
النسخالصفحاتالناشرالمؤلفالعنوانISBNرقم التصنيفاللغة

AR120ط, 1999دار الفكر : الجزائرعبد القادر رزيق المخادميأزمة لوكربي بين منطق القانون و التعنت الغربي00001/عس

AR20026دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد منير حجابأساسيات البحوث االعالمية و االجتماعية00002/عس

AR110ط , 1999دار الفكر : دمشقعبد القادر رزيق المخادمياألمن المائي العربي بين الحاجات و المتطلبات00003/عس

AR13ط , 2001عالم الكتب : القاهرةالسد أمين الشلبيالتسعينات أسئلة ما بعد الحرب الباردة00004/عس

AR2دار المعرفة الجامعية: اإلسكندريةمحمد أحمد بيوميالسياسة االجتماعية بين النظرية و التطبيق00005/عس

AR200011مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياضلورانس غراهام وآخرونالسياسة و الحكومة00006/عس

AR200110مكتبة البعث : قسنطينةعبد القادر رزيق المخادميالصراع العربي االسرائيلي ما أشبه اليوم بالبارحة ؟00007/عس

AR13ط , 1999المركز الثقافي العربي : المغربمحمد محفوظالفكر االسالمي المعاصر ورهانات المستقبل00008/عس

AR11دار الشهاب: باتنةعبد المجيد عمراني1962-1954النخبة الفرنسية المثقفة و الثورة الجزائرية00009/عس

AR17ط  , 2002دار األمين للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرةمحمد السيد سليمتطوير السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين00010/عس

AR200120دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةليلي مرسي وهبانحلف الشمال األطلنطي العالقات األمريكية األوربية بين التحالف و المصلحة00011/عس

AR14ط , 2001مركز الخبرات المهنية لإلدارة : القاهرةسعد الدين خليل عبد هللااالبداع في السلم و الحرب00012/عس

AR20013بميك -مركز الخبرات المهنية لإلدارة : القاهرةأميرة نبيل- جيفين كينيدي، تو العالقات الناجحة.. قمة التفاوض لعقد الصفقات  الرابحة 00013/عس

AR200711دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية محمد رفعت عبد الوهابالنظم السياسية00014/عس

AR18ط , 1999دار الغرب االسالمي : بيروتناصر الدين سعيدونيمن التراث التاريخي و الجغرافي للغرب اإلسالمي00015/عس

AR18ط, 2000دار الغرب االسالمي : بيروتناصر الدين سعيدونيدراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني: ورقات جزائرية00016/عس

AR25ط , 1999دار النهضة العربية للطباعة والنشر : بيروتحسان خالفي1909-1897موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 00017/عس

AR15ط , 1989دار النهضة العربية للطباعة والنشر : بيروتعزيز سامح التراألتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية00018/عس

AR14ط , 1998دار النهضة العربية للطباعة والنشر : بيروتسعدوني نصر هللاتاريخ العرب السياسي في األندلس00019/عس

AR5دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروتالسيد عبد العزيز سالمالتارخ السياسي والحضاري للدولة العربية00020/عس

AR19935دار الفكر العربي : بيروتفاطمة جمعةاإلتجاهات الحزبية في اإلسالم منذ عهد الرسول حتى عصر بني أمية00021/عس

AR15ط , 2000كانزا جرةب للنشر : القاهرةزيدان هندي عبد الحميدفساد األرض وتدمير اإلنسان00022/عس

AR20015مركز دراسات المستقبل اإلفريقي : القاهرةحمدي عبد الرحمان حسنالمشاركة السياسية للمرأة خبرة الشمال اإلفريقي00023/عس

AR13ط, 1998مركز دراسات المستقبل اإلفريقي : القاهرةصبحي قنصوه وآخرونقضايا فكرية افريقيا واإلسالم والغرب00024/عس

AR13ط , 1998مركز دراسات المستقبل اإلفريقي :القاهرةحمدي عبد الرحمان حسنقضايا في النظم السياسية اإلفريقية00025/عس

AR19ط , 2002إيتراك للنشر والتوزيع : القاهرةعلي يوسف شكريالمنظمات الدولية واإلقليمية والمتخصصة00026/عس

AR200220المطبعة الحديثة للفنون المطبعية : الجزائر عبد القادر رزيق المخادميأحداث متحركة وفواصل لم تنته00027/عس

AR20012بميك - مركز الخبرات المهنية لإلدارة: القاهرةعال أحمد إصالح- تريسي جروس، تكيف تجعل المستحيل ممكنا00028/عس

AR24ط , 2002مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك : القاهرةعبد الرحمان توفيقكيف تصبح مدربا فعاال محترما00029/عس

AR20024مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك : القاهرةعبد الرحمان توفيقهكذا يفكر القادة األكثر إبداعا00030/عس

106ط , 2000دار الغرب االسالمي : بيروتناصرالدين سعيدونيالجزائر منطلقات وآفاق00031/عس

AR14ط , 2002مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك : القاهرةعبد الرحمان توفيقحتى ال يبقى الحال على ما هو عليه: أفكار لكسر اإلطار00032/عس

AR18ط , 2001دار النهضة العربية للطباعة والنشر : بيروتفتحي محمد أبو عيانةدراسات في الجغرافية اإلقتصادية والسياسية00033/عس

AR20005مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك : القاهرةآن ماكجي، دوين ترامبل، باربرا لوالطرق الذكية لإلحتفاظ بالحيوية-كيف تذهب إلى العمل وتعود بال اجهاد 00034/عس

AR13ط, دار المتنبي للطباعة والنشر: أبو ظبي محمد حسن العيدروسالعالقات العربية االسبانية00035/عس

AR15ط , 2000دار الفكر العربي : القاهرةعبد الحميد اسماعيل األنصاريالحقوق السياسية للمرأة00036/عس

AR200017منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمد طه بدويالمبادئ األساسية في العلوم السياسية00037/عس

AR200116منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمد طه بدويمدخل إلى العلوم السياسية00038/عس

ARشانتال ميلون دلسولاألفكار السياسية في القرن العشرين00039/عس
, 1994مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت

1ط 
7

AR16ط , 1998الدار الوطنية  للدراسات والنشر والتوزيع : لبنانكمال حمادالنزاعات الدولية00040/عس

AR20035دار النهضة العربية : بيروتسامية محمد جابرقضايا العالم العربي00041/عس

ARعثمان العثماناالسرائيلي- مأزق التسوية السياسية للصراع العربي 00042/عس
, 2003مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت

1ط 
7

2000015دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةأحمد وهبانالتخلف السياسي و غايات التنمية السياسية00043/عس

AR11الدار الجامعية للطباعة والنشر: اإلسكندريةعبد الغني بسيوني عبد هللاالنظم السياسية دراسة لنظرية الدولة و الحكومة و الحقوق و الحريات العامة00044/عس

ARحسن البزازحال األمة العربية- عولمة السيادة 00045/عس
, 2002مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت

1ط 
9

ARسليم حدادعلم االجتماع السياسي00046/عس
, 2001مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت

1ط 
4

AR14ط , 1998المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروتمحمد عرب صاصيالعلم االجتماع السياسي00047/عس

AR15ط , 2001المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروتعمر عبد الحيالروماني- الهلنستي -الفكر السياسي في العصور القديمة اإلغريقي 00048/عس

AR5دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندريةدليلي مرسي2000-1945حلف الشمال األطلنطي العالقات األمريكية األوربية 00049/عس

ARادمون جوقعالقات دولية00050/عس
, 1993مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت

1ط 
5

AR45ط , 1999عويدات للنشر والطباعة : بيروتروجي غارودي حو ار الحضارات مع مقدمة خاصة بالطبعة العربية00051/عس

AR20015المركز الثقافي العربي : المغربادريس ماينمسارات العولمة وحوار الحضارات/المفارقة و المعانقة 00052/عس

AR20035دار النهضة العربية : بيروتيحي أحمد الكعكيالعربية- العولمة االسالمية 00053/عس

AR15ط , 2000المركز الثقافي العربي : المغربمحمد محفوظالمثقف العربي و تحديات العولمة/الحضور و المثاقفة 00054/عس

AR200210ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائربن يوسف بن خدةإتفاقيات إيفيان00055/عس

AR720ط , 1994ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرعبد الرحمان بن محمد الجياللي4/ 1تاريخ الجزائر العام ج00056/عس

AR5دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرةعبد العزيز فالليالعالقات السياسية بين الدولة األموية00057/عس

AR00058/عس
978995382

3478
20104156, مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان عبد القادر عبد العاليالتصدعات اإلجتماعية و تأثيرها في النظام الجزبي اإلسرائيلي

AR199916دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد منير حجاب-المدخل االتصالي-المداخل األساسية للعالقات العامة00059/عس

AR26ط , 2000دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد غالب بوكزادةاألمن و إدارة أمن المؤتمرات00060/عس

AR19985أفريقيا الشرق :المغربالحسن اللحيةمسارات النخب السياسية بالمغرب00061/عس

AR5أفريقيا الشرق:المغربابراهيم أعراباالسالم السياسي و الحداثة00062/عس

AR20011أفريقيا الشرق :المغربعبد اإلله بلقزيزفي الديمقراطية و المجتمع المدني00063/عس

AR20015أفريقيا الشرق :المغربأحمد الحليمي علميحوارات حول مسار االتحاد االشتراكي00064/عس

AR20003الدار المصرية اللبنانية : القاهرةعبد الهادي مصباحاألسلحة البيولوجية و الكميائية00065/عس

AR19995مكتبة إبن سينا للنشر والتوزيع : القاهرةسهام البلكالموسوعة السياسية اإلذاعية00066/عس

AR15ط , 2003مركز دراسات الوحدة العربية : لبنانبشارة خضرأوربا وفلسطين00067/عس

AR20046دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةصالح الدين جمال الدينارهاب ركاب الطائرات00068/عس

AR15ط , 2003مركز دراسات الوحدة العربية : لبنانجيف سيمونزالعقوبات والغارات في السياسة األمريكية: استهداف العراق00069/عس

AR200410دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندريةأحمد إبراهيم حسناصول تاريخ النظم القانونية واإلجتماعية00070/عس

AR20047-2003الدار الجامعية : اإلسكندريةأحمد ماهركيف ترفع مهاراتك اإلداريةفي اإلتصال00071/عس

AR200410دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةبوادر حسنين المحمدي بوادياالرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة00072/عس

AR200410دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية ماجد راغب الحلواالستفتاء الشعبي00073/عس

AR15ط , 2003مركز دراسات الوحدة العربية : لبنانهادي نعمان الهيتياشكالية المستقبل في الوعي العربي00074/عس

AR18ط, 2003مركز دراسات الوحدة العربية   :بيروت عادل عبد الغفار خليلاإلسرائيلية- دراسة حول تطبيع العالقات المصرية : اإلعالم و الرأي العام 00075/عس

AR200212دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية عبد الحميد محمد ساميالتنظيم الدولي00076/عس

200405دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةالباز داودالشورى و الديمقراطية النيابية00077/عس

AR19ط , 2002مركز دراسات الوحدة العربية : لبنانبيضون أحمد سبتمبر11العرب و العالم بعد 00078/عس

AR215ط , 2004مركز دراسات الوحدة العربية  :  بيروتأحمد ثابت و عبد الخالق عبدهللاالعولمة وتداعياتها على الوطن العربي00079/عس

1012ط , 2001مركز دراسات الوحدة العربية : لبنانغليون برهانالديمقراطية و األحزاب00080/عس

AR110ط , 2002مركز دراسات الوحدة العربية : لبنانالجابري محمد عابدالضروري في السياسة00081/عس

AR15ط , 2003مركز دراسات الوحدة العربية : لبنانحياني ابراهيمالعرب في أمريكا صراع الغربة واإلندماج00082/عس

AR15ط , 2003مركز دراسات الوحدة العربية : لبنانيوسف الصوانيالقومية العربية و الوحدة في الفكر السياسي العربي00083/عس

AR212ط , 2004مركز دراسات الوحدة العربية : لبناننافع بشير وآخرونالمواطنة و الديمقراطية في البلدان العربية00084/عس

AR20035دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية أحمد ابراهيم حسنفلسفة و تاريخ النظم اإلجتماعية والقانونية00085/عس

AR20045دار المريخ للنشر : الرياضجولمان دانيال وأخرونالقادة الجدد00086/عس

AR15ط , 2002مركز دراسات الوحدة العربية : لبنانالفالح متروكالمجتمع و الديمقراطية و الدولة في البلدان العربية00087/عس

AR111ط , 1995منشأة المعارف :اإلسكندريةسعد زغلول عبد الحميدتاريخ المغرب العربي00088/عس

AR20025دار النهضة العربية : القاهرةالباز داودحق المشاركة في الحياة السياسية00089/عس

AR4مركز دراسات الوحدة العربية  لبنانقميرة اسماعيلمستقبل الديمقراطية في الجزائر00090/عس

AR20035دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية مصطفي أبو زيد فهميالنظم السياسية و القانون الدستوري00091/عس

AR18ط , 2003مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت نهلة ياسين حمدانالوساطة في الخالفات العربية المعاصرة00092/عس

AR15ط , 2002مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت غريب ادمون وآخرونالوطن العربي في السياسة األمريكية00093/عس

AR15ط , 2003مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت فرسون سميحفلسطين و الفلسطينيون00094/عس

AR17ط , 2003مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت التكريتي بهجتالوطن العربي في النواة واإلمتدادات عبر التاريخ00095/عس

AR15ط , 2003مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت مكي يوسفدراسة في أسباب تعثر مشاريع النهضة العربية: في الوحدة و التداعي00096/عس

AR15ط , 2003مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت أبو النجا شيرينمفهوم الوطن في فكر الكاتبة العربية00097/عس

قائمة العناوين



AR15ط, 2004دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندريةحربي خالدبنية الجماعات العلمية العربية االسالمية00098/عس

AR20025الدار المصرية اللبنانية : القاهرةعبد الوهادي محمد فتحيمصادر المعلومات المرجعية في اإلنسانبات00099/عس

AR20022مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع : عمانفالح كاظم المحنةالعولمة و الجدل الدائر حولها00100/عس

AR2دار الفكر العربي: عمانذوقان عبيداتالبحث العلمي00101/عس

AR12ط , 2002دار عالم الكتب الحديث : األردنمؤيد سعيد السالمدراسة في تطور الفكر التنظيمي خالل مائة عام: تنظيم المنظمات00102/عس

AR117ط , 2002دار المعرفة الجامعية : اإلسكندريةاسماعيل علي سعددراسات في العلوم السياسية00103/عس

AR110ط , 2001داروائل للنشر والتوزيع : عمانحافظ علوان حمادي الدليميالنظم السياسية في أوربا الغربية و الواليات المتحدة00104/عس

AR19855مطابع الدستور التجارية : عمانميسوم صبيحالمؤسسة االدارية في المغرب العربي حكومات الجزائر و المغرب وتونس00105/عس

AR225ط , 1999دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد نصر مهناالوجيز في مناهج البحوث السياسيةواالعالمية00106/عس

AR13ط , 1997مركز الدراسات العربي األوربي : باريس5أعمال المؤتمر الدولي اعمال المؤتمر الدولي الخامس حول العالقات العربية00107/عس

AR20004دار النهضة العربية : القاهرةعمرو رضا بيومي/ دنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية00108/عس

AR8دار الجامعية للطباعة والنشر: اإلسكندرية محمد دويداراإلقتصاد الدولي- مبادئ االقتصاد السياسي اإلقتصاد النقدي00109/عس

AR25ط , 2001مكتبة العبيكان : الرياضنظام بركات وآخرونمبادئ علم السياسة00110/عس

AR199817ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائراألمين شريط1962-1919التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية 00111/عس

AR20076-2006الدار الجامعية : اإلسكندريةعادل فتحي ثابت عبد الحافظالنظرية السياسية المعاصرة00112/عس

AR20024دار المعرفة الجامعية : اإلسكندريةمحمد علي محمدالسياسة بين النظرية والتطبيق00113/عس

AR20013مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندريةمحمود السيدتاريخ أروبا واألمريكتين00114/عس

AR16ط , 2000داروائل للنشر والتوزيع : عمانمحمد سليم محمد غزوينظرات حول الديمقرطية00115/عس

AR20022دار المعرفة الجامعية : اإلسكندريةعبد هللا محمد عبد الرحمانسوسيو لوجيا االتصال و االعالم00116/عس

AR2دار المعرفة الجامعية: اإلسكندريةعلي عبد المعطي محمدالفكر السياسي الغربي00117/عس

AR13ط , 2000الدار العربية للنشر والتوزيع : ليبيامحمد بوعشةالعرب والمستقبل في الصراع الدولي00118/عس

AR118ط , 1999دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد ناصر بوغزالةخرق المعاهدات الثنائية القانون الداخلي00119/عس

AR20024دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعادل ثابتالفكر السياسي االسالمي00120/عس

AR200234دار المعرفة الجامعية : اإلسكندريةعبد الحليم الزيات3/ 1التنمية السياسية دراسة في اإلجتماع السياسي ج00121/عس

AR5دار المعرفة الجامعية: اإلسكندريةعصمت محمد حسندراسات في العالقات الدولية الحديثة00122/عس

AR19998المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةمحمد نصر مهنافي تاريخ األفكار السياسية و تنظير السلطة00123/عس

AR20019المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةمحمد نصر مهنافي نظرية الدولة والنظم السياسية00124/عس

AR20027مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندريةعصام نوردول العالم النامية و تحديات القرن الحادي والعشرون00125/عس

AR2الدار الجامعية: اإلسكندريةعبد الغني بسيوني عبد هللاالنظم السياسية00126/عس

AR8دار الجيل: بيروتسعيد الجزائريالمخابرات والعالم00127/عس

AR3دار الجيل: بيروتكابري طبرانيشتاء الغضب في الخليج00128/عس

AR17ط , 2000الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية : مصرجيل- جودوين- جاي ساإلنتخابات الحرة والنزيهة00129/عس

AR200213منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمد نصر مهناالعلوم السياسية بين الحداثة و المعاصرة00130/عس

AR13ط , 2002مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية : اإلسكندريةاحمد عبد الرحمن وآخروناإلسالم والعولمة00131/عس

AR6منشأة المعارف:اإلسكندريةفتيحة النبراوياصول العالقات السياسية الدولية00132/عس

AR14ط , 1989دار الجيل : بيروتسعيد تيمالنظام السياسي  االسرائيلي00133/عس

AR14ط , 1998دار الجيل : بيروتسعيد الجزائريخفايا أعمال المخابرات00134/عس

AR4دار الجيل: بيروتسعيد الجزائريحول مخططات وأعمال المخابرات العالمية في الشرق األوسط: أوراق سرية00135/عس

AR200110المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةأحمد أبو الروساإلرهاب والتطرف والعنف الدولي00136/عس

AR20024دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد منير حجابالتطبيق,اإلعالم اإلسالمي المبادئ، النظرية 00137/عس

AR14ط , 1998دار الجيل : بيروتسعيد الجزائريحرب المخابرات في العالم00138/عس

بول جوردون لوريننشأة و تطور حقوق اإلنسان الدولية الرؤى00139/عس
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AR20003دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد منير حجاباالعالم و التنمية الشاملة00140/عس

AR19913دار الجيل : بيروتبوب ودووردالقادة أسرار ما قبل وبعد أزمة الخليج00141/عس

AR19813دار الجيل : بيروتمحمد عبد الخالق عمرأحكام تحت مجهر النقد00142/عس

AR13ط , 1992دار الجيل : بيروتسعيد الجزائريملف الثمانينات عن أعمال المخابرات00143/عس

AR34ط , 1992مكتبة التراث اإلسالمي : القاهرةمحمد جالل كشكعالقة عبد الناصر بالمخابرات األمريكية: ثورة يوليو األمريكية00144/عس

AR15ط , 1992دار الجيل : بيروتسمير شيخاني1939- 1919العالقات الدولية منذ معاهدات الصلح 00145/عس

AR13ط , 1992الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : ليبياألفن توفلرتحول السلطة بين العنف والسلطة والمعرفة00146/عس

AR15ط , 1999دار الجيل : بيروتزايد عبيد هللا مصباحالدبلوماسية00147/عس

AR14ط , 1998دار الجيل : بيروتسعيد الجزائريالمخابرات تحرك العالم00148/عس

AR2الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع: ليبيارمضان بن زير- تالعالقات الدولية في السلم00149/عس

AR19983الدار الجامعية : اإلسكندريةمحمد طه بدويمبادئ العلوم السياسية00150/عس

AR20015دار الكتاب الحديث : القاهرةفوزي أبو صديقالوسيط من  النظم السياسية و القانون الدستوري00151/عس

AR18ط , 2001اإلتحاد اإلفريقي ومستقبل القارة اإلفريقية : القاهرةمحمود ابو العنين- تاالتحاد اإلفريقي ومستقبل القارة اإلفريقية00152/عس

AR17ط , 1997دار الجيل : بيروتسامي شرفعبد الناصر كيف حكم مصر00153/عس

100ط, 2000دار الغرب االسالمي : بيروتأبو القاسم سعد هللا4 /1ج1930- 1860الحركة الوطنية الجزائرية 00154/عس

AR13ط , 1998الدار المصرية اللبنانية : القاهرةعمرو عبد السميعالديمقراطية: أحاديث الحرب و السالم و الديموقراطية00155/عس

AR19973مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياضسعيد اسماعيل صيبياإلعالم اإلسالمي النظري في الميزان00156/عس

AR15ط , 1990دار الغرب االسالمي : بيروتأبو القاسم سعد هللاأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر00157/عس

AR20029دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةعاطف صقرواألمريكان..والعرب..األفغان00158/عس

AR19ط , 1997دار الغرب االسالمي : بيروتعمار بوحوش1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية 00159/عس

AR20003الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : ليبياهنري لورانسالمشرق العربي واألطماع الدولية: اللعبة الكبري00160/عس

AR19982دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرةأحمد بدرالرأي العام طبيعته و تكوينه  وقياسه ودوره في السياسة العامة00161/عس

AR19893شركة الشهاب للنشر والتوزيع : الجزائرمحمود الخالديالديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة اإلسالمية00162/عس

