبلیة للتنمیة مجلس التعاون الخلیجي واالفاق المس 

 7 2014 محمد علي حمود د.  دلیل الساسات العامة 

 25 2014 أ.د.محمد عبدالھادي أ.د. حسین عبدالمنعم  (غالف كارتون)  -التشریح المقارن للحبلیات  

 5 2014 فاختھ شاكر رشید د.  دورة حیاة الموازنة االتحادیة العامة في مجلس النواب العراقي 

 10 2014 د. حسناء ناصر ابراھیم  معدل العائد االقتصادي من االستثمار في التعلیم الجامعي  

 20 2014 أ. خضیر عباس و آخرین  الكھربائیة والمغناطیسیة (لطلبة الجامعات/ المرحلة األولى)(غالف كارتوني)  
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 10 2014  عصام المحاویلي و طیبة ماجد  االئتمان المصرفي  

 15 2014 أ. طالل ناظم علوان  التأمین من الحریق االخطار االضافیة (غالف كارتوني)  

 5 2014 أ.د. سعد عبید جودة رؤیة وارتباط  -جغرافیة السیاحة  

 5 2014 عصام المحاویلي  المراسالت التجاریة باللغة االنكلیزیة  

 12 2014 ھمي البرزنجي أ.م.د. احمد محمد ف مدخل في التمویل واالستثمار 

 20 2014 أ.د. رحیم حسن علي المكصوصي  اقتصادیات الموارد المائیة  

 10 2014 أ. د. حسن محمد حسن دراسة في جغرافیة المدن -المقدادیة وظائفھا وعالقتھا االقلیمیة  

 12 2014 أ.د. حسن محمد حسن دراسة في جغرافیة البیئة  -التلوث البصري  

 10 2014 أ.د. حسن محمد حسن سة في جغرافیة السكان درا –السكان  

 15 2014 حیدر علي عبدهللا   الفساد والنزاھة في العراق  

 7 2014 صباح النجار و مھا كامل د.  ادارة الجودة  

 20 2014 م. منذر عودة م. مھند عبدالجبار  القیاس والمعایرة لألجھزة الطبیة  

 10 2014 أ.م.د. زیاد محمد أ.م. سفانة حیدر  التصمیم المنطقي  
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 5 2014 عصام المحاویلي  الصیرفة المركزیة  

 10 2014 أ.د. ھیفاء غازي أ.م.د. زیاد محمد عبود  للمتقدمین للدراسات العلیا واالمتحان الشامل   -اسئلة واختبارات في الفیزیاء  

 15 2015 ن العابدین محمد الدباجم. زی دراسة تحلیلیة   -الفساد االقتصادي واشكالیة التنمیة االقتصادیة 

 5 2015 د. زیاد محمد عبود وآخرین  1محاضرات في معالجة الصور (باستخدام الماتالب) ج  

 8 2015 أ.م.نبیل عبدالغفور أ.م ساجدة جبار   االختبارات والمقاییس  

 7 2015 لید رشید د. زیاد محمد عبود م.م. و ألقسام الھندسة والریاضیات  -++Cاساسیات الماتالب ولغة  

 15 2015 أ.د. محجوب ابراھیم المشھداني  في مجال التربیة البدنیة وعلوم التربیة الریاضیة   -االختبارات والمقاییس 

 12 2015 د. احمد محمد فھمي البرزنجي مدخل في التسویق االعالمي (غالف ورقي)  

 20 2015 فھمي البرزنجيد. احمد محمد   مدخل في التسویق االعالمي ( غالف) كارتوني  

 15 2015 د. سالم محمد عبود سمیر الشماع  المحاسبة المالیة المتقدمة  

 25 2015 د. سالم محمد عبود  االتجاھات المعاصرة في الموازنات العامة  للدولة واالستثماریة والتشغیلیة  

 15 2015 بان ثائر صبري الغد.  محاسبة المنشآت المالیة في ظل النظامالمحاسبي الموحد  

 10 2015 د.سالم محمد عم. ر.  مالك خوشناو  الرأي العام  وصناعة القرار السیاسي  
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 25 2015 د. ف.ر. عبدالجلیل حسین الساعدي  الواقع والطموح  2003االدارة االستراتیجیة للحكومات العراقیة قبل وبعد  

 20 2015 أ.د. رحیم حسن م.م. حسن یحیى   ھا على القطاع الزراعي االبعاد االستراتیجیة لسیاسات االصالح االقتصادي وانعكاسات 

 10 2015 د. عمرو ھشام محمد  نظرة اقتصادیة في علم المالیة العامة  -مدخل في المالیة العامة  

 8 2015 أ.د. سعد عبید  أ.د. محمد جعفر مصطلحات في الجغرافیة الطبیعیة  

 25 2015 احمد محمد فھمي البرزنجيد.  مدخل في االدارة المالیة المتقدمة 

 5 2015 عمارحمد خلفد.  EVIEWSتطبیقات االفتصاد القیاسي باستخدام برنامج  

 20 2016 سالم محمد وجلیلة عیدان و حسین كریم  اجراءات التدقیق للمدقق الخارجي في قدرة الوحدة االقتصادیة على االستمراریة  

 12 2016 د. سالم محمد عبود د. لیلى ناجي   حوكمة الشركات  نظریات ادارة االرباح في ظل تطبیق 

 3 2016 أ.د. عقیل مھدي یوسف  شخصیة المثقف في الروایة العراقیة الجدیدة 

 10 2016 د. احمد محمد فھمي البرزنجي مدخل مالي/ مصرفي (غالف ورقي)  -سوق المال 

 15 2016 حمد فھمي البرزنجيد. احمد م مدخل مالي/ مصرفي (غالف كارتوني)  -سوق المال 

 3 2016 أ.د. عقیل مھدي یوسف  سیمیاء العولمة في الفن واالعالم  

 7 2016 سالم محمد عبود د.  الحرب النفسیة وغسیل الدماغ  
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 80 2016 د. سالم محمد عبود  4-1الموسوعة العلمیة لبحوث السوق وحمایة المستھلك  

 10 2016 د. سالم محمد عبود  یة المرشد في المخاطبات االداریة والوظیف  

 40 2016 د. جعفر طالب جندیل الخزعلي  (غالف كارتوني)  2-1تاریخ الفكر االقتصادي  

 30 2016 د. جعفر طالب جندیل الخزعلي  (غالف ورقي)  2-1تاریخ الفكر االقتصادي  

 20 2016 د. شھلة حسن ھادي  اللغة العربیة وستراتیجیات طرق تدریسھا  

 10 2016 أ.م.انتصار زین العابدین البیاتي  طرائق تدریس القرآن الكریم والتربیة االسالمیة  بحوث في 

 8 2016 أ.د. فوزي عبدالحسین وآخرین  اساسیات علم االحصاء 

 20 2016 د. علي عبدالوھاب محمود الكحلة القاموس التعلیمي للغة االنكلیزیة  

 10 2017 د. سالم محمد عبود  ل محاسبي وقانوني االعتمادات المستندیة وخطابات الضمان مدخ 

 15 2017 د. سالم محمد عبود د.احمد محمد فھمي  جودة تسویق الخدمات المصرفیة  

 12 2017 د. سالم محمد عبود  دراسات في صناعة االفكار ومناھج تسویقھا  –اساسیات التسویق السیاسي   

 15 2017 منى تركي  د. د. سالم محمد عبود  مدخل الى حمایة المستھلك  

 30 2017 كامل كاظم بشیر الكناني د.  التخطیط االستراتیجي  



 دار الدكتور للعلوم

 
 توزیع –نشر  –طبع 

 الفرع المجاور لمطبعة األشبال  –شارع المتنبي   –بغداد 
07901978525- 07705738388 - 07706479159 

9 

 السعر سنة الطبع المؤلف عنوان الكتاب ت

 8 2017 سالم محمد عبود و فائزة عبدالكریم د.  التجارة االلكترونیة في منظمات االعمال  

 15 2017 زیادمحمد عبود د.  مسائل واختبارات في الكیمیاء 

 10 2017 زیاد محمد عبود د.  خاصة  اللغة االنكلیزیة لغیر الناطقین بھا الغراض  

 10 2017 د. سالم محمد عبود  نظم المعلومات المالیة والمصرفیة  

 12 2017 د. سالم محمد عبود ھیثم علي  اساسیات الفحص الضریبي بین النظریة والتطبیق  

 10 2017 د. سالم محمد عبود  اقتصادیات السیاحة الدینیة  

   احمد محمد فھميد.  وسالم محمد د. دراسات وابحاث في جودة تسویق التأمین  

 و فائزة عبدالكریم 

2017 15 

 8 2017 القاضي د. عالء حسین التمیمي حق الخصوصیة في القانون الجنائي  

 8 2017 د. فوزي عبدالحسین د. ناظم یونس  (الجزء العملي)  -تطبیقات في االحصاء وتحلیل التجارب الزراعیة 