AR15ط , 1998-1997دار مجدالوي  : عمانمحمد جودت ناصرالدعاية و االعالن و العالقات العامة00163/عس

AR3دار الفكر العربي: القاهرةجرقيز. ر.هأسس النظربة السياسية00164/عس

AR32ط , 1999عويدات للنشر والطباعة : بيروتلويس دوللوالتاريخ الدبلوماسي00165/عس

AR19994الدار الجامعية للطباعة والنشر : اإلسكندريةمحمد المجذوبهيئة األمم المتحدة و الدويالت الصغيرة00166/عس

AR19956ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرإسماعيل معراف غاليةاألمم المتحدة و النزاعات االقليمية00167/عس

AR199515ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرعمر صدوقآراء سياسية وقانونية في بعض قضايا األزمة00168/عس

AR13ط , 2001دار الفكر العربي : القاهرةتهاني عبد السالم محمدإدارة المعسكرات الحديثة00169/عس

AR2المؤسسة الوطنية للفنون الجزائرعبدالعالي رزاقياألحزاب السياسية في الجزائر خلفيات وحقائق00170/عس

AR19782مطابع األهرام التجارية : مصرإدوارد واكينمقدمة إلى وسائل االتصال00171/عس

AR13ط , 1980عويدات للنشر والطباعة : بيروتمحمد مجذوبالوحدة و الديمقراطية في الوطن العربي00172/عس

AR43ط , 1986عويدات للنشر والطباعة : بيروتجان مينومدخل إلي علم السياسة00173/عس

AR20013المكتبة األكاديمية : القاهرةمحمد عبد المنعم عامرعروبة القدس و دعاوي الصهيونية الباطلة00174/عس

AR19953مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياضتشارلي فوكسنظرية ما بعد الحداثة  لإلدارة العامة00175/عس

AR20012دار المريخ للنشر : الرياضعبد الفتاح حسن أبو عليةتاريخ األمريكيتين00176/عس

AR12ط , 2000دار الفكر العربي : القاهرةإبراهيم حمادالتطرف الفكري بشقيه ووسطية اإلسالم00177/عس

AR13ط , 2001أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياضمحمد فتحي عيداألساليب و الوسائل التقنية التي يستخدمها االرهابيون و طرق التصدي لها و مكافحتها00178/عس

AR13ط , 1997أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياضمحمود السيد عبد الحليممشكلة المخدرات في الوطن العربي00179/عس

AR2أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض محمد األمين البشرياألمن العربي المقومات والمعوقات00180/عس

AR13ط , 1999أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياضمحمد فاروق عبد الحميد كاملالمعلومات األمنية00181/عس

AR12ط , 1999أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياضأديب خضورأولويات تطوير اإلعالم األمني العربي00182/عس

AR00183/عس
995363333
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20061904, دار العلم للماليين: بيروت أحمد سويدقطاف من الثقافة والسياسة

AR12ط , 1999أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياضمحمود األمين البشريالمناهج الدراسية في الكليات  األمنية العربية00184/عس

AR13ط , 1999أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياضمحمد فتحي عيدواقع االرهاب في الوطن العربي00185/عس

AR12ط , 2000أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض فهد أحمد الشعالنالتدريب األمني العربي00186/عس

AR19934المكتبة الثقافية : بيروتياسر فرحاتسلمان رشدي- أخطر محاكمات العصر: في مخبأ سري للمخابرات00187/عس

AR20012دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندريةفرغلي علي تسنتاريخ أوربا الحديث و المعاصر00188/عس

AR12ط , 2000أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياضعلي بن فايز الجحنياإلعالم األمني و الوقاية من الجريمة00189/عس

AR11ط , 1997الدار الدولية للنشر والتوزيع : القاهرةنيفين غراب- دين آلن فوستر، تالمساومة عبر الحدود00190/عس

AR12ط , 1999دار مدبولي : القاهرةنور الدين اللباد- غي آنيل، تقانون العالقات الدولية00191/عس

ARحلين تيندرالفكر السياسي األسئلة األبدية00192/عس
ط , 1993الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية : القاهرة
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AR199816ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرفاروق حميدشيالجماعات الضاغطة00193/عس

AR19910مطبعة دحلب : الجزائرمحمد عباسعظماء...ثوار00194/عس

AR6منشأة المعارف:اإلسكندريةعبد المنعم محمد داودمشكالت المالحة البحرية في المضايق العربية00195/عس

AR00196/عس
977575874

2
20013784, دار الكتاب الحديث: الجزائر فوزي أوصديقدراسة مقارنة: الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري 

AR19968ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرعبد الحميد زوزو1945-1914تاريخ أوربا و الواليات المتحدة00197/عس

AR199819ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرمحمد العربي ولد خليفةالنظام العالمي ماذا تغير فيه؟ وأين نحن من تحوالته؟00198/عس

AR19938ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائريحي بوعزيز1798-1780المرسالت الجزائرية اإلسبانية في ارشيف التاريخ الوطني لمدريد 00199/عس

AR199413ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرعزي عبد الرحمانفضاء اإلعالم00200/عس

AR19977ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرعبد الحميد زوزوتاريخ االستعمار و التحرر في افريقيا وآسيا00201/عس

AR200231ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائربوحميدة عطا هللادروس في المراسالت االدارية مع نماذج تطبيقية00202/عس



AR20013-2000دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرةاحمد مجدي حجازيالثقافة العربية في زمن العولمة00203/عس

AR19907ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرأحمد حمديالثورة الجزائرية و االعالم دراسة في االعالم الثوري00204/عس

AR199016دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر سعيد بوشعيرالنظام السياسي الجزائري00205/عس

AR199915ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرابراهيم مياسيمن قضايا تاريخ الجزائر المعاصر00206/عس

AR199929ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائريحي بوعزيز2/ 1الموجز في تاريخ الجزائر ج00207/عس

AR20013منشأة المعارف :اإلسكندريةرمزي سالمةإحتماالت الصراع والتسوية: مشكلة المياه في الوطن العربي00208/عس

AR2دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرةعلي حسن شكشيالعولمة نظرية بال منظر00209/عس

AR19906ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرمحمد سحنونيما قبل التاريخ00210/عس

AR158ط , 2001دار الجيل : بيروت حسن ابراهيم حسن4/ 1السياسي، الديني، الثقافي، اإلجتماعي ج: تاريخ اإلسالم00211/عس

AR13ط , 1997دار الجيل : بيروتسعيد الجزائريتاريخ التجسس في العالم00212/عس

AR19912ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرزهير احدادنمدخل لعلوم اإلعالم و االتصال00213/عس

AR19902موفم للنشر والتوزيع : الجزائرمحمد سعيد العشماوياالسالم السياسي00214/عس

AR20032دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةوليام هينك، جوناثان مارش قاعدة ذهبية لرجل األعمال الناجح21: تبني األفكار الجديدة في ظل العولمة00215/عس

AR19991دار الفكر العربي : القاهرةأمين ساعاتيإعادة إختراع الحكومة00216/عس

AR15ط  , 1996مكتبة الملك عبد العزيز العامة : الرياضعبد هللا بن علي الزيدانقرون من التقلبات و العطاءات, األندلس 00217/عس

AR199812دار الفكر العربي : القاهرةمحمد فتح هللا الخطيبمبادئ العلوم السياسية تطور الفكر السياسي00218/عس

AR19872دار النهضة العربية للطباعة والنشر : بيروتمحمد أبو المحاسن عصفورمعالم حضارات الشرق األدني القديم00219/عس

AR3دار اللسان العربي للترجمة والتأليف والنشر: الجزائرخضير شعبانمصطلحات في االعالم و االتصال00220/عس

AR15ط , 1994المكتبة الثقافية : بيروتعلي عبد العال العيساويأسرار المحاكمات السياسية من واقع سجالت المحاكم00221/عس

AR20022مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك : القاهرةتوفيق عبد الرحمنالتخطيط لما قد اليحدث: إدارة األزمات00222/عس

AR19983دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد منير حجابالدعاية السياسية و تطبيقاتها قديما و حديثا00223/عس

AR13ط , 1994الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : ليبيافرونسوا غودوماننهضة آسيا00224/عس

AR24ط , 1998مكتبة العبيكان : الرياضإسماعيل أحمد ياغيتاريخ العالم االسالمي الحديث والمعاصر00225/عس

AR17ط , 2002المكتبة األكاديمية : القاهرةأحمد لطفي عبد السالمجذور العنف و العنصرية في الفكر الديني اليهودي وامتداده إلى الدولة اإلسرائيلية00226/عس

ARسميث. م.بيري قواعد و معدات للقادة00227/عس
ط , 2000الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية : القاهرة
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AR20003الدار المصرية اللبنانية : القاهرةفؤاد شاكرحصاد القرن العشرين السياسة والدبلوماسية00228/عس

AR222ط , 2005مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  علي الدين هالل و نيفين مسعدقضايا اإلستمرار والتغيير: النظم السياسية العربية 00229/عس

AR1دار الكتب للطباعة والنشر: بغدادهشام آل شاويمقدمة في علم السياسة00230/عس

AR11ط, 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانناظم عبد الواحد جاسوردراسات في علم السياسة00231/عس

AR1دار الغرب اإلسالمي: بيروتصدوني تصر الدين1791-1830الحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر 00232/عس

AR19941مكتبة مدبولي : القاهرةعبد الفتاح مقلدموسوعة تاريخ المغرب العربي00233/عس

AR200313411, بستان المعرفة لطبع ونشر وتوزيع الكتب: القاهرة فضل هللا محمد اسماعيلسياسية االسالم بين الرأي والرأي اآلخر00234/عس

AR1المكتب العالمي للبحوث: بيروتالمكتب العالمي للبحوثالدولة نظرة في االقتصاد السياسي و الجغرافي00235/عس

AR1دار الشهاب للنشر والتوزيع: الجزائرمصطفى محمد زكي الدباغالحرب النفسية االسرائيلية00236/عس

AR19911دار الشهاب :  الجزائرنبيل السمانآل سعود أمريكا االحتالل00237/عس

AR1جمعية أول نوفمبر: باتنةجمعية أول نوفمبرتاريخ األوراس و نظام التريبة االجتماعية و االدارية00238/عس

AR20001المكتبة األكاديمية : القاهرةمحمد عبد المنعم عامرتزييف التاريخ المؤامرة االستعمارية, إسرائيل االساطير 00239/عس

AR1دار الجيل: بيروتإميل نصيفمن أروع ما قال حكماء العالم00240/عس

AR11ط , 1998دار الجيل : بيروتسمير شيخانيجريدة العالم تاريخ العالم بين يديك00241/عس

AR1ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائريحي بوعزيزعالقات الجزائر الخارجية مع دول و مماليك أوربا00242/عس

AR11ط , 1998دار الشروق للنشر والتوزيع : عمانحميد جاعد الدليميالتخطيط االعالمي المفاهيم و االطار العام00243/عس

AR19981المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةمحمد نصر مهناالنظرية السياسية و العالم الثالث00244/عس

AR81ط , 2001المكتبة الجامعية : القاهرةعبد الهادي الجوهريدراسات في العلوم السياسية و علم االجتماع السياسي00245/عس

AR13ط , 2007دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع : عمان زيد منير عبويادارة الموارد البشرية00246/عس

AR20039دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمصطفى أبو زيد فهميمبادئ األنظمة السياسية00247/عس

AR00248/عس
995707695
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20102958, دار الفكر: عمان صباح مهدي وميضتاريخ جنوب الجزيرة العربية الحديث

AR11ط , 1999دار صفاء للنشر والتوزيع : عماننادر أحمد أبو شيخةكتابة التقارير00249/عس

AR1المنظمة العربية للتنمية: القاهرةمحمد خشبةنظم دعم القرار00250/عس

AR24ط , 2001الدار المصرية اللبنانية : القاهرةسراج الدين الروبيآلية االنتربول في التعاون الدولي الشرطي00251/عس

AR11ط , 2001دار صفاء للنشر والتوزيع : عمانزياد محمد الشرمانمبادئ العالقات العامة00252/عس

AR200314منشأة المعارف :اإلسكندريةسامي جاد عبد الرحمان واصلإرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام00253/عس

AR113ط, 2004دار وائل للنشر والتوزيع  : عمان محمد خليل الموسىإستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر00254/عس

AR13ط , 2004مكتبة الرائد العلمية : عمانعبد الرزاق محمد الدليميإشكاليات اإلعالم واإلتصال في العالم الثالث00255/عس

AR15ط , 2004دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمانعطا محمد صالح زهرةأصول العمل الدبلوماسي و القنصلي00256/عس

AR200212دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندريةصابر عبد ربهاإلتجاهات النظرية في تفسير الوعي السياسي00257/عس

AR114ط , 2001مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتحسن نافعةاإلتحاد األوربي و الدروس المستفادة عربيا00258/عس

AR19ط , 2004دار مجدالوي للنشر : عمانقحطان أحمد سليمان الحمدانياألساس في العلوم السياسية00259/عس

AR110ط , 2004المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروتمحمد نعمان جاللبين اإلسالم والمجتمع الحديث: اإلستراتيجية و الدبلوماسية و البروتوكول00260/عس

AR110ط, 2004مكتبة الرائد العلمية : عمان عبد الرزاق محمد الديلمياإلعالم السري و العلني لألحزاب السياسية00261/عس

AR13ط , 2004مكتبة الرائد العلمية : عمان عبد الرزاق محمد الدليمياإلعالم و العولمة00262/عس

AR20043نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع : مصرالسيد يسينالصراع ضد الهيمنة األمريكية: اإلمبراطورية الكونية00263/عس

AR17ط , 2003المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروتفؤاد البطاينةاألمم المتحدة منظمة تبقى و نظام يرحل00264/عس

AR20015مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتمنذر خداماألمن المائي العربي الواقع والتحديات00265/عس

AR19ط , 2003أكاديمية الدراسات العليا : طرابلسسليمان الغويلاإلنتخابات الديمقراطية00266/عس

AR200310-2002الدار الجامعية : اإلسكندريةمنصور ممدوح1991-1715العالقات السياسية بين القوى الكبرى : التاريخ الدبلوماسي00267/عس

105ط , 2004المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروتالبخار أحمد السيد وآخرونالتحوالت االقتصادية العربية و األلفية الثالثة00268/عس

AR200310مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتفادي حمود2003التسلح و نزع السالح و األمن الدولي00269/عس

AR20035مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتفادي حمودالتسلح و نزع السالح و األمن الدولي00270/عس

AR200410دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعبد السالم أبو قحففي البيع والتفاوض: التسويق السياسي00271/عس

AR114ط , 2003دار مجدالوي للنشر : عمانمنذر عرفات زيتونالجريمة السياسية في الشريعة اإلسالمية والقانون00272/عس

AR200415مركز اإلسكندرية للكتاب : اإلسكندرية محمد إبراهيم حسن........دراسة في مقومات الدولة ومظاهرها وإمكانياتها: الجغرافيا السياسية  00273/عس

AR20019مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتنعمان عصامالجيش و السياسة في الوطن العربي00274/عس

AR20049أكاديمية الدراسات العليا : طرابلسوليم توردوفالحكم و السياسة في إفريقيا00275/عس

AR20019مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتالفارس عبد الرزاقالحكومة و الفقراء و اإلتفاق العام00276/عس

AR15ط , 2004إيتراك للنشر والتوزيع : القاهرةعلي يوسف الشكريالدبلوماسية في عالم متغير00277/عس

AR20045دار النهضة العربية : القاهرةأحمد محمود جمعةالدبلوماسية في عصر العولمة00278/عس

AR2دار الحوار الثقافي:   لبنانجتكر فاضلالدولة المارقة00279/عس

AR200410دار حامد للنشر والتوزيع : عمانفاريز الربيعالديمقراطية بين التأصيل الفكري و المقارنة السياسية00280/عس

AR200110مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتأمحمد مالكيالديمقراطية داخل األحزاب في البلدان العربية00281/عس

AR20019مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتابتسام الكتبياالديمقراطية و التنمية الديمقراطية في الوطن العربي00282/عس

AR200515دار المعرفة الجامعية : القاهرة جمال مجاهداألسس النظرية والمنهجية: الرأي العام و قياسه00283/عس

AR20015مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتعبد الرحمان عزيالعرب و اإلعالم الفضائي00284/عس

AR20015مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتالسيد يسينالعرب و العولمة00285/عس

AR200110مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتمحمد عابد الجابيرالعقل السياسي العربي محدداته وتجلياته00286/عس

AR20015مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتجالل أمين1998- 1798العولمة و التنمية العربية من حملة نابليون إلى جولة األورغواي 00287/عس

AR200410المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : القاهرةعبد الرحمن اسماعيل الصالحيالمؤسسات التشريعية في الوطن العربي00288/عس

AR20014مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتعلي خليفة الكواري وآخرونالمسألة الديمقراطية في الوطن العربي00289/عس

AR20013مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتعبد اإلله بلقزيز وآخرونالمعارضة و السلطة في الوطن العربي00290/عس

AR15ط , 2002مكتبة الرائد العلمية : عمان إبراهيم ناصرالمواطنة00291/عس

AR200413دار النهضة العربية : القاهرةإبراهيم علي بدوي الشيخالميثاق العربي لحقوق اإلنسان00292/عس

AR200534دار الفجر للنشر والتوزيع :  القاهرة   عبد القادر رزيق المخادميإنكسار دائم أم إنحسار مؤقت:النزاعات في القارة اإلفريقية  00293/عس

AR15ط , 2004مؤسسة عبد الحميد شومان : عمانطالل أبو غزالة وآخرونالنظام العربي و العولمة00294/عس

AR110ط, 2004إيتراك للنشر والتوزيع : القاهرةالسيد مصطفى أحمد أبو الخيرالنظرية العامة لألحالف العسكرية00295/عس

AR19ط , 2004مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتمحمد محمود اإلمامتجارب التكامل العالمية و مغزاها للتكامل العربي00296/عس

AR19ط , 2003أكاديمية الدراسات العليا : طرابلسكاظم هاشم نعمةحلف االطلسي00297/عس

AR112ط, 2006مركز اإلسكندرية للكتاب : اإلسكندرية محي محمد مسعددور الدولة في ظل العولمة00298/عس

AR200110مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتجان زيغلرسادة العالم الجدد00299/عس

AR20035مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتالجابري محمد عابدقضايا في الفكر المعاصر00300/عس

AR20047الحوار الثقافي: لبنان سكراتوت فيل سبتمبر مختارات معارضة11ماوراء 00301/عس

ARماذا بعد إنهيار عملية التسوية السلمية ؟00302/عس
أحمد بهاء الدين شعبان و ثناء فؤاد عبد هللا و 

عوني فرسخ  وآخرون
17ط, 2004مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت

AR110ط, 2004عمان دار أسامة للنشر والتوزيع الحديثي عباس غالينظريات السيطرة اإلستراتيجية و صراع الحضارات00303/عس

AR15ط, 2004األهلية للنشر والتوزيع : عمان فروم ديفيدكيفية اإلنتصار على اإلرهاب: نهاية الشر 00304/عس

AR13ط, 2004مكتبة لبنان ناشرون :لبنان سعيفان أحمدقاموس المصطلحات السياسية و الدستورية والدولية00305/عس

AR13ط, 2004دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان الجاسور ناظم عبد الواحدموسوعة علم السياسة00306/عس

AR200645ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرد عامر مصباحقاموس مصطلحات العلوم السياسية و العالقات الدولية00307/عس

AR200640ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرد عامر مصباحاالتجاهات النظرية في تحليل العالقات الدولية00308/عس



AR200645ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرالعاللي الصادقدراسة سياسية قانونية: العالقات الثقافية الدولية 00309/عس

AR120ط, 2007جامعة الشارقة  : االمارات العربية المتحدة عثمان جمعة ضميرية.........مدخل لدراسة القانون الدولي والعالقات الدولية :العالقات الدولية في االسالم00310/عس

AR200425ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرخروع أحمددولة القانون في العالم العربي اإلسالمي00311/عس

AR515ط, 2004ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرعبد اللطيف بن أشنهومدخل إلى اإلقتصاد السياسي00312/عس

AR129ط, 2005ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرعبد القادر رزيق المخادميمشروع الشرق األوسط الكبير00313/عس

AR15ط, 2002مكتبة مدبولي :  مصرشبانة عبد الفتاحالمشكالت الفعلية- الممارسة العملية - القواعد األساسية : الدبلوماسية 00314/عس

AR6دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر بوقفة عبد هللاآليات تنظيم السلطة00315/عس

AR20035دار هومة : الجزائر واضح رشيدبين النظرية والتطبيق: المؤسسة في التشريع الجزائري 00316/عس

AR15ط, 2006دار هومة للنشر والتوزيع :  الجزائرأحمد درواز الهاديمن تراث الوالية السادسة التاريخية00317/عس

AR20035دار الكتاب الحديث :القاهرة ادريس بوكراالوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات االسياسية00318/عس

ARنصر محمد عارفالمنهج_النظرية_النموذج المعرفي :   إبستمولوجياالسياسة المقارنة 00319/عس
, 2002مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  : بيروت
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AR15ط, 2004دار الفكر العربي :القاهرة جمال الدين محمود محمداستراتيجية القواعد العائمة والدعائم المزدوجة00320/عس

AR3دار الشروق للنشر والتوزيع: القاهرة كالرك رامزياإلمبراطورية األمريكية00321/عس

AR15ط, 2002دار الفكر العربي : القاهرة  سهيل حسين الفتالويتاريخ العالقات الدبلوماسية في الوطن العربي00322/عس

AR513ط, 2006مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع :لبنان محمد عرب صاصيال: ت:جان جاك شوفالييه من المدينة الدولة إلى الدولة القومية: تاريخ الفكر السياسي 00323/عس

AR14ط, 2004منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان منذر محمدمبادئ عامة ومنطلقات أساسية: الجبهة و الحزب السياسي00324/عس

AR13, 2004عويدات للنشر والتوزيع :لبنان حسين حيدر: ت: جاك فرجيسالكوميدياالقضائية: جرائم الدولة 00325/عس

AR20034مكتبة األسرة : القاهرة عمروعبد السمبعاألحاديث البريطانية- حوارات حول المستقبل 00326/عس

AR20041مكتبة األسرة : مصرفتحي أبو الفضلدور الدولة و المؤسسات في ظل العولمة00327/عس

AR20043دار الكتاب الحديث : القاهرة محمدعلي بيوميدور الصفوة في اتخاذ القرار السياسي00328/عس

AR44ط, 2004عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع :  القاهرة مرسي أمين قنديلالديمقراطية في أمريكا00329/عس

AR12ط, 2001د ر المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :  عمان فهمي خليفة الفهداويمنظور كلي في البنية والتحليل: السياسة العامة 00330/عس

AR13ط , 2005مركز الحضارة العربية :القاهرة أحمد بهاء الدينشرعية السلطة في العالم العربي00331/عس

AR00332/عس
995399323
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20023438, دار العلم للماليين: لبنان /بيروتمحمد الشبينيصراع الثقافة العربية اإلسالمية مع العولمة

AR13ط, 1998دار العلم للماليين : لبنان ريحانا سامي21العالم في مطالع القرن 00333/عس

1011ط, 2005دار  مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان كامل ثامر الخزرجيالعالقات السياسية الدولية00334/عس

AR1دار وائل للنشر والتوزيع: عمان توفيق سعد حقيعالقات العرب الدولية00335/عس

AR15ط, 2005المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية أبو عامودمحمد سعدالعلوم السياسية في إطار الكونية البشرية00336/عس

AR15ط, 2004مكتبة مدبولي: القاهرة خليل بكريالفكرالقومي و قضايا التجدد الحضاري00337/عس

AR20004بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم : لبنان البيطار نديمفكرة المجتمع الجديد في المذاهب السياسية00338/عس

AR20045دار الكتب العلمية : لبنان مجموعة من المؤلفينعربي- فرنسي - إلنجليزي: القاموس السياسي 00339/عس

ARمنذر محمدمن النظريات إلى العولمة: مبادئ في العالقات الدولية 00340/عس
, 2002مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : لبنان
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AR13ط, 2004المؤسسة العربية للدراسات والنشر : األردنجالل محمد نعمانالواقعية الجديدة في الفكر العربي00341/عس

AR20065دار الكتاب الحديث : لبنان سعيد السيد عليالمبادئ األساسية للنظم السياسية00342/عس

AR19845دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية حسين مصطفى سالمالعالقات الدولية00343/عس

AR13ط, 2005مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت  وفيق رؤوفإشكاليات النهوض العربي من التردي إلى التحدي00344/عس

AR20068دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية منتصر سعيد حمودة....وسائل مكافحته- جوانبه القانونية : اإلرهاب الدولي 00345/عس

AR20055المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : القاهرة رفعت السيد العوضياإلندماج و التحالفات اإلستراتيجية بين الشركات في الدول العربية00346/عس

AR20067المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية قائد محمد طربوشالتجارب الوحدوية في العالم العربي00347/عس

AR13ط, 2005دار النهضة العربية : القاهرة  حسين حنفي عمرالتدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان00348/عس

AR20025دار الرواد :  لبياعامر رمضان أبو ضاويةالتنمية السياسية في البالد العربية و الخيار الجماهري00349/عس

AR20028الرياض مكتبة العبيكان هشام الدجاني: ت: وليام ب كوانت الدبلوماسية األمريكية: عملية السالم 00350/عس

AR20054المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : القاهرة الطعامنة محمد محمودالحكم المحلي في الوطن العربي و اتجاهات التطوير00351/عس

AR20043المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : القاهرة الطعامنة محمد محمودالحكومة اإللكترونية و تطبيقاتها في الوطن العربي00352/عس

AR15ط, 2005دار الساقي : لبنان عصمت الحجار الملحوقالدبلوماسية واجهة ومو اجهة00353/عس

AR20045دار األصدقاء للطباعة : القاهرة عبد الغفار رشاد القصبيالرأي العام و التحول الديمقراطي في عصر المعلومات00354/عس

AR200310المكتب العربي للمعارف: القاهرة  بدران ودودة وآخرونالمدخل إلى العلوم السياسية و اإلقتصادية و اإلستراتيجية00355/عس

AR20035المكتبة األكاديمية : مصر  صالح سالمالمستقبالت البديلة لنظام العالمي00356/عس

AR20013منتدى الفكر العربي : عمان منتدى الفكر العربيإلى أين؟... النظام العربي 00357/عس

AR10منشأة المعارف: اإلسكندرية شيحة ابراهيم عبد العزيزالنظم السياسية الدولة و الحكومات00358/عس

AR19ط, 2005مركز دراسات الوحدة العربية : لبنانابراهيم حسين توفيقالنظم السياسية العربية اإلتجاهات الحديثة في دراستها00359/عس

AR13ط, 2005دار الكتاب الجديد المتحد : ليبيا هارالد موللرتعايش الثقفات مشروع مضاد لهنتنهتون00360/عس

AR13ط, 2005لبنان دار الكتب العلمية ساجر ناصر حمد الجبوريحقوق اإلنسان السياسية في اإلسالم و النظم العالمية00361/عس

AR15ط, 2001منتدى الفكر العربي : األردن صالح علي عبد هللاحل النزعات العربية بالطرق السلمية00362/عس

AR18ط, 2005منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان مركز بيروت لألبحاث والمعلوماتدساتير الدولة العربية00363/عس

AR3دار النهضة العربية: األردن منتدى الفكر العربيدور المنظمات غير الحكومية00364/عس

AR20053المكتبة األكاديمية : مصر فاروق عمر عبد هللا العمردول القوة و دول الضعف00365/عس

AR20043برنامج حوار الحضارات : مصر عبد هللا أحمد محمدمسارات وخبرات في حوار الحضاارات00366/عس

AR20013دار الرواد : ليبيا مالك عبيد أبو شهيوةمنطلقات و آليات صدام الحضارات00367/عس

AR5دار النهضة العربية: القاهرة العالم صفوتاإلتصال السياسي و الدعاية اإلنتخابية00368/عس

AR20065مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية غريب عبد السميعاإلتصال و العالقات العامة في المجتمع المعاصر00369/عس

105ط, 2005عالم الكتب : القاهرة مكي ثروتوسائل اإلتصال والمشاركة السياسية: اإلعالم والسياسة 00370/عس

AR200422منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت عبد الوهاب محمد رفعتاألنظمة السياسية00371/عس

AR20045مركز دراسات وإستشارات اإلدارة العامة : القاهرة جمعة سلوى شعراويتحليل السياسات العامة في الوطن العربي00372/عس

AR20065كلية اإقتصاد والعلوم السياسية : القاهرة  عبد الغفار القصبي رشادالتطور السياسي و التحول الديمقراطي00373/عس

AR20064كلية اإقتصاد والعلوم السياسية : القاهرة القصبي رشاد عبد الغفار2التطور السياسي و التحول الديمقراطي ج00374/عس

AR00375/عس
978995732
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20122431, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  هايل عبد المولى طشطوشوعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد: األمن الوطني  

AR20043دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية حسنين المحمدي بواديحقوق اإلنسان بين مطرقة اإلرهاب و سندان العرب00376/عس

200505المكتبة االكاديمية : القاهرة صموائيل نبيلحوار الثقفات00377/عس

AR20025المجلس األعلىللثقافة : القاهرة كمال السيد: ت:وليام بلوم دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم: الدولة المارقة 00378/عس

AR18ط, 2002دار الرواد : ليبيامصباح زايد عبد هللاالسياسة الدولية بين النظرية والممارسة00379/عس

AR13ط, 2005دار الساقي :  لبنانفلوريني أنالمؤسسات العالمية عبر الحدود القومية: القوة الثالثة 00380/عس

AR20063دار الكتب القانونية : مصر  احمدعبد العليم شاكر عليأمام القضاء الجنائي: المعاهدات الدولية 00381/عس

AR20064دار المعرفة الجامعة : مصر أبو شنب جمالنظريات االتصال و االعالم00382/عس

AR25ط, 2001د ارالرواد : ليبيا ابو شهيوة مالكنظريات الدولة00383/عس

109ط, 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت سعد عبدودراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام اإلنتخابي: النظم اإلنتخابية 00384/عس

AR200110مركزدراسات الوحدة العربية : بيروت مركزدراسات الوحدة العربيةهموم اقتصادية  عربية00385/عس

AR200413دار الشروق : عمان ابو عامر عالءالدبلوماسية واإلستراتيجية- الظاهرة والعلم : العالقات الدولية 00386/عس

AR19ط, 2005إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع : مصرحواش جمالالتفاوض في االزمات و المواقف الطارئة00387/عس

AR20049الحوار الثقافي : لبنان سيوم براونالقوة والسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين: وهم التحكم 00388/عس

200609ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرعبد القادر رزيق المخادميالنظام الدولي الجديد00389/عس

200509ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائرزغدود علينظام األحزاب السياسية في الجزائر00390/عس

2007013دار المعرفة الجامعية: مصر مصطفى عوض ابراهيماإلنتخاب الطبيعي و اإلنسان00391/عس

AR200618دار الثقافة للنشر والتوزيع:عمان الفتالوي سهيل حسيندراسة مقارنة  بالقانون الدولي المعاصر: الدبلوماسية االسالمية00392/عس

AR200827منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت حسين عثمان محمد عثمانالنظم السياسية00393/عس

AR20063دار المطبوعات الجامعية : مصرماجد راغب الحلوالنظم السياسية00394/عس

AR20053منشأة المعارف:مصر ماجد راغب الحلوذاتية الدولة:النظم السياسية و القانون الدستوري 00395/عس

AR20056منشأة المعارف:مصر جمال الدين سامينظرية الدولة:النظم السياسية و القانون الدستوري 00396/عس

AR1دار المعرفة الجامعية: مصربندق وائل انورموسوعة الدساتيرو االنظمة السياسية العربية00397/عس

AR20053المكتب الجامعي الحديث: مصرالكبيسي عامرالفساد و العولمة تزامن ال توأمة00398/عس

AR26ط, 2001الدار المصرية اللبنانية:مصر المجدوب اسامةالعولمة و االقليمية00399/عس

05ايتراك للنشر والتوزيع:مصر ابو النصر مدحتالوظيفة اإلجتماعية لألحزاب السياسية00400/عس

AR20015مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتهنيري ام روبرت الثالثقواعد النظام الديموقراطية00401/عس

AR20066منشاة المعارف: مصرشيحه ابراهيم عبد العزيزالمبادىء الدستورية العامة00402/عس

AR20062دار المعرفة الجامعية :مصر الشاذلي فتوح عبد هللاقواعد االمم المتحدة لتنظيم قضاء االحداث00403/عس

AR20053المكتب الجامعي الحديث:مصرعبد السالم ابو قحفمدخل بناء المهارات: ادارة االعمال00404/عس

AR13ط , 2004دار الشروق للنشر والتوزيع: عمانمصطفى محمد محمودتجارب محلية و دولية: االعالن الفعال00405/عس

02دار وائل للنشر: عمانمؤيد سعيد السالمأساسيات اإلدارة اإلستراتيجية00406/عس

AR12ط, 2006دار الحا مد للنشر والتوزيع:عمان العلي عبد الستار محمدالريادة و ادارة االعمال الصغيرة00407/عس

AR20052دار المسيرة للنشر والتوزيع:عمان قنديلجي عامر ابراهيمنظم المعلومات االدارية00408/عس

AR12ط, 2005دار وائل للنشر: عمانالحميدي نجم عبد هللامدخل معاصر: نظم المعلومات االدارية00409/عس

AR20052دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمانفليه فاروق عبدهالسلوك التنظيمي في ادارةالمؤسسات التعليمية00410/عس

AR12ط, 2006دار الميسرة للنشر والتوزيع: عمانالعلي عبد الستار محمدالمدخل الى إدارة المعرفة00411/عس

AR20042الوراق للنشر التوزيع: عمانالزبيدي حمزة محموداإلدارة المالية المتقدمة00412/عس



AR33ط, 2006دار الحامد لنشر والتوزيع:عمان حريم حسين محمودتصميم المنظمة الهيكل التنظيمي و اجراءات العمل00413/عس

AR12ط, 2006دار الحامد للنشر والتوزيع:عمان محمود علي ومحمد عوض الهزايمةالمدخل الى فن المفاوضات00414/عس

AR12ط, 2006مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع:االردن ضمره دعاء مسعودادارة التسويق00415/عس

AR13ط , 2006مركز الكتاب االكادمي:عمانقطيشات ليلى عبد الحليمادارة الصراع في المؤسسات التربوية00416/عس

AR12ط, 2006دار الحامد للنشر والتوزيع:عمان المنصور كاسر نصرمدخل االعالن:سلوك المستهلك 00417/عس

AR13ط , 2006عالم الكتب الحديث:عمان الخطيب احمدمحمودنماذج حديثة:االدارة االبداعية للجامعات 00418/عس

AR20053دار المعرفة الجامعية :مصر شدوان علىشيبهبين النظرية و التطبيق:العالقات العامة 00419/عس

AR20063المكتب الجامعي الحديث :مصرمرسي نبيل محمدنظم المعلومات االدارية00420/عس

AR20053مؤسسة شباب الجامعة :مصرجمعية الشبان المسيحيةاعداد كوادر للعمل بالمنظمات غير الحكومية00421/عس

AR13ط, 2005دار إبن حزم:لبنان الزهراني عبد الناصربن عبد الرحمننماذج النجاح في العمل اإلداري00422/عس

AR2مطبعة الجمهورية:مصر حجازي محمد حافظوظائف المنظمة:إدارة المنضمات الفندقية 00423/عس

AR20063دار الفكر الجامعي:مصر   محمد حسن عبد العالاإلتجاهات الحديثة في إدارة الجودة و المواصفات القياسية00424/عس

AR20063المكتب الجامعي الحديث:مصرمصطفى نهال فريدإدارة اللوجستيات00425/عس

AR20063دار الشروق: عمانعبوي زيد منيربين النظرية والتطبيق:مدخل الى الإلدارة العامة00426/عس

AR20053مؤسسة شباب الجامعة:مصرجاسم مجيددراسات في اإلدارة العامة00427/عس

AR20053مؤسسة شباب الجامعة :مصرجاسم مجيداإلدارة الحديثة و النظم اإللكترونية00428/عس

AR20053دار المعرفة الجامعية:مصرالمليجي إبراهيم عبد الهادياإلدارة مفاهيمها و أنواعها و عملياتها00429/عس

AR20062المكتب الجامعي الحديث:مصرمرسيل محمد نبيلاألساليب الكمية في اإلدارة00430/عس

AR20053مؤسسة شباب الجامعة : مصرجاسم مجيدأساسيات علم اإلدارة00431/عس

AR20063مؤسسة شباب الجامعة :مصر عادل حسناإلدارة00432/عس

AR20053مؤسسة شباب الجامعة :مصرجاسم مجيدالمديرون و المنظمات في ظل المتغيرات العالمية00433/عس

AR13ط, 2006دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر: مصرحجازي محمد حافظدعم القرارات في المنظمات00434/عس

AR13ط, 2005دار الطباعة الحرة:مصرسالم محمد نبيل سعدمن الكتابات النظرية الى الممارسات الميدانية:إدارة المؤسسات 00435/عس

AR13ط, 2006دار الوفاء للطباعة والنشر:مصرإبراهيم أحمدقراءات من األنترنات: إدارة الفصل الفعال00436/عس

AR13ط, 2002اصدارات سطور:مصر محمد مستجير مصطفى:ت: تيري ميسانالخدعة الرهيبة00437/عس

AR112ط, 2002دار الكندي:األردن جرادات صالحدراسات في الفكر السياسي و اإلجتماعي00438/عس

AR4منشاة المعارف: مصرمصطفىسالمة حسين/  الدقاق محمد السعيدالمنظمات الدولية المعاصرة00439/عس

AR20023مؤسسة شباب الجامعة :مصرجاسم مجيددراسات في اإلدارة و األيزو00440/عس

AR20024دار المعرفة الجامعية:مصرأبوعيانةمحمد فتحي ومحمدالفتحي بكيرمحمدجغرافيا األمريكيتين00441/عس

AR19994117 , 1999الدار الجامعية:مصرمحمد طه بدوي و ليلى أمين مرسيمقدمة الى العلوم السياسية00442/عس

AR117ط, 2004دار الفجر للنشر والتوزيع: مصرعبد العالي دبلةرؤية سوسيولوجية:الدولة00443/عس

AR20023دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع:مصرنبيل راغبموسوعة قواعد اللعبة السياسية00444/عس

AR200913مؤسسة شباب الجامعة : مصرمحمد نصر مهنااالصول والنظريات:علوم السياسية00445/عس

AR20003منشأة المعارف: مصرمحمد سامي عبد الحميداالمم المتحدة:قانون المنظمات الدولية00446/عس

AR16ط , 2001مركز الجزويت الثقافي:مصرأحمد عبد هللاالتعليم و مستقبل المجتمع المدني00447/عس

ARمقدمة: السياسة والمجتمع  في العالم الثالث00448/عس
عبد هللا بن جمعان آل :ت: سوزان كالفرت

عيسىالغامدي
16ط, 2002النشر العلمي والمطابع   : السعودية

AR18ط, 1999مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع:لبنانالخير قشيالمفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية00449/عس

AR26ط, 2002دار الشروق:القاهرة عبد الوهاب المسيرينموذج تفسيري جديد:الجماعات الوظيفية اليهودية00450/عس

AR20024دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر سعدي بزيانمن الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس: جرائم فرنسا في الجزائر00451/عس

AR20007دار زهران : عمانصالح خريساتقوانين و أنظمة اإلعالم و الثقافة األردنية00452/عس

AR12ط , 2002مكتبة العبيكان : الرياضألن أكسيلورددروس في القيادة اإلستراتيجية والريادة:قواعد الجنرال باتون00453/عس

AR20023منشأة المعارف :اإلسكندريةعبد المنعم عامر جادأسس كتابة الرسائل العلمية والبحوث00454/عس

AR13ط , 2002مكتبة العبيكان : الرياضديان روزنبرغتعيين الكفاءات األفضل في الموقع المناسب00455/عس

AR200015ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرعشراتي سليماناألرضية التاريخية والمحددات الحضارية: الشخصية الجزائرية00456/عس

AR20003دار المعرفةالجامعية : مصرمحمود سعيد عمرانمدخل لدراسة التاريخ السياسي والحربي: معالم تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية 00457/عس

AR20033دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر قادري عبد العزيزفي القانون الدولي والعالقات الدولية المحتويات واألليات: حقوق اإلنسان 00458/عس

AR200611المعادي الجديدة : القاهرة أحمد سيد مصطفىإدارة الموارد البشرية  المهارات المعاصرة في إدارة البشر00459/عس

AR15ط  ,  2002عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع : عمانسعيد سالم مؤيدإدارة الموارد البشرية   مدخل إستراتيجي00460/عس

AR4.دار الصفاء : عمان مصطفى عليان ربحيأسس اإلدارة المعاصرة00461/عس

AR15ط , 2007دار الفجر للنشر  والتوزيع : القاهرةمحمد منير حجاباإلتصال الفعال للعالقات العامة00462/عس

AR15ط , 2001مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت جميل مطر وأخروندراسة حاالت  مصر وسوريا وتونس: اآلداء البرلماني للمرأة العربية00463/عس

AR20074الدار الجامعية : اإلسكندريةفريد النجاراإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية00464/عس

AR136ط , 2007دار الفجر للنشر والتوزيع : مصر عبد القادر رزيق المخادميبين القرار الوطني والفوضى البناءة: اإلصالح الديمقراطي في الوطن العربي00465/عس

AR20077مؤسسة شباب الجامعة : مصر عبد المنعم الميالدياإلعالم00466/عس

AR17ط , 2007دار الفجر للنشر :  القاهرةرضا عبد الواجد أميناإلعالم والعولمة00467/عس

AR20029دارالجامعيين : مصر عفيفي كامل عفيفياإلنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية00468/عس

AR105ط , 2007دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان حسن أحمد الطعانيالتدريب اإلداري المعاصر00469/عس

AR133ط , 2007دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرةعبد القادر رزيق المخادميالتعاون العربي اإلفريقي00470/عس

AR19ط , 2007دار الصفاء للنشر والتوزيع : عمان عثمان محمد عنيم وماجدة أبو زيطالتنمية المستديمة00471/عس

AR16ط , 2004دار روائع مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان فاروق مجدالويالدبلوماسية الوقائية في المسألة العراقية00472/عس

AR20018مركز دراسات الوحدة العربية : سوريا حافظ عبد الرحيم وأخروناآلفاق الوطنية والحدود العالمية: السيادة والسلطة00473/عس

AR200610دار المعرفة الجامعية : اإلسكندريةجمال محمود أبوشنبالسياسات اإلجتماعية المقارنة00474/عس

AR15ط , 2005مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتأسامة الخولي  وأخونالعرب والثورة والمعلومات00475/عس

AR110ط , 2007دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةحجاب محمد منيرالعالقات العامة في المؤسسات الحديثة00476/عس

AR200612مؤسسة شباب الجامعة : مصر آمنة بواشرىالعولمة والثورة التحريرية الجزائرية00477/عس

AR15ط , 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عماننواف كنعانالقيادة اإلدارية00478/عس

AR201039218, دار أسامة للنشر والتوزيع : األردن /عمان وضاح زيتونالمعجم السياسي00479/عس

AR20056دار النهضة العربية : القاهرةوائل أحمد عالمالميثاق العربي لحقوق اإلنسان00480/عس

AR16ط , 2005دار ا لنهضة العربية : القاهرةرفعت عيد سيدتداول السلطة داخل األحزاب السياسية00481/عس

AR20076دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةأنتوني ووديويسحقوق اإلنسان من منظور عصري00482/عس

AR17ط , 2001مركز الدراسات الوحدة العربية : بيروت محمد عابد الجابري و آخروندراسات في النصوص:  حقوق اإلنسان في الفكر العربي 00483/عس

AR20015مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت برهان غليون وأخرونحقوق اإلنسان العربي00484/عس

AR200610دار النهضة العربية : القاهرةعبد الناصر أبو زيدالواقع...و...بين القانون: حقوق اإلنسان في مصر00485/عس