 10 2017 أ.د. احمد عمر الراوي  التمویل الدولي وتاثیراتھ االقتصادیة واالجتماعیة دراسة تحلیلیة للدین العراقي 

 10 2017 أ.د. رحیم كاظم الشرع  االقتصاد العراقي بین الضغوط التضخمیة ومشكلة البطالة 

 10 2017 أ.د.حسن محمد حسن ایفان حسین سعید  االرھاب واالرھاب البیئي  
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 10 2018 د.باسل العزاوي و  مناف حامد   السمات القیادیة واثرھا في ادارة االزمات  

 20 2018 د. سالم محمد عبود  التنمیة المستدامة والتكالیف البیئیة  

 15 2018 د. سالم محمد عبود م.م. ندى نایف   اءمحاسبة المسؤولیة وتقویم االد  

 20 2018 د. سالم محمد عبود  األزمة المالیة العالمیة ومستقبل اقتصادیات الحیاة  

 20 2018 د احمد محمد فھمي سعید البرزنجي  كارتوني -مدخل في ادارة المصارف والعملیات المصرفیة  

 30 2018 د. سالم محمد عبود د. صالح نوري   سالیب الرقابة والتدقیق البیئي الثالث/ مناھج وا–موسوعة المحاسبة البیئیة  

 15 2018 د. سالم محمد عبود  المحاسبة االداریة – 2ادارة الكلفة في النشاط المصرفي ج 

 30 2018 د. سالم محمد عبود د. صالح نوري   مناھج واسالیب الرقابة والتدقیق البیئي بین النظریة والتكلیف 

 20 2018 د. سالم محمد عبود  االسس الفكریة والعلمیة  -لمحاسبة االداریة ا 

 25 2018 د. سالم محمد عبود  المحاسبة والرقابة على عناصر التكالیف  

 25 2018 د. سالم محمد عبود  مدخل معاصر -نظم ونظریات التكالیف  

 25 2018 د. سالم محمد عبود  محاسبة التكالیف في النشاط المصرفي 
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 30 2018 د. سالم محمد عبود  القاموس االمین في تنمیة المحاسبین والمدققین  

 10 2018 شھد حازم لویس  كمال الدین حسین ودوره العسكري والسیاسي في مصر  

 20 2018 د. سالم محمد عبود  تطبیقات حدیثة في المحاسبة االداریة 

 15 2018 د. سالم محمد عبود م.م منى كامل  اسبیة المحاسبة المتوسطة اسس وتطبیقات وفقا للمعاییر المح 

 15 2018 د. سالم محمد عبود  مدخل استراتیجي للمكافحة -ظاھرة الفساد االداري والمالي 

 12 2018 د. سالم محمد م.ق. محمد عمار  النظریة المحاسبیة في الفكر االسالمي  دراسة مقارنة  

 15 2018 د. سالم محمد عبود  االشارة الى العراق ظاھرة غسیل االموال المشكلة واالثار مع 

 10 2018 د. سالم محمد عبود العمید سعد عبدالستار   االمن الوطني بین البطالة والتنمیة  دراسة مستقبلیة في الواقع العراقي 

 15 2018 أ.د. سعد عبید جودة دراسة في المظاھر الجغرافیة العامة -أوراسیا  

 20 2018 سالم محمد و. فیحاء عبدهللا و عماد رسن  م البناء والتشغیل والتحویل االستثمار وفق نظا 

 15 2018 د. سالم محمد عبود  االتجاھات الحدیثة في اصول البحث العلمي 

 7 2018 سالم محمدعبود د.  االمام زید (ع) رجل الملحمة واالصالح والوحدة  

 5 2018 سالم محمد عبود د.  الفوضى الخالقة  
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 5 2018 عقیل مھدي یوسف د.  وب الحریةدر 

 15 2018 رغد الجبوري  الوجیز في اللغة السومریة واالكدیة  

 5 2018 عقیل مھدي یوسف د.  فالسفة ومسرحیون  

 10 2018 رحیم كاظم الشرع د.  العناقید الصناعیة وتطویر القطاع الصناعي   

 3 2018 عبدالسادة الساعدي  المختصر في كشف التأمین والخطر  

 15 2018 أ.م.د نوال قاسم عباس  دراسات وابحاث في الشخصیة واالرشاد النفسي والتربوي  

 5 2018 أ.د عوض فاضل اسماعیل  عربي -منظور مقارن عراقي  -ایرادات الدولة الضریبیة 

 15 2018 محمد شھاب احمد العنبكي قواعد استخدام اوراكل  

 10 2018 احمد محمد فھمي سعید البرزنجي  .د  ورقي  -صرفیة مدخل في ادارة المصارف والعملیات الم 