AR16ط , 2006الوكالة العربية للصحافة والنشر واإلعالن : القاهرةسيد محمدينحقوق اإلنسان والرعاية الالحقة وأثرها00486/عس

AR200610دار المعرفة الجامعية : مصر أحمد أبو زيد سليماناألسس والقضايا من منظور نقدي: علم اإلجتماع السياسي 00487/عس

AR200711دار المعرفة الجامعية : مصر إسماعيل علي سعدعلم السياسة وديمقراطية الصفوة00488/عس

1010ط, 2007األهلية للنشر والتوزيع : األردنسروجي فؤادإستراتيجيات عملية لحل النزاعات: عملية الوساطة 00489/عس

AR16ط, 1999دار المسيرة للنشر والتوزيع:األردن الشماع خليل محمد حسنمبادئ اإلدارة00490/عس

108ط, 2006مركز دراسات الوحدة العربية : سوريا سعدي محمدمن صراع الحضارات الى انسنة الحضارة وثقافة السالم: مستقبل العالقات الدولية 00491/عس

AR14ط , 2000مركز دراسات الوحدة العربية: سوريا الصبيحي أحمد شكرمستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي00492/عس

AR14ط , 2006عالم الكتاب: مصر عرفة محمد صالح الدينمفهومات المنهج الدراسي00493/عس

AR200710مؤسسة الشباب الجامعة : مصر عناية غازي حسينمناهج البحث00494/عس

AR20056الدار الجامعية : مصر ماهر أحمدمهارات التفاوض00495/عس

AR15ط, 2006دار النهضة العربية: بيروتمي العبد هللانظريات اإلتصال00496/عس

AR20066دارالمريخ للنشر: الرياض سرور علي سرور إبراهيم:ت:رايمنوند مكليودنظم المعلومات اإلدارية00497/عس

AR13ط, 1996الجامعة المفتوحة الجوجو عبد هللا حسناألنظمة السياسية المقارنة00498/عس

AR200610المكتب الجامعي الحديث: مصرمحمد نصر مهناالعالقات الدولية بين العولمة واألمركة00499/عس

AR2المكتبة الجامعية الحديثة: مصر محمد نصر مهناعلم السياسة بين األصالة والمعاصرة00500/عس

AR19دار الجيل: بيروت بوعشة محمدالدبلوماسية الجزائرية00501/عس

AR10دار هومة: الجزائر الصديق حيدر حاج حسندولر منظمة األمم المتحدة00502/عس

AR00503/عس
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مرحلة ما بعد الحرب : التحديات األمنية للسياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط  

الباردة
20123195, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  أمين المشاقبة و يعد شاكر شبلي

AR200640ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر عامر مصباحالنظرية المعاصرة في تحليل العالقات الدولية00504/عس

AR200730ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر عبد الحميد زوزو1939_1914الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين 00505/عس

AR200730ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر بوكرا إدريسنظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر00506/عس

AR200640منشورات جامعة قالمة : الجزائر ناجي عبد النورالنظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية00507/عس

AR200620دار الملكية للطباعة والنشر  والتوزيع    :  الجزائر  بن حمودة سكينةدروس في اإلقتصاد السياسي00508/عس

AR20035دار الخلدونية :  الجزائر عزام التميميأثر الحملة األمريكية على القضية الفلسطينية  ومستقبل المقاومة00509/عس

AR00510/عس
996193230

7
200417615, دار الخلدونية للنشر والتوزيع   : الجزائر  محمد العربي فالحنظمها: آفة الشعوب   

AR15ط , 2004الدار الخلدونية  للنشر والتوزيع  : الجزائر زكريا بن صغيرجدليات السياسة والدعوة والحركة: الجزائر األزمة وسفر الخروج 00511/عس

AR20045دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر زكريا بن صغيرمفهومها وسائلها وأساليبها: الحمالت اإلنتخابية 00512/عس

AR200625الدار الخلدونية للنشر والتوزيع  : الجزائر وقاف العياشيمكافحة اإلرهاب بين السياسة والقانون00513/عس

AR19965شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع :  الجزائر أحمد بن نعمانالحقائق والمغالطات:  الهوية الوطنية   00514/عس



AR00515/عس
996167005

1
199726415, دار األمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع : الجزائر أحمد بن نعمانهل نحن أمة؟

AR00516/عس
996106713

19
200126615, دار األمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع: الجزائر محمد تامالتالعالقات الجزائرية اإلسرائيلية

AR20047شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر نور الدين حاروشأعمال موجهة: تاريخ الفكر السياسي 00517/عس

AR25ط , 2006مطبعة المعارف عنابة : الجزائر نوار عبيديمظاهر ومدارس:  الحرب اإلعالمية في حرب الخليج الثالثة 00518/عس

AR25ط , 2004دار الغرب للنشر والتوزيع : الجزائر منير بهادياإلستشراق والعولمة الثقافية00519/عس

AR20045دار الغرب للنشر والتوزيع : الجزائر أحمد بن علو بن الحاج الزرقاويالعراق بين بوش وصدام: جنكيز خان يعود إلى بغداد 00520/عس

AR20055دار الغرب للنشر والتوزيع : الجزائر عبد القادر مقامقانون إستعادة الوئام المدني في الجزائر: ثقافة السالم 00521/عس

AR20035دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر محمد عباسأحاديث مع بوضياف: حلم ... إغتيال 00522/عس

AR20035دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عبد القادر رزيق المخادميقضايا وطموحات: اإلعالم والتنمية 00523/عس

AR20045دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر رابح غليمالموظف الدولي في نطاق جامعة الدول العربية00524/عس

AR20005دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرمسعود كواتيمن الفتح إلى سقوط دولة الموحدين: اليهود في المغرب اإلسالمي 00525/عس

AR13ط  , 2005دار الفرابي : لبنان غازي برو: أالن جوكس  ت الجمهوريات في مواجهة الهيمنة األمريكية ما بعد الحرب الباردة: إمبراطورية الفوضى 00526/عس

AR12ط  , 2006رؤية للنشر والتوزيع : القاهرة محمد عناني: إدوارد سعيد ت المثقف والسلطة00527/عس

AR18ط , 2005دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان عادل محمد العضايلةالحرب والسالم: الصراع على المياه في الشرق األوسط 00528/عس

ARالدور اإلسرائيلي في الحرب األمريكية على العراق00529/عس
مجموعة من الكتاب والباحثين اإلسرائيلين  ت 

أحمد أبو هدبة: 
13ط , 2005مركز الدراسات الفلسطينية : سوريا 

AR20063دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان ذياب البداينةاألمن وحرب المعلومات00530/عس

AR13ط , عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع : عمان حسن طوالبةمصر والجزائر نموذجا: العنف واإلرهاب  من منظور اإلسالم السياسي 00531/عس

AR13ط  , 2006األهلية للنشر والتوزيع : عمان نادر سعادة: وود ت.جوردن سالثورة األمريكية00532/عس

AR13ط , 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية حسين المحمدي بواديالخطر القادم: إرهاب األنترنت 00533/عس

AR16ط , 2004دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان عطا محمد صالح زهرةفي النظرية الدبلوماسية00534/عس

AR200910/ 2008هبة النيل العربية ةإيهاب كمالعاما من الصراع العربي اإلسرائيلي 0053560/عس

AR16ط , 2005دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة عبد القادر رزيق المخادمياألسس واألهداف: النظام العالمي الجديد لإلعالم 00536/عس

104ط , 2004بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر  فؤاد سروجي: سوزان كول ماركس  ت حل النزاعات خالل إنتقال جنوب إفريقيا إلى الديمقراطية: مراقبة الريح 00537/عس

AR17ط , 2004دار الفارس للنشر والتوزيع : عمان خليل أحمد خليل1 ج 2003-1963ومحكومين  ... حكاما : هموم العرب 00538/عس

AR19ط , 2004دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان نادية سعد الدينالصهيونية والنازية وإشكالية التعايش السلمي مع اآلخر00539/عس

AR14ط , 2002مكتبة العبيكان : الرياض عبد اإلله المالح: ستيفن ليفي تكيف إقتحمت السرية العصر الرقمي: الشيفرة 00540/عس

AR314ط , 1995المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت عبد الوهاب الكياليج7موسوعة السياسة  00541/عس

AR14ط , 2004دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت محمد الغيالنيحججه،مفارقاته ومصائره  هل سيتم اإلحتفاظ به؟: المجتمع المدني 00542/عس

AR18ط , 2005دار وائل للنشر والتوزيع : عمان عدنان سليمان األحمد و عدنان المجاليقضايا معاصرة00543/عس

ARمصطفى النشاربين الخطاب النظري والواقع العملي: حقوق اإلنسان المعاصر 00544/عس
, 2005الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة 

1ط 
7

AR13ط, 2001مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت أحمد برقاوي وسالم كمال عبد اللطيف وآخرونقراءات في أعمال محمد عابد الجابري: التراث والنهظة 00545/عس

AR28ط, 2004مركز دراسات الوحدة العربية   : بيروت بهجت قراني و عبد العزيز حمودة و آخروناألمريكية_ صناعة الكراهية  في العالقات العربية 00546/عس

ARعميمر نعيمةدمقرطة منظمة األمم المتحدة00547/عس
, 2007مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت 

1ط
3

AR200310منشورات الحلبي الحقوقية  : لبنان كاظم حطيطدراسات متنوعة في السياسة والقانون العام والخاص: أبحاث في السياسة والقانون 00548/عس

AR20041246, مؤسسة الزهراء للفنون المطبعية : الجزائر  علي غربي و إسماعيل قيرةبين التطوير والتطويع: العرب وأمريكا  00549/عس

AR113, 2007المكتب الجامعي الحديث   : اإلسكندرية محمد نصر مهناتطور السياسات العالمية واإلستراتيجية القومية00550/عس

108ط, 2003مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت كمال عبد اللطيفالتواصل_الحداثة _ التاريخ: أسئلة النهضة العربية 00551/عس

AR14ط, 2004دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع  : بيروت جعفر حسن عتريسينظرية إدارة األرض بين السلم والحرب: حوار الحضارات والتصادم األممي 00552/عس

AR22ط, 2000مركز دراسات الوحدة العربية   : بيروت محمد عابد الجابريمراجعة نقدية:  المشروع النهضوي العربي  00553/عس

ARوتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا: احتالل العراق  00554/عس
أحمد يوسف أحمد و سعد ناجي جواد و فاضل 

الربيعي و آخرون
13ط, 2004مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت 

AR12ط, 2001مركز دراسات الوحدة العربية   : بيروت محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرةاألوربية_صنع القرار في اإلتحاد األوربي والعالقات العربية 00555/عس

ARأسئلة التطور والمستقبل: الثقافة العربية 00556/عس
جيهان سليم وعلي وطفة ومحمود أمين العالم 

وآخرون
12ط, 2003مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت 

303ط, 2003المجلس األعلى للثقافة  : القاهرة طلعت الشايب: فرانسيس ستونر سوندرز  تالمخابرات المركزية األمريكية وعالم الفنون واآلداب: الحرب الباردة الثقافية 00557/عس

AR120, 2007دار الفكر الجامعي   :  اإلسكندرية محمد سعد أبو عامودالعالقات الدولية المعاصرة00558/عس

AR24ط, 2002دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع   : مصر السيد ياسينالحوار الحضاري في عصر العولمة00559/عس

103ط, 2005مؤسسة حورس الدولية  : اإلسكندرية محمد الصيرفيمن منظور إداري: العالقات العامة 00560/عس

AR12, 2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  : اإلسكندرية فضل هللا محمد سلطحإرادة األمة في الفكر السياسي اإلسالمي00561/عس

AR20034منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت عادل أحمد حشيش   و زينب حسين عوض هللاأساسيات اإلقتصاد السياسي00562/عس

AR20082429, دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية منتصر سعيد حمودهدراسة فقهية في التشريع الجنائي اإلسالمي: اإلرهاب 00563/عس

AR14, 2006مركز اإلسكندرية للكتاب   : اإلسكندرية محي محمد مسعداإلسالم وتحديات العولمة00564/عس

AR35, 2006المركز الثقافي  العربي : المغرب عبد هللا العروياأليديولو جيا العربية المعاصرة00565/عس

AR20065دار المعرفة الجامعية  : مصر أحمد جعفر حسين محمد أبل الكندريدراسة في النظرية اإلجتماعية: األيديولوجيا وعلم اإلجتماع 00566/عس

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر  : اإلسكندرية محمد محمد عبد الوهابالبيروقراطية في اإلدارة المحلية00567/عس

AR15, 2004دار وائل للنشر والتوزيع  : األردن دالل ملحس استيتيةالتغير اإلجتماعي والثقافي00568/عس

AR20063المكتب الجامعي الحديث  : اإلسكندريةأبو الحسن عبد الموجود إبراهيمنظرة إجتماعية: التنمية وحقوق اإلنسان 00569/عس

AR15ط, 2004دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة عبد القادر رزيق المخادمينزاعات الحدود العربية00570/عس

AR14, 2006دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر   : اإلسكندرية فؤاد زكرياالحقيقة والوهم في الحركة اإلسالمية المعاصرة00571/عس

AR200615دار المعرفة الجامعية   : مصر أحمد سليمان أبو زيدالتعريف والمجال واإلستراتيجيات: السياسة اإلجتماعية 00572/عس

AR13, 2004مكتبة العبيكان  : الرياض عبد هللا حسن: يفجيني بريما كوف تسبتمبر وغزو العراق11العالم بعد 00573/عس

AR20032مطبوعات مركز البحوث والدراسات اإلجتماعية   : القاهرة عبد الباسط عبد المعطي وإعتماد عالمالعولمة وقضايا المرأة والعمل00574/عس

AR13, 2006مركز الكتاب للنشر  : مصر محمد الجزارالفكر اإلنساني00575/عس

AR14ط , 2001محمد جالل عناية محمد جالل عنايةالقوة اليهودية في أمريكا00576/عس

AR13, 2006مركز الكتاب للنشر  : القاهرةعبد القادر عرفةالبن رشد (الضرورى في السياسة)دراسة في : المدينة والسياسة 00577/عس

AR125, 2007دار الوفاء لدنيا الطباعةوالنشر  : اإلسكندرية فضل هللا محمد سلطحدراسة تحليلية في الفلسفة السياسية: المسؤولية السياسية بين الدولة والمواطن 00578/عس

AR200719معهد البحوث والدراسات األفريقية : القاهرة عبد السالم نوير و محمد عاشور1/4دراسة نظرية وميدانية : التكامل اإلقليمي في أفريقيا 00579/عس

AR119, 2003دار الوفاء لدنيا النشر  : اإلسكندرية صالح أحمد هريديتاريخ العالقات الدولية والحضارة الحديثة00580/عس

AR20055الدار المصرية السعودية   : القاهرة مصطفى النشارمن صولون حتى ابن خلدون: تطور الفلسفية  السياسية  00581/عس

AR20086دار الجامعة الجديدة   :  اإلسكندرية أحمد عبد هللا أبو العال.....في حفظ السلم واألمن الدوليين :  تطور دور مجلس األمن 00582/عس

AR12, 2002دار الفكر   : دمشق برهان غليون و سمير أمينثقافة العولمة وعولمة الثقافة00583/عس

AR20062مركز اإلسكندرية للكتاب   : اإلسكندرية إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي...نظرة تحليلة وثائقية عن حقوق الطفل : حقوق الطفل 00584/عس

AR20075منشأة المعارف   :اإلسكندرية منصور الحلوحوار الحضارات00585/عس

AR20079دار الجامعة الجديدة  : اإلسكندرية إبراهيم أحمد خليفةدور األمم المتحدة في تنمية الشعوب اإلفريقية00586/عس

AR15, مركز دراسات الوحدة  العربية : بيروت محمد نجيب بو طالبسوسيولو جيا  القبيلة في المغرب العربي00587/عس

AR20065دار األمين للنشر والتوزيع  : القاهرة فاروق السيد عثمانسيكولوجية العولمة00588/عس

AR20073دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية ليلى سليمان علي بكروموقف اإلسالم منها: ظاهرة العولمة 00589/عس

AR20055دار المعرفة الجامعية  : اإلسكندرية عبد هللا محمد عبد الرحمان و السيد شحاتة السيدعلم اإلجتماع السياسي00590/عس

ARاألسس الفكرية والنفسية واإلجتماعية: علم اإلرهاب 00591/عس...
محمد عوض الترتوري و أغادير عرفات 

جويحان
12, 2006دار الحامد للنشر : عمان 

ARقوانين اإلنتخاب في الدول العربية00592/عس
قسم الدراسات اإلنتخابية والقانونية في مركز 

بيروت لألبحاث والمعلومات
14, 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

AR20062مجلس الثقافة العام  : ليبيا محمد الهادي صالح األسودمشكالت التنمية في البلدان العربية وأثر الديون الخارجية في تفاقمها00593/عس

AR18, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت جاسم محمد زكريامفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر00594/عس

AR5دار المعرفة الجامعية: القاهرة إسماعيل علي سعدنظرية القوة في علم الالجتماع السياسي00595/عس

AR15, 2003دار مجدالوي للنشر والتوزيع  : عمان علي سعد هللافي الفكر االخلدوني: نظرية الدولة 00596/عس

AR20032دار الفكر : دمشق سمير صارماألبعاد النفطية في الحرب األمريكية على العراق : (...)إنه النفط يا00597/عس

3016ط, 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع  : عمان علي حسين الشامينشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات واإلمتيازات الدبلوماسية: الدبلوماسية 00598/عس

AR118ط , 2007دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان محمد عوض الهزايمة2/1دراسة في الجانب التنظيمي :  الفكر السياسي  العربي اإلسالمي 00599/عس

AR19ط , 2006دار أسامة للنشر والتوزيع  : عمان مهدي أنيس جراداتاألحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي00600/عس

AR20076مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  : القاهرة قايد ديابتساؤل الزمن الصعب: المواطنة والعولمة 00601/عس

AR15ط, 2009دار المعرفة والعولمة : اإلسكندرية جمال محمد أبو شنباإلعالم الدولي والعولمة00602/عس

AR18ط, 2007مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت العربي صديقيالبحث عن ديمقراطية عربية الخطاب والخطاب المقبل00603/عس

AR20073مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت وآخرون......أمحمد مالكي و رغيد الصلح الديمقراطية والتحركات الراهنة للشارع العربي00604/عس

AR13ط, 2007مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت كمال عبد العزيز ناجيدور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي00605/عس

AR126ط, 2008عالم الكتب : القاهرةالسيد أمين شلبينظرات في العالقات الدولية00606/عس

AR13ط, 2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية محمد سيد فهميالمشاركة اإلجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالث00607/عس

AR121ط, 2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية محمد نصر مهنااإلعالم السياسي بين التنظير و التطبيق00608/عس

AR13ط, 2006دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع  : عمان خليل محمد العزاويإدارة اتخاذ القرار اإلداري00609/عس



AR15, 2007دار الغرب اإلسالمي : بيروت عمار بوحوش1/2أبحاث ودراسات في السياسة واإلدارة  00610/عس

AR13, 1990دار الساقي : الطبعة العربية عبد هللا العرويإبن خلدون و ماكيافللي: بحوث اجتماعية 00611/عس

ARإبراهيم فريد عاكوموجهة نظراقتصادية: إدارة الحكم والعولمة  00612/عس
, 2006مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية : أبوظبي 

1
3

AR13, 2007دار الفجر للنشر والتوزيع   : القاهرة محمد منير حجابطريقك للفوز في اإلنتخابات: إدارة الحمالت اإلنتخابية 00613/عس

AR20043دار الساقي   : بيروت البنك الدوليإدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرقاألوسط وشمال إفريقيا00614/عس

103ط, 2007المركز الثقافي العربي: المغربنورة محمد فرجالفرنكفونية- أسئلة الهوية واالستشراق في الرواية العربية: ارتبكات الهوية00615/عس

AR13, 2007دار الكتاب الثقافي  : األردن محمد  أحمد عقلة المومنيمقومات الدولة في الجغرافية السياسية: إستراتيجيات سياسة القوة  00616/عس

ARصفات أمين سالمةأسلحة حروب المستقبل  بين الخيال والواقع00617/عس
 , 2005مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية : أبوظبي 

1
8

AR13, 2002المركز الثقافي  العربي  : الغربعمر كوشتحوالت المفهوم في ارتحالة: أقلمة المفاهيم 00618/عس

AR141, 2008دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  : اإلسكندرية محمد نصر مهنافي تنظير السياسة: اإلتجاهات المعاصرة 00619/عس

AR20063منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة   : طرابلس سالم محمد الزبيدياإلتحاد اإلفريقي في ظل النظام الدولي00620/عس

AR13, 2005دار النهضة العربية   : بيروت مي العبد هللاالفضائيات والحرب اإلعالمية: اإلتصال والديمقراطية 00621/عس

AR113, 2005منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت أحمد حسين سويدانفي ظل المتغيرات الدولية: اإلرهاب الدولي 00622/عس

ARاألساليب الحديثة في قياس األداء الحكومي00623/عس
أعمال : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

المؤتمرات
13, 2008المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  : القاهرة 

AR13, 2007الدار العربية للعلوم    : بيروت محمد عبد الرحمان يونسألف ليلة وليلة: اإلستبداد السلطوي والفساد الجنسي في 00624/عس

AR13, 2002المركز الثقافي العربي : المغرب عبد الرحيم العطاويمدخل إلى تاريخ الدراسات العربية واإلسالمية في روسيا: اإلستشراق الروسي 00625/عس

AR20073دار الفكر : دمشقتركي علي الربيع و فاضل الربيعياألسطورة والسياسة00626/عس

AR12318 , 2007دار النهضة العربية : بيروت محمد أركوناإلسالم  األخالق والسياسية00627/عس

AR23, 2005المركز الثقافي العربي    : المغرب علي أومليلاإلصالحية العربية والدولة  الوطنية00628/عس

AR23, الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات : القاهرة حمدي محمد شعباناإلعالم األمني وإدارة األزمات والكوارث00629/عس

AR13, 2007مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع   : األردن مصطفى محمد رجباإلعالم والمعلومات في الوطن العربي00630/عس

AR13, 2006مركز دراسات الوحدة العربية   :بيوت حمد الورديالبيروقراطية  والتمثيل البيروقراطي والتكافؤ في المملكة العربية السعودية00631/عس

AR113, 2006جامعة نايف العربية للعلوم األمنية   : الرياض مركز الدراسات والبحوثالتخطيط األمني لمواجهة عصر العولمة00632/عس

ARمحمد يعقوب عبد الرحمانالتدخل اإلنساني في العالقات الدولية00633/عس
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية   : أبوظبي 

2004 ,1
3

ARالتدخل العسكري واألسلحةالنووية: دراسات عالمية  00634/عس
عدنان عباس : هارالد مولر وشتيفانيزونيوس ت

علي
13, 2007الغمارات العربية المتحدة  : أبو ظبي 

AR13, 2005المركز الثقافي العربي  : المغرب عبد الحكيم أجهردراسة في األسس األنطولوجية لعلم الكالم اإلسالمي: التشكالت المبكرة للفكر اإلسالمي 00635/عس

AR13, 2000المركز الثقافي العربي : المغرب محمد عباس نور الدينقراءة نفسية اجتماعية للعالقة بالذات واألخر: التمويه في المجتمع العربي السلطوي00636/عس

ARابراهيم حسين العسلأساليب_معوقات _عطاءات _مفاهيم : التنمية في الفكر اإلسالمي 00637/عس
, 2006مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت 

1
3

103, 2007دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية عبد الفتاح بيومي حجازيالحكومة اإللكترونية بين الواقع والطموح00638/عس

AR18, 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع  : األردن سهيل حسين الفتالويبين النظرية والتطبيق: الدبلوماسية 00639/عس

AR13, 2007المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع   : المغرب عبد الرحمان منيفالديمقراطية دائما....الديمقراطية أوال 00640/عس

AR13, منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة: طرابلس محمد الخالدي: جون بيار لوغوف تلما بعد الشمولية:  الديمقراطية 00641/عس

AR3مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت وجيه كوثرانيمن تاريخ الوالية العثمانية في بالد الشام: السلطة والمجتمع والعمل السياسي 00642/عس

ARالسياسة بين النمذجة والمحاكاة00643/عس
محمد سعد أبو عامود وعبد العزيز إبراهيم 

عيسى
110, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

AR3ريض الريس للكتب والنشر: بيروتمحسن دلولالقوة والعقل بين الخوف والمجهول: السياسة والحكم 00644/عس

AR13ط, 2006دار مجدالوي للنشر والتوزيع  : عمان رعد صالح اآللوسيالتعددية السياسية في عالم الجنوب00645/عس

AR20063مركز الدراسات والبحوث  : الرياض عبد المحسن بدوي محمد محمدالعالقات العامة في األجهزة األمنية ودعم تنسيقها مع وسائل اإلعالم00646/عس

AR13, 2008دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  : اإلسكندرية خالد أحمد حسنين حربيدراسة مقارنة: العولمة بين الفكرين اإلسالمي والغربي 00647/عس

AR13, 2002دار النهضة العربية   : بيروتغسان منير حمزة سنو  و علي أحمد الطراحدراسات في التنمية واإلجتماع المدني:  الوطن والمجتمع العالمي _العولمة والدولة 00648/عس

AR13, 2004دار النهضة العربية : بيروت حسن عبد هللا العايدالمتغيرات الدولية وسيناريهات الثقافة العربية00649/عس

AR18, 2006دار مجدالوي للنشر والتوزيع   : عمان عبد القادر محمد فهميالمدخل إلى دراسة اإلستراتيجة00650/عس

AR200733دار العلوم للنشر والتوزيع  : الجزائر مبروك غضبانالمدخل للعالقات الدولية00651/عس

AR61, 2005دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  : بيروت محمد السماك: غريس هالس تاإلنجيليون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية: النبوءة والسياسة 00652/عس

AR13, 2003المركز الثقافي العربي  : المغرب عبد الحليم خدامقراءة الواقع واسشفاف المستقبل: النظام العربي المعاصر 00653/عس

AR200711دار المعرفة الجامعية  : القاهرة جمال محمد أبوشنبالنظم والمؤسسات السياسية00654/عس

AR107, 2007الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات  : القاهرة أحمد سعيد نوفل و أحمد جمال الظاهرالوطن العربي و التحديات المعاصرة00655/عس

AR13, 2001دار الشروق للنشر والتوزيع  : عمان عالء أبوعامرنشأتها  مؤسساتها  قواعدها  قوانينها: الوظيفة الدبلوماسية 00656/عس

AR18, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية محمد عبد الواحد حجازيالوعي السياسي في العالم العربي00657/عس

AR13, 2007مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت نصير حسن عاروري1967دراسة توثيقية في عملية السالم ومناورات واشنطن منذ : أمريكا الخصم والحكم 00658/عس

AR00659/عس
األوروبية على قضايا األمة العربية حقبة مابعد نهاية الحرب _تأثير الخالفات األمريكية 

الباردة
112, 2007مركز دراسات الوحدة العربية   : بيروت ناظم عبد الواحد الجاسور

AR13ط, 2001المركز الثقافي : المغرب السيد ولد أباهإشكاالت األلفية الجديدة: إتجاهات العولمة00660/عس

AR20023مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت سعد الدين إبراهيم و عادل حسين........بحوث ومناقشات الندوة الفكرية : أزمة الديمقراطية في الوطن العربي 00661/عس

AR13ط, 1999دار الجيل : بيروت محمد بوعشةدراسة المفاهيم والنظريات: التكامل والتنازع في العالقات الدولية الراهنة00662/عس

ARدراسة تحليلية: التنشئة السياسية 00663/عس
مصطفى عبد هللا أبو : ريتشارد داوسن ت 

القاسم خشيم
3منشورات جامعة قار يونس: ليبيا 

AR00664/عس
978995301

4234
20093360, المنظمة العربية للترجمة: لبنان صباح صديق الدملوجي/ديفيس ت.كينيث سمابعد النفط

AR23ط , 2002دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان صالح أبو أصبع وآخرونأوراق المؤتمر العلمي الرابع لكلية ااآلداب والفنون: العولمة والهوية 00665/عس

AR13ط, 2004دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان ثامر الخزرجي و ياسر علي المشهدانيوفجوة األمن في الوطن العربي: العولمة 00666/عس

AR3دار المنهل اللبناني: بيروت إبراهيم مشوربالمؤسسات السياسية واإلجتماعية في الدولة المعاصرة00667/عس

AR12ط , 1992المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت جورج سعد: موريس دوفرجيه تاألنظمة السياسية الكبرى: المؤسسات السياسية والقانون الدستوري 00668/عس

AR20005أفريقيا الشرق : بيروتحسن قرنفلإقصاء أم تكامل: المجتمع المدني والنخبة السياسية 00669/عس

AR23ط, 1999مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت مركز دراسات الوحدة العربيةالمجتمع والدولة في المغرب العربي00670/عس

AR10مكتبة مدبولي:  القاهرة حسين أبو رمان و رزق هللا هيالنالمغرب العربي- المشرق العربي :  المجتمع  والدولة في الوطن العربي  00671/عس

AR13ط, 2006مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت أحمد جابر و فاضل الربيعيفي المواجهة النضالية والمشاركة العامة: المرأة العربية 00672/عس

AR3مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت جميل مطر و علي الدين هاللدراسة في العالقات السياسية العربي: النظام اإلقليمي العربي  00673/عس

AR13ط, 2004دار مجدالوي للنشر والتوزيع  : عمان ثامر كامل محمد الخزرجيدراسة معاصرةفي إستراتيجية إدارة السلطة: النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة 00674/عس

AR13ط, 1999دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر  : بيروت فوزي صلوخقضايا ومواقف: الواقع اإلقليمي والدولي 00675/عس

AR20083دار الفجر للنشر والتوزيع   : القاهرةعبد الحميد قرفيمقاربة سوسيولوجية: اإلدارة الجزائرية 00676/عس

AR6مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية أحمد محمد المصريالقرارات- المعلومات - اإلتصاالت : اإلدارة الحديثة 00677/عس

AR20072دار الشروق للنشر والتوزيع  : األردن موفق حديد محمدهيكلة األجهزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومية: اإلدارة العامة 00678/عس

AR3دار الكتاب القانوني: اإلسكندرية محمد الصيرفيااإلصالح والتطوير اإلداري كمدخل للحكومة اإللكترونية00679/عس

AR20007مركز البحوث : السعودية عبد هللا بن مسفر الوقداني: جيمس ويلسن  ت ما الذي تفعله األجهزة الحكومية ولماذا؟: البيروقراطية 00680/عس

AR20063دار المنهل اللبناني : بيروت علي صبح1995_1945النزاعات اإلقليمية في نصف قرن 00681/عس

AR20053دار الهدى للنشر والتوزيع عثمان هندي و نادية جبروسيادة الدولة الوطنية:  العولمة  00682/عس

AR3دار المعرفة الجامعية: اإلسكندريةمحمد علي محمدالسياسة والمجتمع في العالم الثالث: أصول اإلجتماع السياسي 00683/عس

AR200830ديوان المطبوعات الجامعية   عامر مصباحنظريات تحليل التكامل  الدولي00684/عس

AR13, 2004إيتراك للنشر والتوزيع  : القاهرة سمير خطابالتنشئة السياسية والقيم00685/عس

AR00686/عس
-1990)وأثرها في السياسة الخارجية الليبية : المتغيرات السياسية اإلقليمية والدولية 

(م2003
20083مجلس الثقافة العام  : ليبيافتحي معتوق أمحمد

AR3دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة سعد الدين إبراهيموالتحول الديمقراطي في الوطن العربي: المجتمع المدني 00687/عس

AR00688/عس
دراسة تطبيقية على العالقات الخارجية لمجلس التعاون : النظرية العامة للعالقات الدولية 

الخليجي
20045دار النهضة العربية : القاهرة سيد إبراهيم الدسوقي

AR200720ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر بليمان عبد القادراألسس العقلية للسياسة00689/عس

AR29ط, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر ضياء الدين الموسويالعولمة وإقتصاد السوق الحرة00690/عس

AR00691/عس
 الفرنسية والهولندية للدستور األوروبي واإليرانية للتيار اإلصالحي 2005الالءات الثالث 

........
20069ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر ضياء مجيد الموسوي

AR20053ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر ضياء مجيد الموسويإهتزازات في أسس العولمة00692/عس

AR20078ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر نور الدين زمامدراسة في علم اإلجتماع السياسي: القوى السياسية والتنمية 00693/عس

AR200517ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر ضياء مجيد الموسويآراء وإتجاهات: الخوصصة والتصحيحات الهيكلية 00694/عس

09دار العلوم للنشر والتوزيع:  الجزائر  عبد هللا ساقور...........أهمية التحليل اإلقتصادي،أساليب اإلنتاج اإلجتماعي : اإلقتصاد السياسي 00695/عس

030دار العلوم للنشر والتوزيع:  الجزائر  ناجي عبد النورالمدخل إلى علم السياسة00696/عس

AR00697/عس
977549971

2
20012875, دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة إسماعيل زروخيدراسات في الفلسفة السياسية

2006015منشورات جامعة باجي مختار :  الجزائر  رحيم محياوي............اإلستعمار الفرنسي في الجزائر و:  دراسة مستقبلية اإلستيطان والتوطين 00698/عس

AR200710ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر ضياء مجيد الموسويسوق العمل والنقابات العمالية في إقتصاد السوق الحرة00699/عس

AR200840ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عبد القادر رزيق المخادميبين الفوضى البناءة وتوازن الرعب: الشرق األوسط الجديد 00700/عس



AR200815ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عامر مصباحمنهجية البحث في العلوم السياسية واإلعالم00701/عس

AR315ط, 2008ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر بلعزوز بن عليمحاضرات في النظريات والسياسات النقدية00702/عس

AR20024نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع : مصر محمد علي أحمدخطر داهم يهدد البشرية: اإلرهاب البيولوجي  00703/عس

AR114, 2007منشورات خير جليس   : الجزائر حسين قادريالدبلوماسية والتفاوض00704/عس

AR4"مركزاإلسكندرية للكتاب : اإلسكندرية  حسين عبد الحميد أحمد رشوانالعلمانية والعولمة من منظور علم اإلجتماع00705/عس

AR14, 2008دار دجلة   : عمان رعد سامي عبد الرزاق التميميوالتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي: العولمة 00706/عس

AR14, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع  : عمان نعمة عباس الخفاجيقراءات معاصرة:  الفكر اإلستراتيجي 00707/عس

AR14, 2007مركز اإلسكندرية للكتاب : اإلسكندرية حسين عبد الحميد أحمد رشواندراسة في علم اإلجتماع السياسي: في القوة والسلطة والنفوذ 00708/عس

AR32, 2006شركة نهضة مصر للطاباعة والنشر والتوزيع  : مصر السيد يسينرؤية نقدية عربية: المعلوماتيةوحضارة العولمة 00709/عس

AR20067مركز اإلسكندرية للكتاب : اإلسكندرية محمد نصر مهنافي تاريخ الفكر السياسي المقارن00710/عس

AR114, 2007منشورات خير الجليس : الجزائرحسين قادريدراسة وتحليل: النزاعات الدولية 00711/عس

AR20064دار الشروق للنشر والتوزيع  : عمان فهمي جدعانمقال في وعود اإلسالميين والعلمانيين والليبراليين: في الخالص النهائي 00712/عس

AR20074مركز اإلسكندرية للكتاب   : اإلسكندرية محمد نصر  مهناقراءة في المنهج: في علم السياسة 00713/عس

AR20084مؤسسة شباب الجامعة  :  اإلسكندرية هشام محمود األقدحيرؤية معاصرة: معالم الدولة القومية الحديثة 00714/عس

AR110, 2006دار الشروق  : القاهرة عبد العزيز بن عثمان التويجريأفكار الحوار00715/عس

AR00716/عس
دراسة في األقليات والجماعات :  الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر  

والحركات العرقية
200710أليكس لتكنولوجيا المعلومات   : اإلسكندرية أحمد وهبان

AR121, 2006دار المنهل اللبناني  : لبنان هاني الرضاتاريخها  قوانينها وأصولها: العالقات الدبلوماسية والقنصلية 00717/عس

AR115, 2007مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت أحمد الموصلليالديمقراطية وحقوق اإلنسان في الفكراإلسالمي: جدليات الشورى والديمقراطية00718/عس

AR110, 1996دارالفكر اللبناني  : بيروت علي شعيبط غاندي:أحداث ومشاهير عالمية 00719/عس

AR200310مؤسسة إحدادن للنشر والتوزيع  : الجزائر زهير إحدادنابن خلدون: سلسلة نصوص مختارة من أعالم الفكر في الجزائر  00720/عس

1010, 2004دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة عبد القادر رزيق المخادميأخر الدواء الديمقرا طية00721/عس

AR110, 2003دار الفجر للنشر والتوزيع   : القاهرة أحمد إبراهيم عطيةإرهاصات غزو العراق ونهاية إسرائيل00722/عس

AR120, 2006دار الفجر للنشر والتوزيع   : القاهرة عبد القادر رزيق المخادميالتحول الديمقراطي في القارة اإلفريقية00723/عس

AR120, 2007دار المنهل اللبناني  : بيروت خليل حسينالسياسات العامة في الدول النامية00724/عس

AR00725/عس
دراسات أنثربولوجية حقلية في المجتمعات العربية : النظم السياسية البدائية والقبلية 

واألفريقية
20دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع: اإلسكندرية محمد عبده محجوب

AR124, 2005دار مجدالوي : عمان جميل مصعب محمودتجاه إفريقيا وانعكاساتها الدولية: تطورات  السياسية األمريكية  00726/عس

AR110, 2007مركز دراسات الوحدة العربية   عزمي بشارةفي المسألة العربية  مقدمة لبيان ديمقراطي عربي00727/عس

AR20079دار جهينة   : عماننداء صادق الشريفيتجليات العولمة على التنمية السياسية00728/عس

AR200813دار الكتب القانونية   : مصر مسعد عبد الرحمان زيدانغير ذات الطابع الدولي: تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة 00729/عس

AR1012ط, 2008دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان ياسين محمد العيثاويالكونغرس والنظام السياسي األمريكي00730/عس

AR110ط, 2008دار وائل للنشر والتوزيع : عمان أماني غازي جرارحقوق اإلنسان-الديمقراطية -السالم: التربية السياسية 00731/عس

AR20077الدار المصرية اللبنانية : القاهرة سعيد إسماعيل عمرو"عند هنري جيرو"دراسة تحليلية للتربية النقدية : في التربية والتحول الديمقراطي 00732/عس

AR200811دار  الجامعة الجديدة   : القاهرة فضل هللا محمد إ سماعيلفلسفة السياسة00733/عس

AR18, 2006مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت جمال زهراناإل سرائيلي_واحتماالت تطور الصراع العربي : منهج قياس قوة الدول 00734/عس

AR35, 2007المؤسسة الجامعية  للدراسات والنشر والتوزيع مهدي محفوظفي العصر الحديث: اتجاهات الفكر السياسي 00735/عس

AR35   , 2007دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع : مصر سعيد الالونديمؤامرة أمريكية ضد العرب: الشرق األوسط الكبير 00736/عس

AR110, 2007دار النهضة العربية  : القاهرة سيد إبراهيم الدسوقيالعالقات الدبلوماسية المعاصرة بين النظرية والتطبيق00737/عس

AR20102820, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان  كميل حبيب و جان بولسأخالقيات األعمال اإلدارية واإلقتصادية في عالم متغير00738/عس

AR200810دار المعرفة الجامعية  : اإلسكندرية محمود سعيد عمرانبحوث في العالقات بين الشرق والغرب00739/عس

AR15ط, 2007الشركة العالمية للكتاب : بيروت سيرج التوشتحديات التنمية من وهم التحرر اإلقتصادي إلى بناء مجتمع بديل00740/عس

AR15, 2006مركز اإلسكندرية للكتاب : القاهرة أحمد عيسىالسالم والتنمية والديمقراطية: ثالثية 00741/عس

ARاإلدارة الحكومية الجديدة00742/عس
محمد شوقي أحمد شوقي و محمد العزازي 

أحمد إدريس
20075مكتبة الزقازيق : مصر 

AR110, 2008إثراء للنشر والتوزيع  : عمان طارق شريف يونسمفاهيم ومبادئ وسياسات: إدارة العالقات العامة 00743/عس

AR110, 2007دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان فيصل حسونةإدارة الموارد البشرية00744/عس

AR20075دار الجامعة الجديدة  : مصر مجدي محمود شهاباإلقتصاد الدولي المعاصر00745/عس

AR110, 2007دار الفكر العربي : القاهرة صالح الدين حسن السيسيالواقع مبادرات ومقترحات التطوير والتفضيل: النظم والمنظمات  اإلقليمية والدولية  00746/عس

AR15, 2007دار أسامةللنشر والتوزيع  : عمان زياد السمرةفن التفاوض00747/عس

AR15, 2004الدار األهلية للنشر والتوزيع   : عمان أحمد علي فياض: فكتور مارسدن   تبروتوكوالت حكماء صهيون00748/عس

AR20045دار المعرفة الجامعية  : اإلسكندرية إسماعيل علي سعددراسة في العالقة بين علم السياسة والسياسة اإلجتماعية: مبادئ علم السياسة  00749/عس

AR15, 2004دار الفجر للنشر والتوزيع  : القاهرة عبد العالي دبلةاإلقتصاد والمجتمع والسياسة: الدولة الجزائرية الحديثة 00750/عس

AR17, 2007دار الشروق  : القاهرة شريف يونس:زكاري لوكمان  تالصراع على تفسير الشرق األوسط: تاريخ اإلستشراق وسياساته 00751/عس

AR200719014, دار الحوار: سورية _الالذقيةعبد اإلله بلقزيزفي اإلصالح السياسي والديمقراطية00752/عس

AR18, 2007دار الحامد للنشر والتوزيع  : عمان محمد عوض الهزايمةتركة قرن مضى وحمولة قرن أتى: قضايا دولية 00753/عس

AR24, 1991المؤسسة العربية للدراسات والنشر   :  بيروت عبد الحميد الفتيانيأسلحة القرن العشرين00754/عس

AR14, 2007الدار األهلية للنشر والتوزيع   : عمان معاشي بن ذوقان العطيةالغزو األمريكي للوطن العربي00755/عس

AR15ط, 2007دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية فضل هللا محمد سلطحالنشأة والتطور: الفكر السياسي الغربي 00756/عس

200403مكتبة لبنان : بيروتسموحي فوق العادةعربي_فرنسي_انكليزي : معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية 00757/عس

ARهيثم اللمع: غي هرميه  بياربيرنبوم تإنكليزي_فرنسي _عربي : معجم علم السياسية و المؤسسات السياسية  00758/عس
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  : بيروت 

2005 ,1
3

00759/عس
978995353

3216
20092880, الشبكة العربية لألبحاث: بيروت رلى ذبيان/جون كلسي  تفي اإلسالم: مسألة الحرب العادلة 

AR17, 2007مكتبة العبيكان   : الرياض عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكانالحصانات واإلمتيازات  الدبلوماسية  والقنصلية  في القانون الدولي00760/عس

AR15ط, 2006مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت باسيل يوسف بجكدراسة توثيقية وتحليلية : (2005-1990 )العراق وتطبيقات األمم المتحدة للقانون الدولي00761/عس

AR15ط, 2008دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان صالح خياطمعجم المصطلحات الدبلوماسية واإلتكيت الدبلوماسي00762/عس

AR15ط, 2007مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت مركز دراسات الوحدة العربيةتقارير- وثائق - يوميات : الحرب على العراق 00763/عس

AR00764/عس
977270490

13
19996161, الدار المصرية اللبنانية: القاهرة شعبان عبد العزيز خليفةدائرة المعارف العريبة في علوم الكتب و المكتبات والمعلومات

AR200413دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان مجيد محمود سعيد أبو حجيرقواعد السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة في اإلسالم00765/عس

AR20075مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت علي عباس مرادديمقراطية عصر العولمة00766/عس

20091700, دار اليازوري العلمية : عمان  حميد الطائي و بشير العالقنماذج  ومهارات: أساسيات االتصال   00767/عس