 10 2018 د. سالم محمد عبود  المحاسبة المخزنیة  

 20 2018 نوفل حمید الزبیدي د.  استراتیجیة الدولة الحدیثة  

 15 2018 تمیم حسین التمیمي د.  مفاھیم في علم النفس العام (كارتوني)  

 3 2019 عقیل مھدي یوسف  د. سامي عبدالحمید و سرُّ شكسبیر  
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 4 2019 بھاء الدین النفطجي  ذات امراة/ شعر  

 15 2019 نزار ذیاب عساف و سماحة صالح علي د.  المقومات واالثار االقتصادیة لالنظمام  –منظمة التجارة العالمیة  

 7 2019 عبود عباس عبود  تاریخ االشعة الملونة  

 10 2019 حیدر جواد محمد  لسیاسة العامة االصالح السیاسي واثره في عملیة صنع ا 

 15 2019 مروج طاھر المرسومي  تقویم االداء المصرفي (كارتوني)  

 20 2019 د. سالم محمد عبود  الخصخصة نظام ام اسلوب  

 25 2019 د. سالم محمد عبود د. لیلى ناجي   المفاھیم والمناھج   -الكتاب االول/ المحاسبة البیئیة -موسوعة المحاسبة البیئیة 

 20 2019 د. سالم محمد عبود  الكتاب الثاني/مدخل الى محاسبة التكالیف البیئیة   –موسوعة المحاسبة البیئیة  

 25 2019 د. سالم محمد د. فیحاء عبدهللا  اتجاھات حدیثة في تقنیات التكالیف  

 7 2019 احمد جمال الجسار تطبیقات خرائط مراقبة الجودة االحصائیة  

 25 2019 د. سالم محمد عبود  ت محاسبة التكالیف في المنظمات الصحیة تطبیقا 

 10 2019 بشرى كاظم سلمان د.  العجز المتعلم عند سلیجمان  

 40 2019 اسل یحیى العمرد.  معجم المصطلحات القرآنیة  
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 5 2019 عقیل مھدي یوسف د.  مونودراما نّصان مسرحیان  

 3 2019 غ حسام جبار شلتا  2003تقویم التجربة االمنیة بعد عام  

 6 2019 د. سالم محمد عبود  العملة ...بین التزییف والمزاد والتعویم وحذف االصفار  

 25 2019 د. سالم محمد عبود و عماد رسن حسن  المحاسبة في شركات التأمین  

 25 2019 د. سالم محمد عبود  اقتصادیات السیاحة (كارتوني) 

 15 2019 لم محمد عبود د. سا المحاسبة االبداعیة  

 20 2019 د. سالم محمد عبود  و احمد محمد فھمي  التحلیل المالي  

 20 2019 د. سالم محمد عبود  الدلیل االسترشادي في ادارة الحمالت االنتخابیة  

 20 2019 د. سالم محمد عبود  اساسیات المحاسبة القضائیة  

 25 2019 عموري و مھا مزھر محمد علي المد.  الریاضیات المالیة (كارتوني) 

 12 2019 علي عبدالرحیم العبودي  االنسحاب البریطاني من االتحاد االوروبي  

 10 2019 سیف سعد و عبدالحسن عبداالمیر د.  المساعد في كتابة البحوث التربویة  

 10 2019 عباس علي شاللد.  دروس وتدریبات في احصاءات البحوث التربویة والنفسیة  
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 15 2019 السید حسین الغریفي الموسوي  لمجالس انیس ا 

 4 2019 بھاء الدین النفطجي  قدر امراة  

 4 2019 عادل محمد مشكور  قنادیل روحیة  

 25 2019 شیماء تركان الجبوري  السیاسة الخارجیة الروسیة حیال القضایا الدولیة (كارتوني)  

 10 2019 احمد عمر الراويد.  رؤى تحلیلیة  

 10 2019 صائب ابراھیم جواد د.  یل الدخل القومي قیاس وتحل 

 25 2019 احمد محمد فھمي سعید البرزنجي د.  بحوث اداریة وتطبیقیة متقدمة 

 20 2019 احمد محمد فھمي  و وفاء جثیر مزعل  د.  المالي  التسھیالت المصرفیة من منظور التحلیل 