AR20065دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية جابر عبد الهادي سالم الشافعي...في ظل إتجاهات العولمة : ترسيخ العمل بالسياسة الشرعية 00768/عس

AR15ط, 2007دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت خالد اللحامصناعة الراي العام00769/عس

AR20035دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان عمار جيدلفي الـتأسيس للتواصل اإلنساني: حوار الحضارات ومؤهالت اإلسالم 00770/عس

AR5دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية حسام الدين عبد الغني الصغيرتفسير إتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البع الدولي للبضائع00771/عس

AR44ط, 1991المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت الهيثم األيوبي: كورتوا تلمحات في فن القيادة00772/عس

AR14ط, 2007األهلية للنشر والتوزيع : بيروت نور قباعة: يوهان نوربيرغ ت دفاعا عن الرأسمالية العالمية00773/عس

AR34, 2004نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع : مصر سعيد الالونديطروحات جديدة لتجميل وجه العولمة القبيح: بدائل العولمة 00774/عس

AR00775/عس
995336090

1
20042590, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : عمان  عبد هللا علي العليانفي القرن الحادي والعشرين رؤية إسالمية للحوار: حوار الحضارات  

AR16ط, 2003مركز دراسات وبحوث الدول النامية  : القاهرة صالح سالم زرنوقة و عبد العزيز شاديتجدد القيادة والتنمية في الوطن العربي00776/عس

AR15ط, 2007منتدى الفكر العربي : عمان منتدى الفكر العربيآراء واجتهادات وحوارات في عالم مضطرب: بين األقلمة والعولمة 00777/عس

AR200815دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع : دمشق منير محمد طاهر الشوافآراء في السياسة والتشريع00778/عس

AR20075دار النهضة العربية : بيروتحسان حالققضايا العالم العربي00779/عس

AR200815منتدى الفكر العربي : عمان منتدى الفكر العربيفي عالم سريع التغير: الفكر العربي 00780/عس

00781/عس
... ثنائية التفتيت : 2011-2010/2010-2009 /2008- 2007: حال األمة العربية 

رياح التغيير.... النهضة أو السقوط
201033620, مركز دراسات الوحدة العربية  :  بيروت أحمد إبراهيم و فواز جرجس

AR19761مؤسسة دار الشعب  : القاهرة محمود ديابوالرد على الفكر الصهيوني المعاصر: الصهيونية العالمية 00782/عس

AR19961دار الشروق  : القاهرة مصطفى الفقيالرؤية الغائبة00783/عس

AR1منشورات العالم العربي: باريس منشورات العالم العربيالصراع العربي الفارسي00784/عس

AR11, 1985دار المستقبل العربي : القاهرة سعد زهرانفن أصول السياسة المصرية00785/عس

AR19841عالم الكتاب  : القاهرة حورية توفيق مجاهدحول اإلستعمار واالمبريالية والتبعية: اإلستعمار كظاهرة عالمية 00786/عس

AR19811دار بن خلدون  :بيروت عبد القادر ضللي: نيكوس بوالنتزاس تأزمة الديكتاتوريات00787/عس

AR19811دار الثقافة الجديدة  : القاهرة حمدي عبد الجوادوآفاق التطور: البلدان النامية 00788/عس

AR19851عالم المعرفة  : الكويت أحمد عبد هللا عبد العزيز: ريجينا الشريف تجذورها في التاريخ الغربي: الصهيونية غير اليهودية 00789/عس

AR1مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت السيسد يسيندراسة إستطالعية: تحليل مضمون الفكر القومي العربي 00790/عس

AR19861دار المروج  : بيروت مجموعة من اإلعالمين الصهاينةلبنان إنهيار الحلم اإل سرائيلي00791/عس

AR1دار الثقافة الجديدة: القاهرة عاصم الدسوقي: تيودور درببر تأصول اليسار األمريكي00792/عس

AR19861دار الجامعية  : القاهرة إبراهيم أحمد شلبيالنظرية العامة واألمم المتحدة: التنظيم الدولي 00793/عس

AR19861مكتبة النور : مصر عماد الدين خليلهجمات مضادة في التاريخ اإلسالمي00794/عس

AR21, 1985دار آزال  : بيروتعادل حسينالمخطط الصهيوني للهيمنة اإلقتصادية: التطبيع 00795/عس

AR19891عالم المعرفة :الكويت عبد الخالق عبد هللاالعالم المعاصر والصراعات الدولية00796/عس



ARأسس المعارف السياسية00797/عس
مجموعة من العلماء والفالسفة السوفييت 

حمدي عبد الجواد:ت
11, 1977دار الثقافة الجديدة   : القاهرة 

AR19871دار المعارف  : القاهرة مصطفى محمودأكذوبة اليسار اإلسالمي00798/عس

AR1ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائرعبد العزيز جرادالعالم العربي بين ثقل الخطاب وصدمة الواقع00799/عس

AR19811منشورات اتحاد الكتاب العرب  : دمشق عبد المالك مرتاضبين التأثير والتأثر: الثقافة العربية في الجزائر 00800/عس

AR21, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر محمدقاسم القريوتي: فيريل هيدي تاإلدارة العامة00801/عس

ARأزمة الديمقراطية في الوطن العربي00802/عس
سمد الدين ابراهيم و عادل حسين و محمد 

الرميحي
11, 1984مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت 

AR2006179دار الفجر للنشر والتوزيع  : القاهرة مصطفى بخوشحوض البحر األبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة00803/عس

AR200927مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية هشام محمود األقداحي......في العالم المعاصر : اإلستقرار السياسي 00804/عس

AR200910دار الكتب القانونية : مصر عبد الفتاح عبد الرزاق محموددراسة تأصيلية وتحليلية  في القوانين: اإلعالن عن الدولة 00805/عس

AR123ط, 2008شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع : مصر أحمد زايدبين نظريات التحديث والتبعية: الدولة 00806/عس

AR20085دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية ماجد راغب الحلوالدولة في ميزان الشريعة00807/عس

AR115ط, 2008عالم الكتب :  القاهرة بسيوني إبراهيم حمادةآراء في الصحافة والسياسة والمجتمع00808/عس

AR200920مركز اإلسكندرية للكتاب : اإلسكندرية إسماعيل عبد الفتاح و محمود منصور هيبة النظم السياسية وسياسات اإلعالم00809/عس

AR20095عالم الكتب الحديث : عمان مختار الفجاريالفكر العربي اإلسالمي00810/عس

AR200930مركز اإلسكندرية للكتاب : اإلسكندرية محمد نصر مهنافي النظرية السياسية وفلسفة السياسة00811/عس

AR5نخبة من أساتذة كلية األدب  جامعة القاهرةنخبة من أساتذة كلية األدب  جامعة القاهرةاألسس والمهارات: التفكير العلمي 00812/عس

AR15ط, 2008مجموعة النيل العربية : القاهرة مبروكة عمر محيريقالدليل الشامل في البحث العلمي00813/عس

AR20075الدار الجامعية : اإلسكندرية مصطفى محمود أبو بكرمناهج البحث العلمي00814/عس

AR35ط, 2008دار وائل للنشر والتوزيع : عمان سعاد نائف برنوطيإدارة األفراد: إدارة الموارد البشرية 00815/عس

AR15ط, 2007مجموعة النيل العربية : القاهرة مدحت محمد أبو النصراإلتجاهات المعاصرة: إدارة وتنمية الموارد البشرية 00816/عس

AR15ط, 2008دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان ربحي مصطفى عليانوتطبيقاته في التخطيط و اإلدارة: أساليب البحث العلمي 00817/عس

AR200920دار اليازوني العلمية للنشر والتوزيع : عمان  عبد الناصر أحمد جراداتبين النظرية والتطبيق: أسس العالقات العامة 00818/عس

AR110ط, 2009دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان محمد سمير أحمداإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية00819/عس

AR200820دار الجامعة الجديدة  : اإلسكندرية فضل هللا محمد إسماعيلفي دول العالم الثالث: أزمة القرار السياسي 00820/عس

AR15, <2008مركز اإلسكندرية للكتاب  : اإلسكندرية حسين عبد الحميد أحمد رشواندراسة في علم اإلجتماع السياسي: األحزاب السياسية وجماعات المصلحة والضغط 00821/عس

AR200710اليازوري  العلمية للنشر والتوزيع   : عمان خالد محمد بني حمدان  و  وائل محمد إدريسمنهج معاصر: اإلستراتيجية و التخطيط اإلستراتيجي 00822/عس

AR19ط, 2008دار األهلية للنشر والتوزيع  : عمان ممدوح عبد الجوادمورد للممارسين: التكتيكات الجديدة في مجال حقوق اإلنسان 00823/عس

AR15ط, 2006دار الفرابي  : لبنان شوقي الدويهي: براتران بادي ت غربنة النصاب السياسي: الدولة المستوردة 00824/عس

AR15ط, 2008المؤسسة العربية للدراسات والنشر  : بيروت أحمد قريعمقاربات في الصراع والتنمية واألزمة الفلسطينية: على مفترق الطرق  (3)السالم المعلق 00825/عس

AR20094184زهران للنشر والتوزيع   : عمان أحمد النعيميالسياسة الخارجية00826/عس

AR110ط, 2007دار النفائس للنشر والتوزيع   : عمان عارف خليل أبو عيدفي الفقه اإلسالمي: العالقات الدولية 00827/عس

AR200815دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية فضل هللا محمد إسماعيلإنعكاساتها وكيفية التعامل معها: العولمة السياسية 00828/عس

AR200910مؤسسة شباب الجامعة  : اإلسكندرية هشام محمود األقداحيالنظم السياسية المعاصرة00829/عس

AR20075دار الجامعة الجديدة  : اإلسكندرية محمد عبد المطلب الخشنبين اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات الموضوعية:  تعريف اإلرهاب الدولي 00830/عس

AR200810دار الجامعة الجديدة  : اإلسكندرية محمد أبو ضيف باشا خليلوتأثيرها على القدرات اإلدارية والدولية: جماعات الضغط 00831/عس

AR15ط, 2004دار الرازي للطباعة والنشر : عمان زكي علي العوضيحركة اإلصالح في العصر الحديث00832/عس

AR20085مكتبة النهضة المصرية  : القاهرة زكي البحيريأصول األزمة وتداعيات المحكمة الجنائية الدولية: دارفور 00833/عس

AR20075دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت إمام عبد الفتاح إمامعند هيجل: دراسات في الفلسفة السياسية 00834/عس

AR20085دار الجامعة الجديدة  : اإلسكندرية فضل هللا محمد إسماعيلرواد الفكر السياسي الغربي الحديث00835/عس

AR200910المكتب  العربي الحديث  : اإلسكندرية عربي عبد الفتاح إسماعيلالديمقراطية األمريكية وسياسة الضغط00836/عس

AR113ط, 2009عالم الكتب الحديث : عمان سعاد جبر سعيدقراءات في أحداث ساخنة وشخصيات بارزة: سيكولوجية السياسة 00837/عس

AR15ط, 2009دار المسيرة للنشر والتوزيع  : عمان عامر إبراهيم قنديلجي و إيمان فاضل السامرائيشبكات المعلومات واإلتصالت00838/عس

AR15ط, 2009دار العالم العربي  : القاهرة هناء فاروق صالحصورة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدى الرأي العام المصري00839/عس

AR20064دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان حميد جاعد محسن الديلميرؤية سوسيولوجية مستقبلية: علم إجتماع اإلعالم 00840/عس

AR14ط, 2009المعتز للنشر والتوزيع   : عمان بدر أحمد جراحالتربية السياسية اإلقتصاد: قضايا معاصرة في العولمة 00841/عس

AR15ط, 2008المؤسسة العربية للدراسات والنشر  : بيروت محمد المشاطحكايتي مع صدام في غزو الكويت: كنت سفيرا للعراق في واشنطن 00842/عس

AR20095المكتب الجامعي الحديث  : اإلسكندرية عبد الملك الدنانيمجاالت البحوث اإلعالمية الجامعية00843/عس

AR00844/عس
المفاهيم األساسية والوظائف الجديدة في عصر العولمة : مدخل إلى اإلعالم واإلتصال 

اإلعالمية
15ط, 2008عالم الكتب الحديث  : عمانرحيمة الطيب عيساني

AR15ط, 2008العربي للنشر والتوزيع  : القاهرة إسماعيل عبد الفتاحمعجم المصطلحات السياسية واإلستراتيجية00845/عس

AR00846/عس
978995711

7177
115410ط, 2008دار وائل للنشر والتوزيع   :  عمان يوسف جميل أبو داهودنحو خطاب سياسي ديمقراطي

AR15ط, 2009المكتبة العصرية   : القاهرة أحمد زكريا أحمدمدخل إلهتماماتى وسائل اإلعالم وجمهورها: نظريات اإلعالم 00847/عس

AR19ط, 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية طارق عبد الحميد الشهاويدراسة مقارنة: نظرية العقد السياسي 00848/عس

AR12ط, 2008دار جرير للنشر والتوزيع : عمان خليفة عبد السالم الشاوشاإلرهاب والعالقات العربية الغربية00849/عس

AR110ط, 2009دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية محمد نصر مهنادراسة تطبيقية: اإلعالم والسياسة في المواجهة العربية اإلسرائيلية 00850/عس

AR110ط, 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية محمد سعد أبو عاموداإلعالم والسياسة في عالم جديد00851/عس

AR115ط, 2009الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية : القاهرة عال أحمد إصالح: ت : مايكل ماندل بوم األفكار التي غيرت العالم00852/عس

AR120ط, 2009دار الثقافة للنشر : عمان عاطف فهد المغاريزبين النظرية والتطبيق: الحصانة الدبلوماسية 00853/عس

AR110ط, 2009دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع : عمان أشرف حافظأيديولوجيات النظم السياسية واإلسالم00854/عس

AR120ط, 2008مركز الكتاب األكاديمي : عمان قاسم عجاجالعالمية والعولمة00855/عس

AR15ط, 2009األهلية للنشر والتوزيع : عمان صالح عثمان: ت : لويل ثوماس مشاهدات تاريخية وسياسية: لورنس في بالد  العرب 00856/عس

AR20083دار قباء الحديثة  : القاهرة رجب بودبوسصراع الهوية والوطنية في عالم يتعولم: ماضي المستقبل 00857/عس

AR12ط, 2005دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة محمد منير حجابالحرب النفسية00858/عس

AR200920المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية أحمد محمد بونةالدبلوماسية لألمم المتحدة: إتفاقيات الحصانات واإلمتيازات 00859/عس

AR13ط, 2001مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : بيروت حسن البزازبين نقطتي الغليان و التحول: إدارة األزمة 00860/عس

AR25ط, 2008المركز الثقافي العربي : بيروت علي حربالشراكة- الحداثة - اإلصالح : أزمنة الحداثة الفائقة 00861/عس

AR25ط, 2003منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت عبد السالم أبو قحفاألصول العلمية واألدلة التطبيقية: أساسيات إدارة األعمال الدولية 00862/عس

AR114ط, 2006مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت باسيل يوسف بجك و آخرونآليات اإلحتالل األمريكي للعراق ونتائجه: إستراتيجية التدمير 00863/عس

AR15ط, 2007األهلية للنشر والتوزيع : عمان مازن حماد: ت :جارد دايموند مصائر المجتمعات البشرية: أسلحة ،جراثيم ،و فوالذ 00864/عس

ARسامي عجمالعنف المشرع والعنف المدان: إشكالية العنف 00865/عس
, 2008مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت 

1ط
5

AR15ط, 2008األهلية للنشر والتوزيع : عمان عيسى جبرانأعظم الشخصيات في التاريخ00866/عس

AR200920مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية محمود السيدأفريقيا واألطماع الغربية00867/عس

AR15ط, 2004دار الكتاب الجديد المتحدة : بيروتأبراهيم أبو خزام,,,,,دراسة لتطور الهيمنة األمريكية : أقواس الهيمنة 00868/عس

AR200910دار الكتب القانونية : مصر عبد الملك عبد الرحمن مطهرودورها في تنمية التجارة الدولية:اإلتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمية 00869/عس

AR20095دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية حسن البدراويدراسة تأصيلية تحليلية مقارنة: األحزاب السياسية والحريات العامة 00870/عس

AR11ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمد يحى المحاسنةالمقاربة المستحيلة: العالقة في بعدها الداخلي : األردن والفلسطينيون 00871/عس

200705, دار النهضة العربية : القاهرة  رفعت محمد البارودياإلرهاب النووي ومجابهته00872/عس

AR19ط, 2009دار الفجر للنشر والتوزيع  : القاهرة عبد القادر رزيق المخادميتبعات العولمة اإلقتصادية والتكامل الدولي: األزمة الغذائية العالمية 00873/عس

AR15ط, 2008الدار العربية للعلوم ناشرون : بيروت منير شفيقاإلستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب00874/عس

AR25ط, 2008المركز الثقافي العربي : بيروت عبد اإلله بلقزيزدور الحركة اإلسالمية في صوغ المجال السياسي: اإلسالم والسياسة 00875/عس

AR15ط, 2002المركز الثقافي العربي : بيروت محمد محفوظمن أجل إعادة الفاعلية للحياة السياسية والمدنية: اإلسالم ورهانات الديمقراطية 00876/عس

AR00877/عس
978995301

7822
20104004, المنظمة العربية للترجمة: لبنان : بيروتمحمد فاضل طباخ: ت:  تشارلز تليلليالديمقراطية

AR5دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع: عمان نادر ادريس التل: ت: جوزيف ا ستيجليتز االشتراكية إلى أين ؟00878/عس

AR20045المركز الثقافي العربي  : المغرب محمد محفوظكيف نبني وطنا للعيش المشترك: اإلصالح السياسي والوحدة الوطنية 00879/عس

AR200824018, دار أسامة للنشر والتوزيع :  األردن / عمان مجد الهاشمياإلعالم الدبلوماسي والسياسي00880/عس

AR15ط, 2009دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان فاروق خالداإلعالم الدولي والعولمة الجديدة00881/عس

AR20041110, بترا للنشر : دمشق محمد عبد البمطلب الهونيالعرب في مواجهة الستراتيجية األمريكية: المأزق العربي 00882/عس

AR20095العلم وااليمان للنشر والتوزيع : القاهرة محمود سلطاناألقباط والسياسة تأمالت في سنوات العزلة00883/عس

AR15ط, 2000دار الساقي : بيروت فريد هاليداياألمة والدين في الشرق األوسط00884/عس

ARإلياس أبو جودةاألمن البشري وسيادة الدول00885/عس
, 2008مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : عمان 

1ط
5

AR00886/عس
978977045

7009
990دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع: القاهرة السيد ابو عيطةاشكالية النظام العالمي الجديد

ARعلي المصرياألنثروبولوجيا السياسية00887/عس
, 2007مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت 

2ط
5

AR15ط, 2009دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت أحمد طحانرائحة الدم في حياة الرئيس جورج بوش: اإلنهيار األمريكي 00888/عس

AR20085دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان محمد عوض الهزايمةدراسة في أيديولوجية مسيرة اليهود التاريخية واإلعتقاد: األيديولوجيا اليهودية 00889/عس

AR15ط, 2007األهلية للنشر والتوزيع : عمان لميس فؤاد اليحي: ت: إدوارد تي هول البعد الخفي00890/عس

AR20085دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية حمدي عبد المنعم محمد حسينالتاريخ السياسي والحضاري للمغرب واألندلس في عصر المرابطين00891/عس

AR20085نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع : اإلسكندرية حسن محمد وجيهالتفاوض في عصر اإلستفزاز00892/عس

AR19ط, 2009دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت محمود عبد الرحمنالتنصير واإلستغالل السياسي00893/عس

AR20095دار الراية للنشر والتوزيع : عمان عبد العزيز محمود أبو فضةالتي شنها العدو على حزب هللا في لبنان: الحرب السادسة 00894/عس



AR15ط, 2006المركز الثقافي العربي : بيروت باربرا فيكتورالحرب الصليبية األخيرة00895/عس

AR15ط, 2005المركز الثقافي العربي : بيروت طه عبد الرحمنالحق اإلسالمي في اإلخالف الفكري00896/عس

AR15ط, 2003األهلية للنشر والتوزيع : عمان باتر محمد علي وردممخاطر العولمة على التنمية المستدامة: العالم ليس للبيع 00897/عس

ARعبد الحميد عبد العاطي: ت: نيرا تشاندوهوك أوهام المجتمع المدني00898/عس
مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات : القاهرة 

1ط, 2009
5

AR200814الدار المصرية اللبنانية  : القاهرة حسام الدين جاد الربالجغرافيا السياسية00899/عس

AR20085مجلس الثقافة  : طرابلس ناصر الجهانيفي تسوية المنازعات: دور مجلس األمن 00900/عس

AR20085دار الجامعة الجديدة   : اإلسكندرية قدري علي عبد المجيداتصاالت األزمة وإدارة األزمات00901/عس

AR200810طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع : الجزائر قزادي حياةالصحافة والسياسة00902/عس

AR200710دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عمر سعد هللاالقانون الدولي اإلنساني و اإلحتالل الفرنسي للجزائر00903/عس

AR200810ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عامر مصباحالمقاربات النظرية في تحليل السياسة الخارجية00904/عس

AR200910ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عبد القادر رزيق المخادميفي مواجهة جدلية اإلنتاج والتبادل: التكامل اإلقتصادي العربي 00905/عس

AR00906/عس
978996152

2042
200737610, دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر جندلي عبد الناصرالتنظير في العالقات الدولية بين اإلتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية

AR110ط, 2008دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر سليم سعداويمعوقات اإلنضمام وآفاقه: الجزائر ومنظمة التجارة العالمية 00907/عس

AR120ط, 2008دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر محمد سعاديمنظمة األمم المتحدة نموذجا: قانون المنظمات الدولية 00908/عس

AR00909/عس
978996152

246
200843220, دار الخلدونية : الجزائر عبد الرزاق مقريمشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية

AR200510دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر جمال الدين لعويساتاإلدارة وعملية إتخاذ القرار00910/عس

AR200710دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر إبراهيم لونيسيالصراع السياسي في الجزائر خالل عهد الرئيس أحمدبن بلة00911/عس

AR200710دار هومة للنشر والتوزيع : الجزائر عمر سعد هللاالنظرية والتطبيق:  الحدود الدولية00912/عس

AR110ط, 2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر الطاهر بن خرف هللامدخل إلى التسويق السياسي00913/عس

ARصند " صندوق النقد الدولي ال00914/عسF.M.I : 200515دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر قادري عبد العزيزاآلليات والسياسات

AR110ط , 2007مركز دراسات الشرق األوسط : عمانعبد الحميد الكيالي2015إسرائيل ومستقبلها حتى عام 00915/عس

AR00916/عس
978995348

6666
200820015, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان /بيروتوفاء مرزوقأسرى الحرب في الفقه اإلسالمي واإلتفاقيات الدولية

1010ط , 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانسهيل حسن الفتالوياإلرهاب الدولي وشرعية المقاومة00917/عس

AR200910دار الكتاب القانوني : مصرمسعد عبد الرحمان زيداناإلرهاب في ضوء القانون الدولي العام00918/عس

AR200910دار الكتاب القانوني : مصرزكي زكي حسين زيدان.........اإلستخبارات العسكرية ودورها في تحقيق األمن القومي للدولة 00919/عس

ARبن حمودة ليلىاإلستخدام السلمي للفضاء الخارجي00920/عس
, 2008مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت

1ط 
15

AR115ط , 2009دار حامد للنشر والتوزيع : عمانمدني بن شهرةالتجربة الجزائرية- اإلصالح اإلقتصادي وسياسة التشغيل 00921/عس

AR15ط, 2008دار الشروق : القاهرة أحمد محمود: ت: آالن جرنسبان مغامرات في عالم جديد: عصر اإلضطراب 00922/عس

AR110ط , 2006م .م.الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية ش: القاهرةنوري المرسوميوليست نهاية.......بداية : اإلنهيار00923/عس

AR210ط , 2008المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : القاهرةمجموعة من الخبراءالبرلمان اإللكتروني00924/عس

AR200810دار حامد للنشر والتوزيع : عماننوال طارق إبراهيم العبيديالجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكر00925/عس

AR210ط , 2009مجموعة النيل العربية :القاهرةمحمدحسين أبو صالحالتخطيط اإلستراتيجي القومي00926/عس

AR110ط , 2009دار حامد للنشر والتوزيع : عمانثائر مطلق محمد عياصرةدراسة نظرية وتطبيقية-التخطيط اإلقليمي 00927/عس

AR200910دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةبوراس عبد القادرالتدخل الدولي اإلنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية00928/عس

AR00929/عس
599909960

978
عامر خضير حميد الكبيسيدراسة تحليلية للتجارب واالنجاهات: واقعه وآفاق تطويره : التدريب األمني العربي

جامعة نايف العربية للعلوم : مركز الدراسات والبحوث: الرياض 

2007, األمنية
21518

AR20019دار الفالح للنشر والتوزيع : األردنمحمد علي الخوليمن اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية: الترجمة اإلعالمية00930/عس

AR200810منشأة المعرف : اإلسكندريةمحمد سعد أبو عامودالتسويق السياسي وإدارة الحمالت اإلنتخابية00931/عس

AR20034076, دار الفكر العربي: القاهرة إبراهيم عصمت مطاوععالمية-أوراق عربية : اإلدارة التربوية في الوطن العربي 00932/عس

AR200810دار السحاب للنشر والتوزيع : القاهرةمحمود محمد محمودالتنمية في ظل عالم متغير00933/عس

AR200815منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : القاهرةالمنظمة العربية للتنميةاإلداريةالجامعات العربية تحديات العصر واآلفاق المستقبلية00934/عس

AR200810مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياضروجر كنجالجامعة في عصر العولمة00935/عس

AR110ط , 2008,عالم الكتب :القاهرة فاروق عبده فلية/دغزو ثقافي مواجهة تربوية من منظور إسالمي... الجندر 00936/عس

1021ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت محمد حسن دخيلالحريات العامة في ظل الظروف اإلستثنائية00937/عس

AR200910الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرةمصطفى النشارالحرية والديمقراطية والمواطنة00938/عس

AR110ط , 2007المكتبة العصرية للنشر والتوزيع : القاهرةرضا عبد السالمإنهيارالعولمة00939/عس

AR110ط , 2004دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةعبد القادر رزيق المخادمينحو عالقات إقتصادية عادلة: الحوار بين الشمال والجنوب00940/عس

AR200810مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياضنورة بنت ناصر الهزانيالخدمات اإللكترونية في األجهزة الحكومية00941/عس

AR110ط , 2003مركز دراسات الوحدة العربية: بيروتاألخضر اإلبراهيمي وآخرونالدبلوماسية العربية في عالم متغير00942/عس

AR200810دار الجامعة الجديدة: اإلسكندريةفضل هللا محمد إسماعيلبين الفكر اإلغريقي والفكر اإلسالمي: الدولة المثالية00943/عس

AR110ط, 2008دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع : القاهرة عبد الحميد بسيونيتنمية وبناء الدولة: الديمقراطيةاإللكترونية00944/عس

AR110ط, 2008دار األهلية للنشر والتوزيع : عمان لميس فؤاد اليحي: موريس بي فيورينا تالديمقراطية األمريكية الجديدة00945/عس

AR200910المكتب المصري للمطبوعات : القاهرةحسن حنفيالدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي00946/عس

AR200810المنظمة العربية للتنميةاإلدارية : مصر عامر خضير الكبيسيالسياسات العامة مدخل لتطوير أداء الحكومات00947/عس

AR200829630, دار أسامة للنشر والتوزيع :  األردن / عمان ياسين العيثاويالسياسة األمريكية بين الدستور والقوى السياسية00948/عس

AR110ط, 2000شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر محمد الصالح الصديقالشعب الليبي في جهاد الجزائر00949/عس

AR2008/200923المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية راغب جبريل خميس راغب سكرانالصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة00950/عس

AR19ط, 2003دار الشروق : القاهرة أحمد فتحي سروربين اإلقتصاد والسياسة والقانون: العالم الجديد 00951/عس

AR200710منتدى الفكر العربي : عمانمنتدى الفكر العربيآفاق جديدة في اإلقتصاد والسياسة: العرب الصين 00952/عس

AR210ط , 2006مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتمحمد عابد الجابريدراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية: العقل األخالقي العربي00953/عس

AR115ط , 2009دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع : عمانأشرف حافظالعقل العربي المعاصر ونهاية عصر البترول00954/عس

AR200925دار الجامعةالجديدة : اإلسكندرية جمال محي الدينالعقوبات اإلقتصادية لألمم المتحدة00955/عس

AR00956/عس
977327309

1
200732810, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية صالح هريديمفهومها وتطورها: العالقات الدولية  

AR110ط, 2008 أكتوبر 7منشورات جامعة :  ليبيا مفتاح يونس الرباصيالعالقات بين المغرب ودولة الكانم والبرنو00957/عس

AR208/200915المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية عبدالحكيم عبد الحق سيف الدين....دراسة عن دور العلماء في الحياة السياسية : العلماء والسلطة 00958/عس

AR110ط, 2008دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمانشذا جمال الخطيبومستقبل األسواق العربية لرأس المال: العولمة المالية 00959/عس

AR115ط, 208دار المنهل اللبناني :بيروت فيصل عباسالعولمة والعنف المعاصر جدلية الحق والقوة00960/عس

AR16ط, 2007مركز دراسات الوحدةالعربية : بيروتحافيظ إسماعيلي علوي و عبد الرحمن عزياللسان العربي وإشكالية التلقي00961/عس

AR110ط , 2008العبيكان للنشر : المملكة العربية السعوديةمجاب اإلمام: ديفيد هارفي تموجز تاريخي-الليبرالية الجديدة 00962/عس

AR115ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد الرؤوف هاشم بسيونيالحكومة المركزية لإلتحاد األروبي: المفوضية األوروبية 00963/عس

AR14ط, 2005دار الكتاب الجديد المتحدة : بيروت منذر عياشي: ت:بول ريكور دراسات هيرمينوطيقية: صراع التأويالت 00964/عس

AR110ط , 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمحمد سعد أبو عامودالنظم السياسية في ظل العولمة00965/عس

AR20031291, حمادة للمشر والتوزيع: األردن محمود درابسةوالنقد العربي القديم: اإلستشراق األلماني المعاصر 00966/عس

AR20065دار عمار للنشر والتوزيع : عمانعبد اللطيف الهيميمالعالقات الدولية في الشريعة والقانون في السلم والحرب00967/عس

2009010مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندريةهشام محمود اإلقداحيسياسي-  مدخل تاريخي: تحديات األمن القومي المعاصر00968/عس

AR16ط , 2005دار النهضة العربية :  القاهرةحسين حنفي عمر....حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية 00969/عس

AR210ط , 2009دار النفائس للنشر والتوزيع : عمانعمر سليمان األشقرحكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية00970/عس

AR200810دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية شعبان عبدهللا محمد: ت : س ب ماكفرسون الديمقوقراطية الليبرالية وأطوارها00971/عس

AR110ط , 2008إيتراك للطباعة والنشر : القاهرةعلي يوسف الشكريرئيس الدولة في اإلتحاد الفدرالي00972/عس

2008015, دار الكتب القانونية :  القاهرة عبد المجيد بوكركب.....في الفقه اإلسالمي الدولي: ضمانات إقرار السالم  00973/عس

AR200912دار المعرفة الجامعية : اإلسكندريةإسماعيل علي سعدعولمة الديمقراطية بين المجتمع والسياسة00974/عس

AR00975/عس
978995356

1004
20119440, مكتبة حسن العصرية: بيروت فؤاد صالح السيدفي التاريخ العربي واإلسالمي: معجم السياسيين المثقفين 

AR110ط, 2009المعهد العالمي للفكر اإلسالمي : بيروتلخضر محمد بولطيفوالتجربة السياسية الموحدية في الغرب اإلسالمي: فقهاء المالكية00976/عس

AR15ط, 2009إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة جمال حواشتطبيقات عملية: سيناريو األزمات والكوارث 00977/عس

AR200940118, المكتب الجامعي الحديث :  اإلسكندرية  محمد نصر مهناقضايا سياسية معاصرة00978/عس

AR110ط , 2009الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية : القاهرةجوزيف إي ستيجليتركيف نجعل العولمة مثمرة00979/عس

AR110ط , 2008مركز دراسات الوحدة العربية : بيروتفنسان الغريبمأزق اإلمبراطورية األمريكية00980/عس

AR200810مركز اإلسكندرية للكتاب : اإلسكندريةنسرين عبد الحميد نبيهبين الجدل والتطبيق: مبدأ المواطنة00981/عس

AR15ط , 2009أمانة عمان الكبرى : عمانعبد الحليم مناع أبو العماش العدوان1990- 1946القضية الفلسطينية في مؤتمرات القمة العربية 00982/عس

AR15ط , 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندريةوائل أنور بندقمعاهدة جنيف بشأن أسرى الحرب00983/عس

AR220ط , 2008المؤسسة الحديثة للكتاب : طرابلسخضر خضرمفاهيم أساسية في علم السياسة00984/عس

ARمكافحة الفساد في الوطن العربي00985/عس
أعمال : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

المؤتمرات
20092المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : القاهرة

AR00986/عس
995716444

7
200951215, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  األردن /عمان فهد عبد الكريم أبو العثمأبحاث ساخنة في قضايا معاصرة: من حصاد السنين 

AR200919المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةأحمد محمد بونةميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية00987/عس

AR200810الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات : القاهرةحمدي شعباناألسس والمهارات: وظيفة العالقات العامة00988/عس

AR18ط , 2008األهلية للنشر والتوزيع : عماننجاة يونس: إيك، ت. ديانا لأمريكا المتدينة الجديدة00989/عس

200905دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية مريم أحمد مصطفىدراسات في التغير والتنمية في الدول النامية00990/عس

AR15ط , 2008دار الفارس للنشر والتوزيع : بيروتبالل الحسنقراءات في المشهد الفلسطيني00991/عس

AR15ط, 2009رياض الريس للكتب والنشر : بيروت فايز قزيقراءة سياسية لحزب هللا00992/عس



AR115ط, 2008دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان أحمد سالم باعمروجهات نظر سياسية ودبلوماسية معاصرة00993/عس

AR15ط, 1999/2000دار وائل للطباعةوالنشر : عمان حميدحمد السعدونالعولمة وقضايانا00994/عس

AR35ط, 2006دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع : عمانسعد حقي توفيقمبادئ العالقات الدولية00995/عس

AR00996/عس
614401000

6

مقاربة إصالحية في خدمة حكم : إشكاليات الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية  

القانون
201036820, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت وسيم حرب وآخرون

AR110ط, 2003دار الحامد للنشر والتوزيع : عمانقحطان أحمد سليمان الحمدانيالنظرية السياسية المعاصرة00997/عس

AR5دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان عامر مخيف العمر2002-1968األجهزة األمنيةفي العراق خالل الفترة من : مربع اإلرهاب 00998/عس

AR15ط, 2005دار وائل للنشر والتوزيع :عمان إحسان محمد الحسنعلم اإلجتماع السياسي00999/عس

AR110ط, 2010زمزم ناشرون وموزعون : عمان موسى اللوزيالمفاهيم واألسس: أسس العالقات العامة 01000/عس

AR23ط, 2005عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع : األردن سامر رضوان ابو رمانالحوار اإلسالمي المسيحي نموذجا: األبعاد السياسية للحوار بين األديان 01001/عس

AR20075دار اليازوني العلمية للنشر والتوزيع : عمان نعيم الظاهرفي ظل نظام دولي جديد: الجغرافيا السياسية المعاصرة 01002/عس

AR15ط, 2007دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان محمد جاسم شعبان العاني.....مبادئ وأسس النظريات : التخطيط اإلقليمي 01003/عس

AR12ط, 2007دار دجلة ناشرون وموزعون : عمان سمير الطائيدراسة في جذوره التاريخية: العنف السياسي في بالد الرافدين 01004/عس

AR110ط, الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر و: عمان غازي حسن صبارينيدراسة قانونية: الدبلوماسية المعاصرة 01005/عس

AR110ط, 2006دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان عماد محمد ذياب الحفيظالصراع الطائفي وتأثيره على البيئة01006/عس

AR20075دار اليازوني العلمية للنشر والتوزيع : عمان نعيم الظاهرجغرافية الوطن العربي01007/عس

AR15ط, 2007دار دجلة ناشرون وموزعون : عمان محمد صالح طيب الزيباريسالجقة الروم في آسيا الصغرى01008/عس

AR15ط, 2000دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان هاني سليمان الطعيماتحقوق اإلنسان وحرياته األساسية01009/عس

AR15ط, 2006دار دجلة ناشرون وموزعون : عمان عماد عبد السالم رؤوفالمملكة العربية السعودية بين الحربين العالميتين01010/عس

AR11ط, 2006عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع : عمان عبد هللا خليل هيالتاألمن الجماعي في اإلسالم01011/عس

AR01012/عس
978994729

0033
200915919, دار غرناطة: الجزائر كسنة أمحمدمواضيع متنوعة في إدارة األعمال

AR01013/عس
978996165

3163
200932720, دار هومة: الجزائر غبد القادر شربالالبحر األبيض المتوسط بين السيادة والحرية

AR200815118, دار الملكية: الجزائر سلوى بن جديدقراءة سياسية في مواضيع ومسائل راهنة01014978996137/عس

AR01015/عس
978996101

2741
200919120, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عبد القادر رزيق المخادمياألبعاد واآلفاق: اإلتحاد من أجل المتوسط 

AR01016/عس
995702112

5
20031586, مجد الوي: األردن تيسير أبو عرجةالمقف والرسالة: اإلعالم والثقافة العربية  

AR20032241, دار صفاء: األردن : عمانعبد العباس فضيخ الغريريالبيئة والجغرافيا السياسية01017/عس

AR20021661, دار مجدالوي: األردن حسين محمد حسنيندليل الخطوة بخطوة للشروع بمهمة تدريبية موجهة لغير المدربين: التدريب لغير المدربين 01018/عس

AR20023914, مركز الكتاب األكاديمي: األردن - عمانقاسم الدويكاتالجغرافية العسكرية01019/عس

AR20021874, دار المناهج: األردن : عمانبدري محمد فهدالثقافية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية: الصالت بين العرب وإفريقيا 01020/عس

AR20032157, دار أسامة: األردن : عمانمفيد الزيديالعرب والقوى الدولية01021/عس

AR20032394, دار أسامة: األردن : عمانمجد الهاشميوالنظام العالمي الجديد: العولمة الدبلوماسية 01022/عس

AR200301, دار أسامة : عمان  العرفان عبد هللاالقدس في المواقف الدولية والعربية واإلسالمية01023/عس

AR01024/عس
995344167

7
20034651, المؤسسة العربية للدراسات: بيروت عبد هللا إبراهيمإشكالية التكون والتمركز حول الذات: المركزية الغربية 

AR20023391, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع : عمان  عبد الجليل كاظم الواليالبناء األفالطوني والنقد األرسطي: نظرية المثل  01025/عس

AR01026/عس
977090892

4
20032591, دار الشروق: القاهرة عمرو الليثيكشف الستار عن أخطر األسرار: إختراق 

AR01027/عس
977358158

6
200831610, دار الفجر: القاهرة مدحت محمد أبو النصرالنظرية والتطبيق: إدارة العملية التدريبية 

AR01028/عس
977358143

8
200730610, دار الفجر: القاهرة أحمد المغربيإدارة الفصل

AR01029/عس
978995774

0788
20093890, دار كنوز العرفة العلمية للنشر والتوزيع : عمان  إسحاق محمد رباحإقتصادية- إستراتيجية - سياسية : قضايا معاصرة  

AR01030/عس
977102235

0
200738110, دار الفكر العربي: القاهرة أحمد إبراهيم أحمدتطبيق الجودة واإلعتماد في المدارس

AR01031/عس
995336005

7

صراع اإلنتماءات في العراق : عرب، أكراد، تركمان، سريان، يزيدية: جدل الهويات 

والشرق األوسط
20033087, دار الفارس: األردن سليم مطر

AR01032/عس
995344106

5
20024712, مؤسسة عبد الحميد شومان: األردن : عمانخالد الكركي وآخرونالمشروع الحضاري العربي بين التراث والحداثة: حوارات في الفكر العربي المعاصر 

ARعبد النبي خزعلفي اإلذاعات الدولية بين التوظيف والموضوعية: فن تحرير األخبار  01033/عس
, الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن : عمان

2003
2605

AR20033141, جامعة مؤته : األردن  قاسم الدويكاتمشكالت الحدود السياسية في الوطن العربي01034/عس

AR200213610, دار أسامة : األردن : عمانعلي عبد الجليل عليمعالم عنصرية في الفكر اليهودي01035/عس

AR19971324, دار الفارس: األردن ناصر الدين األسدصراع وحوار: نحن واآلخر 01036/عس

AR01037/عس
2 942 33 

9953
200505, الشركة المصرية العالمية للنشر: مصر   يورك برس...........استراتيجيات فعالة : إدارة التغيير 

AR01038/عس
121679789

957
20095245, اليازوري العلمية للنشر و التوزيع : عمان  - األردنزكرياء مطلك الدوري ، أحمد علي صالحمنظور سلوكي و استراتيجي: إدارة االعمال الدولية  

AR20081285, صفحات للدراسات و النشر : دمشق مصطفى سعد الدين قاعودالتطهير العرقي: إغتيال البيئة الفلسطينية 01039/عس

AR200817510, دار أسامة للنشر و التوزيع: عمان هيثم الهيتياإلعالم السياسي واإلخباري في الفضائيات01040/عس

AR01041/عس
213280359

9
20092065, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  زياد حافظ ،ابتسام الكتبيالبنية اإلقتصادية في األقطار العربية و أخالقيات المجتمع

AR200927715, دار أسامة : األردن  وليد الزيديالسياسة الفرانكوفونية و الوطن العربي01042/عس

AR01043/عس
122584789

957
201019110, اليازوري العلمية للنشر و التوزيع : األردن  بشير العالقالعالقات العامة الدولية

AR01044/عس
122591789

957
20091725, اليازوري العلمية للنشر و التوزيع : األردن  بشير العالقالعالقات العامة في األزمات

01046/عس
122744789

957
20102205, دروب للنشر و التوزيع : األردن  محمد عبد العزيز ربيعالقيادة و صنع التاريخ

AR01047/عس
995716518

5
201036715, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان عصام الدبسأسس التنظيم السياسي: النظم السياسية  

AR20101865, دار اليازوري للنشر و التوزيع: عمان نجم عبد هللا العزاوي عباس حسين جوادالمفهوم اإلستراتيجية الموقع التنظيمي: تطور إدارة الموارد البشرية 01048/عس

01049/عس
780050789

957
200916510, إثراء للنشر و التوزيع : األردن  سويم العزيدراسات في علم السياسة

AR20102405, دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة: عمان جيمس أندرسون،عامر الكبيسيصنع السياسات العامة01050/عس

AR01051/عس
977376425

7
20093555, دار الكتاب العربي: دمشق مجدي كاملأكبر األخطاء السياسية في التاريخ: غلطة الشاطر بألف 

AR01052/عس
381585789

957
20102155, دار جرير للنشر و التوزيع : عمان  عدنان داود العذاري قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي

AR01053/عس
141437697

7
20075005, دار الكتاب العربي : القاهرة  - دمشق مجدي كاملقصص أشهال ، العائالت المنكوبة ، في عالم السياسة: لعنة العائلة  

AR01054/عس
122829789

957
20103655, اليازوري العلمية للنشر و التوزيع : األردن  زكريا الدوري ، و آخرونو ظائف و أعمال منظمات األعمال

AR01055/عس
977376304

8
20073285, دار الكتاب العربي: دمشق مجدي كاملوثائق العار األمريكي تكشف عنها ال سي اي إيه: مجوهرات العائلة 

AR2009705, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية  أحمد محمد بونةميثاق األمم المتحدة و منظمة العدل الدولية01056/عس

AR01057/عس
780111789

957
201019210, إثرء للنشر و التوزيع : األردن  حسن البزلزنظرات في العقل السياسي العربي