 10 2019 زیاد محمد عبود د.  فیزیاء الضوء  

 10 2019 زیاد محمد عبود د.  3.0لغة سكراتش برمج مع  

 7 2019 نصیف جاسم مخلف  جریمة غسیل االموال وانعكاساتھا على االوضاع االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 15 2019 عالء عبدعلي كطافة د.  الصدمات النفطیة واثارھا على اقتصادیات الدول الریعیة  

 60 2019 احمد محمد فھمي سعید البرزنجي د.   2-1  -دمة تطبیقات حدیثة في االدارة المتق 
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 20 2019 علي ناجي سعید وجنان علي حمودي د.  محاسبة الشركات  

 40 2019 سالم محمد عبود د.  كیف تفكر ستراتیجیا (مجلد كارتوني)  

 3 2019 سالم محمد عبود د.  قواعد التفكیر والتفكیر االستراتیجي  

 3 2019 سالم محمد عبود د.  ج حضاري التفكیر العلمي.. منھ  

 3 2019 سالم محمد عبود د.  التخطیط االستراتیجي. منھج معاصر 

 3 2019 سالم محمد عبود د.  اسالیب تنمیة التفكیر االستراتیجي للقیادات  

 3 2019 سالم محمد عبود د.  القیادة و التفكیر االستراتیجي 

 3 2019 محمد عبود  سالمد.  انماط من التفكیر االستراتیجي 

 3 2019 سالم محمد عبود د.  عالقة التفكیر االستراتیجي ببعض المفاھیم  

 3 2019 سالم محمد عبود د.  كیف تصنع االفكار؟ و كیف یتم تسویقھا؟  

 3 2019 سالم محمد عبود د.  فجوة اقتصاد المعرفة واستنزاف عقول الشباب  

 3 2019 م محمد عبود سالد.  حرب المعلومات والتالعب بالعقول 

 15 2020 جمال باقر مطلكد.  بحوث ودراسات في االسكان الحضري  
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 10 2020 رفعت صبري البیاتي د.  خالف المذاھب الكبرى 

 40 2020 محمدعبدالھادي د.  و أمراضھ  علم الدم 

  2020 سالم محمد عبود د.  (القیاس واالفصاح في الفكر المحاسبي) موسوعة المعاییر 

  2020 سالم محمد عبود د.  وسوعة المعاییر (المعاییر المحاسبیة الدولیة واالبالغ المالي) م 

  2020 سالم محمد عبود د.  موسوعة المعاییر ( المعاییر المصرفیة المحاسبیة الدولیة) 

  2020 سالم محمد عبود د.  موسوعة المعاییر (محاسبة المقاوالت) 

 5 2020 عقیل مھدي یوسف د.  النّص المسرحي في نسقھ الشعري  

 10 2020 كامل كاظم بشیر الكناني د.  (االستثمار العیني ودراسات الجدوى  1تقییم قرارات االستثمار ج  

  2020 احمد جمال الجسار دراسات وبحوث احصائیة  

  2020 وفاء عبد الحسین كاظم  الیابان في عصر القوة  

  2020 لي الشمري عماد ع الطاقة غیر التقلیدیة والمتجددة 

  2020 ناظم نواف و یسرى احسان د.  دولة الكویت بین األمس والیوم  

  2020 وفاء عبدالحسین كاظم  لیبیا تحدیات مابعد القذافي 
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  2020 موفق عبدالعزیز الحسماوي د.  الفكر التربوي اإلسالمي (دراسات تطبیقیة)  

  2020 بھاء الدین النفطجي  دع الھوانم (ِشعر)  

  2020 سالم محمدعبود د.  لغة الجسد وتحلیل الشخصیة  

  2020 السید حسین ناصر الغریفي  اجمل األقوال في قصص األمثال  

  2020 سالم محمد عبود د.  اساسیات اقتصادیات األعمال 

  2020 سالم محمد عبود د.  السیناریو والتفكیر االستراتیجي  

  2020 م محمد عبود سالد.  الجنس اللطیف في عالم الجاسوسیة  

  Text Book  .2020 سلیمان محمود د  

  2020 ایام رشید  لمحات على شراشف المائدة 

    االسالیب االلكترونیة في التعلیم  
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