AR01058/عس
123456789

10
20073905, الشبكة العربية لألبحاث و النشر : بيروت  أمل حمادةاإلنتقال من الثورة إلي الدولة: الخبرة اإليرانية  

AR200936810, الدار الجامعية: اإلسكندرية فريد راغب النجارتكنولوجيا اإلتصاالت و العالقات و المفاوضات الفعالة01059/عس

AR01060/عس
978995353

3162
20093275, الشبكة العربية لإلبحاث و النشر: بيروت محمد عابد الجابريفي غمار السياسة فكرا و ممارسة

AR20092045, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  هالة إسماعيا بغداديالصحافة التيلفزيونية العربية الجزيرة و النيل01061/عس

AR01062/عس
995371184

4
20068635, دارؤ الفارابي: بيروت جورج قرممن تأميم قناة السويس إلى غزو العراق: إنفجار المشرق العربي 

AR20043895, مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت المؤتمر القومي العربيالمؤتمر القومي العربي الرابع عشر: حال األمة العربية 01063/عس

20104245, دار الميسرة: األردن / عمان زين العابدين شمس الدين نجمتاريخ الدولة العثمانية01064/عس

AR01065/عس
995716513

0
20103025, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان نعمة عباس خضير الخفاخيالمداخل و المفاهيم و العمليات: اإلدارة اإلستراتيجية  

AR01066/عس
995706373

1
20092765, دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة: عمان خضير كاظم حمود و ياسين كاسب الخرشةإدارة الموارد البشرية

AR20093015, دار اليازوري : األردن / عمان صالح الدين الهيتيمنضور معاصر: اإلدارة العامة 01067/عس



AR01068/عس
978995722

3021
201029610, دار أسامة : األردن / عمان سناءمحمد الجبوراإلعالم والرأي العام العربي والعالمي

AR01069/عس
بين النظام المالي اإلسالمي والنظام المالي : دور الموارد البشرية في تمويل التنمية  

الوضعي
5965دار الفكر الجامعي: مصر / اإلسكندرية هشام مصظفى الجمل

AR200946110, زهران للنشر: األردن / عمان عبد المعطي عسافمبادئ اإلدارة العامة01070/عس

AR01071/عس
995707701

5
20102645, دار الفكر: األردن / عمان نمير طه ياسينتاريخ العرب الحديث والمعاصر

AR01072/عس
995707674

4
20102955, دار الفكر : عمان طه خضر عبيدتاريخ الدولة البيزنطية

AR01073/عس
995707716

7
20102885, دار الفكر: األردن / عمان نهلة شهاب أحمدتاريخ المغرب العربي

01074/عس
995707710

5
20103365, دار الفكر: عمان عوني عبد الرحمن السبعاويالتاريخ األمريكي الحديث و المعاصر

AR01075/عس
995707976

5
20102645, دار الفكر: األردن / عمان ياسر عبد الجواد المشهدانيتاريخ الدول اإلسالمية في آسيا

5365المكتب الجامعي الحديث: مصر جالل يحيالفترة المعاصرة الجزء الثالث:  التاريخ األوروبي الحديث والمعاصر 01076/عس

AR5255المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية  جالل يحيسيطرة أوربا علي العالم/  : الجزء الرابع/  التاريخ األوربي الحديث و المعاصر 01077/عس

5445المكتب لجامعي الحديث: مصر  جالل يحيالفجر/ : الجزء األول /  التاريخ األوربي الحديث و المعاصر 01078/عس

AR20094005, دار الفكر : عمان  إياد علي الهاشميتاريخ أوروبا الحديث01079/عس

AR01080/عس
978995711

8112
20102985, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن / عمان صايل زكي الخطايبةمدخل إلى علم السياسة

AR20082085, المكتب الجامعي الحديث: مصر إبراهيم السايحتاريخ اليونان01081/عس

AR20003185, دار الوفاء للطباعة والنشر: مصر / اإلسكندرية صالح أحمد هريديدراسات في التاريخ األمريكي01082/عس

AR200924310, دار البداية: عمان سعادة راغب الخطيبمبادىء العالقات العامة01083/عس

AR01084/عس
995771134

2
201005, دار دجلة: عمان سمير ليلو الطائيقراءة جديدة في الفكر السياسي العراقي: مقدمة في تاريخ العنف السياسي 

AR20061605, دار الفكر الجامعي: مصر / اإلسكندرية حسنين المحمدي بواديالعالم بين اإلرهاب والديموقراطية01085/عس

AR20061205, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حسن المحمدي بواديتجربة مواجهة اإلرهاب01086/عس

AR200819310, دار الفكر الجامعي : مصر / اإلسكندرية منتصر سعيد حمودةقانون العالقات الدبلوماسية والقنصلية01087/عس

AR01088/عس
995716545

1
201036623, دار الثقافة للنشر و التوزيع: األردن -عمانسهيل حسين الفتالويمبادىء المنظمات الدولية العالمية و اإلقليمية

AR01089/عس
278032 

789953
20085605, دار الكتاب العربية : لبنان  - بيروتجون بلتروناإلستالم ليس خيارنا

AR20092150, ار الراية للنشر و التوزيع: األردن -عمانهاني الكايدالمفاهيم و األهداف و اآلثار: اإلشاعة 01090/عس

AR01091/عس
995382059

7
20065265, مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان -بيروتحسين سعداألصولية األسالمية العربية المعاصرة بين النص الثابت و الواقع المتغير

AR20093605, الهيئة العامة السورية للكتاب: سوريا مجموعة من المؤلفيناأليدولوجيات السياسية01092/عس

AR01093/عس
977208148

6
20082445, العلم و اإليمان للنشر و الوزيع: مصر -اإلسكندريةصفاء سيد الجميلالتربية السياسية للمرأة

AR20092005, دار الزمان: سوريا : دمشقديندار شفيق الدوسكيالتعددية الحزبية في الفكر اإلسالمي الحديث01094/عس

01095/عس
278698 

789953
20093075, دار الكتاب العربي : لبنان  - بيروت عمر سعيد األيوبي/ روبرت غيلبن الحرب و التغيير في السياسة العالمية

AR01096/عس
0261 36 

9953 
20083675, المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، دار فارس : األردن  حاطم المطيريالحرية أو الطوفان

AR01097/عس
978996054

3710
20084395, العبيكان للنشر: المملكة العربية السعودية محمد محمود التوبة/جون بلجرالحرية في المرة القادمة

AR200943418, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع : عمان  محمد علي السالم عياد الحلبيالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية في الشريعة اإلسالمية01098/عس

ARمجموعة من المؤلفينمستقبل األمن و السياسات البريطانية: الخليج العربي  01099/عس
مركز اإلمارات للدراسات و : اإلمارات العربية المتحدة - أبوضبي

2000, البحوث اإلستراتيجية 
795

AR01100/عس
1530 38 

78995
20102555, دار جرير للنشر و التوزيع : عمان  عبد الرزاق محمد الدليميالدعاية و اإلرهاب

AR01101/عس
الدفاع الجوي و الصاروخي و مواجهة إنتشار إسلحة الدمار الشامل و تخطبط السياسة 

األمنية
جاكلين ديفس

مركز اإلمارات للدراسات و البحوث : اإلمارات العربية المتحدة 

2000, اإلستراتيجية
2095

AR01102/عس
995385189

1
20097765, دار المعرفة: لبنان -بيروتكامران أحمد محمد أمينالسياسة الدولية في ضوء فلسفة الحضارة

AR20075745, دار الفكر: سوريا -دمشقعبد الوهاب المسيريالصهيونية و خيوط العنكبوت01103159239566/عس

AR20102445, دار دجلة: عمان شيرزاد أحمد النجاردراسات في علم السياسة01104/عس

AR01105/عس
978995351

5830
201031220, المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع: بيروت عدنان السيد حسيننظرية العالقات الدولية

20091885, منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب: سوريا إيناسيو رامونة ترجمة نبيل الدبسالصورة و طغيان اإلتصال01106/عس

AR20082635, منشورات جامعة قان يونس: ليبيا زكية هبد السالم الراجحيالعالقات السياسية بين الدولتين البيزنطية و الفاطمية01107/عس

AR01108/عس
995929115

4
20023025, دار الكتاب الجديد المتحدة: بيروت عبد هللا عثمان عبد هللامن عولمة السوق إلى تسويق العولمة: أيديولوجيا العولمة 

AR01109/عس
978995387

4265
20084625, الدار العربية للعلوم: بيروت روبرت سميثفن الحرب في العالم المعاصر: جدوى القوة 

AR01110/عس
274517307

2
20072165, دار الكتب العلمية : لبنان / بيروت هاشم يحي المالحدستوريةمقارنة-دراسة تاريخية  : (ص)حكومة الرسول 

ARدفاعا عن الديمقراطية و أحكام الدستور01111/عس
راتب - حسين مجلي - محمد الحموري 

نعيم المدني- الجنيدي 
20053925, دار الثقافة : المؤسسة العريبة للنشر و التوزيع  

AR20072585, دار نهضة مصر: مصر حسن محمد وجيهفخاخ التفاوض و حروب المعلومات01112/عس

AR01113/عس
066727 

789957
20103835, دار المسيرة -  : األردن- عمان يحي سالم األقطش/ عبد المجيد محمد األقطش في السياسة الشرعية

AR20091877, دار الكتاب الحديث: األردن / عمان نادر إدريس التل- بول كروقمانمعتقد الدولية الرائج01114/عس

AR20092175, هبة النيل العربية: مصر / القاهرةإيهاب كمالودبلوماسية اإلقناع:  مهارات التفاوض 01115/عس

AR01116/عس
995367030

7
20053365, شركة الحوار الثقافي: لبنان روبرت هندي و جوزيف روتبالتإزالة النزاع في العصر النووي: أوقفو الحرب 

AR01117/عس
978996054

3895
20086407, العبيكان للنشر: المملكة العربية السعودية فاضل جكتر- بوب ودورد تحرب بوش: حالة إنكار 

AR01118/عس
349990996

0978
200714710, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض عباس أبو شامة عبد المحمودعولمة الجريمة االقتصادية

AR01119/عس
978995387

1479
20072715, أكاديمية التغيير/ الدار العربية للعلوم ناشرون : لبنان أحمد عبد الحكيم وآخرونالخيار الثالث: حرب الالعنف 

AR20062224, مركز الدراسات والبحوث : الرياض عبد هللا بن عبد العزيز اليوسفاألنساق اإلجتماعية ودورها في مقاومة اإلرهاب والتطرف01120397239960/عس

AR01121/عس
995747888

5
20083045, دار دجلة : األردن محمد موسى محمودموسوعة الوطن العربي

AR01122/عس
978995346

3780
20082245, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: لبنان عبد الواسع الحميريالسلطة- العالقة - المفهوم : الخطاب والنص  

AR01123/عس
978995355

7052
20113807, دار المنهل اللبناني : بيروت موسى إبراهيمالفكر السياسي الحديث والمعاصر

AR20062065, دار عمار : األردن  دندل جبرالتعددية السياسية و تداول السلطة في السياسة الشرعية01124/عس

AR01125/عس
4 343 44 

9960

 (القذر )تأمالت في سلوكات البطل من الهندي : أمريكا التي تعلمنا الديمقراطية و العدل  

(الكريه )إلي العربي 
فهد العرابي الحارثي

, أسبار للدراسات و البحوث و اإلعالم : المملكة العربية السعوديو  

2004
4905

AR01126/عس
995329987

0
20033673, دار ابن الحزم_الدار العربية للعلوم: لبنان _بيروتأحمد منصورالشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر اإلنتفاضة: شاهد على العصر _كتاب الجزيرة

AR01127/عس
995725041

8
2052325, دار قنديل للنشر والتوزيع: عمان خالد القضاة وآخرونلمحات من حاضر العالم اإلسالمي

AR01128/عس
978995363

5316
20075845, دار العلم للماليين: لبنان منير البعلبكي- المهاتما غاندي تسيرة المهاتما غاندي بقلمه: قصة تجاربي مع الحقيقة 

AR01129/عس
978185516

6516
20074125, دار الساقي: لبنان كميل الطويلقصة الجهاد بين العرب: القاعدة وأخواتها  

AR01130/عس
5 58 462 

9953
20061895, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  - بيروتمحمد منزر السياسات الجبهوية المتضاربة من الحرب إلي السلم

01131/عس
978995356

1011
2011106410, مكتبة حسن العصرية: بيروت فؤاد الصالح السيدفي التاريخ العربي و اإلسالمي: معجم ألقاب السياسيين 

AR01132/عس
8-24 -448 -

99
20051444, دار المناهل : لبنان  - بيروتعبد هللا الصالح العثيمينكتابات عن التصهين

AR01133/عس
979995329

4147
20062955, الدار العربية للعلوم: لبنان : بيروتمروة صفاء قواقجيتاريخ داخل التاريخ: ديمقراطية بال حجاب 



AR01134/عس
3 176 71 

9953
غازي برو/ محمد العربي بوقرة قضايا العالم: معارك المياه من أجل مورد مشترك لإلنسانية  

, األردن ، دار تالة الجزائر - لبنان ، دار الشروق - دار الفارابي 

2006
3195

AR20033015, دار المنهل اللبناني : بيروت  فوزي صلوخمقاربات دبلوماسية لنزاعات إقليمية و دولية01135/عس

AR01136/عس
7 135 29 

9953
20062865, الدار العربية للعلوم : بيروت أيفو دالدر و فيليب غوردوناألوروبية ، حيال الشرق األوسط- اإلستراتيجية األميركية : هالل األزمات  

AR20022555, دار المنهل اللبناني : بيروت  علي صبحالعالقات الدولية  : 1995- 1945الصراع الدولي في نصف قرن 01137/عس

AR20062565, دار الفرقد : دمشق  - سورية حسين جمعةمشروع القومية العربية إلي أين01138/عس

AR01139/عس
3 221 29 

9953
20063125, الدار العربية للعلوم : لبنان  أيان رتليدجماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطي: العطش إلي النفط  

AR01140/عس
995368162

7
20062315, المركز الثقافي العربي: لبنان : بيروتعبد هللا العرويوالفكر التاريخي: العرب 

ARسليم حدادإشكاليات: بؤس الديمقراطية 01141/عس
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و : لبنان _بيروت

2006, التوزيع
1285

AR2006875, التكوين: دمشق أبو ناصر الفرابيرسالة في السياسة01142/عس

AR01143/عس
995368145

7
20062395, المركز الثقافي العربي: لبنان _بيروتبرهان غليونبيان من أجل الديمقراطية

AR20061395, التلوين للطباعة و النشر و التوزيع : حلبوني  - دمشقعدنان عويدالديمقراطية بين الفكر و الممارسة01144/عس

AR01145/عس
185516453

1
نشوء اإلسالم السياسي الرديكالي و انهياره

حسان _راي تاكيه و نيكو الس غفو سديف

بستاني
20052795, دار الساقي: لبنان _بيروت

AR01146/عس
185516493

0
20053095, دار الساقي: الكويت أميتاي إتزيونيإشكالية الفرد والمجتمع في العصر الحديث: الخير العام 

AR20052535, التكوين للطباعة و النشر: دمشق /حلبونيكاظم الموسويال لإلحتالل01147/عس

AR20051995, دار الفرقد: دمشق /سوريةزبير سلطان قدوريالقضية الكردية من الضحاك إلى المالذ01148/عس

AR01149/عس
5 079 68 

9953
20052535, المركز الثقافي العربي : لبنان  - بيروتسعيد الغانمي/ ياروسالف ستيتكيفيتش إعادة بناء األسطورة العربية: العرب و الغصن الذهبي  

AR19992565, المركز الثقافي العربي : بيروت  برهان غليوننقد السياسة العلمية: العرب و معركة السالم  01150/عس

AR01151/عس
528100601

7153
19991555, دار العلم للماليين: لبنان _بيروتعاطف علبي_بيير جورججيوبو ليتيقا األقليات

AR20052315, دار فلسفية : دمسق  - سورية منير الحافظمنهج العولمة االنمطي: تشخيص جمالي في بؤس العولمة  01152/عس

AR19972575, بيروت - لبنان روجيه غاروديمحاكمة الصهيونية اإلسرائيلية01153/عس

AR01154/عس
185516721

2
19962135, دار الساقي: لبنان نصير مروة/ أوليفيه روا تجربة اإلسالم السياسي

AR19993165, دار الساقي: لبنان _بيروتمحمد أركون_إحسان نراغيمن بالط الشاه إلى سجون الثورة01155855167557/عس

AR01156/عس
185516864

2
1992995, دار الساقي: لبنان _بيروتفالح عبد الجبارمعالم العقالنية و الخرافة في الفكر السياسي العربي

AR01157/عس
978185516

6950
20073665, دار الساقي: لبنان ربيع هبة/ نعوم تشوميسكي و جلبير األشقر السياسة الخارجية األميركية في الشرق األوسط: السلطان الخطير  

ARتاريخ حركة العرب القومية: يقظة العرب 01158/عس
ناصر الدين األسد و / جورج أنطونيوس 

إحسان عباس
19876535, دار العلم للماليين: لبنان 

AR19852055, المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع : لبنان  ابراهيم بيضونمدخل إلي كتاب السيطرة العربية: الدولة األموية و المعارضة  01159/عس

AR19845425, دار العلم للماليين: لبنان حسن صعب/ ماكيفر . روبرت متكوين الدولة01160/عس

AR19881525, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: لبنان خليل أحمد خليل/ فلوران افتاليون المثقفون والديمقراطية01161/عس

AR20071875, اتحاد كتاب العرب : دمشق  غازي حسيناإلحتالل اإلسرائيلي و شرعية المقاومة و العمليات اإلستشهادية01162/عس

AR20073715, دار كنعان سلمان حرفوش/ روجيه غارودي اإلرهاب الغربي01163/عس

AR20062005, دار الحوار : سورية  جون إسبيزتواإلرهاب باسم اإلسالم: الحرب غير المقدسة  01164/عس

AR20042765, دار الحوار : سورية  محمد جمال باروتالدولة و النهضة و الحداثة01165/عس

AR20094535, دار كيوان: سورية /دمشق خالد المعينيالصراع الدولي بعد الحرب الباردة01166/عس

AR20022225, اتحاد الكتاب العرب : دمشق  غازي حسين  العنصرية و اإلبادة الجماعية في الفكر و الممارسة الصهيونية01167/عس

AR20061095, اتحاد الكتاب العرب : دمشق  علي بدوانالعروبة في مواجهة الجدار الديمغرافي: القدس و اإلستعمار الكولونيالي  01168/عس

AR20041975, مؤسسة عالء الدين: سوريا /دمشققصي عدنان عباسيالمخابرات اإلسرائيلية وإنتفاضة األقصى01169/عس

AR200854410, دار أرسالن: دمشق عمر كامل حسنوتأثيره على األمن المائي: النظام الشرق أوسطي 01170/عس

ARالحاضر والمستقبل: النظام العالمي الجديد  01171/عس
نافع أيوب - شارلز ليرتشي اإلبن وآخرون ت

لبس
19994575, من منشورات إتحاد الكتاب العرب : دمشق  

AR20042845, إتحاد الكتاب العرب : دمشق  موسي الزعبيإلي أين يتجه عالم اليوم01172/عس

AR20042105, مؤسسة عالء الدين: سورية _دمشقإبراهيم أحمدصدام المصالح و حوار الحضارات01173/عس

AR20061155, اتحاد الكتاب العرب : دمشق  قاسم المقداد/ فيناي - كارولين بوستل كيف فرض الغرب تصوراته عن العالم: من اإلستعمار األوربي إلي الهيمنة األمريكية  01174/عس

AR01175/عس
978995712

2980
201005, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع : عمان بشير العالقإدارة التفاوض

AR200905, إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة محسن أحمد الخضيريمقدمة في علم إدارة التوتر المحلي والدولي: إدارة التوتر 01176/عس

AR01177/عس
5 153 358 

977
200805, دار الفجر للنشر  و  لتوزيع: القاهرة مدحت أبو النصرالمفهوم واألهمية والمحاور: إدارة  الذات  

AR01178/عس
1 18 6274 

977
إدارة القوى البشرية

عبد الباري درة  و زهير الصباغ  و  مروة 

أحمد
20083435, الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات: القاهرة  

AR01179/عس
978995772

0100
20103315, زمزم ناشرون وموزعون: عمان محمد أحمد عبد النبيإدارة الموارد البشرية

AR01180/عس
978995712

3307
201005, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان بن عنتر عبد الرحمانالمفاهيم واألسس األبعاد اإلستراتيجيات: إدارة الموارد البشرية  

AR01181/عس
 2 468 24 

995
20106245, دار الصفاء للنشر والتوزيع: عمان نادر أحمد أبو شيخةإطار نظري وحاالت عملية: إدارة الموارد البشرية 

ARإدارة الموارد البشرية في المؤسسات اإلجتماعية01182/عس
محمد نبيل سعد سالم  و  محمد محمدجاب هللا 

عمارة
200805, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية 

AR01183/عس
9 5610 17 

977
20096355, المؤلف نفسهسيد محمد جاد الربمدخل استراتيجي لتعظيم القدرات التنافسية: إدارة الموارد البشرية 

إدارة الموارد البشرية ودورهافي التطوير اإلداري01184/عس
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أعمال 

المؤتمرات
201005, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : القاهرة 

AR01185/عس
7 29 499 

9957
20084795, دار الراية للنشر والتوزيع: عمان هاني محمود الكايدوآليات العمل فيها في الوطن العربي: إدارة وهيكلة الهيئات والمؤسسات اإلعالمية 

AR01186/عس
1 135 368 

977
20073755, مؤسسة حورس الدولية: اإلسكندرية محمد الصيرفيأساليب التعامل

AR01187/عس
5 182 33 

9957
20092785, 2010الوراق للنشر والتوزيع  : عمان إنعام علي توفيق الشهربليدراسات وتطبيقات: أساليب قياس قيمة المعلومات  

AR01188/عس
569902996

0
فيصل بن معيض آل سميرإستراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز األمن الوطني

مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم : الرياض 

2007, األمنية
4534

AR01189/عس
3 772 87 

9953
حسن نافعةفي ضوء المسيرة للتنظيم الدولي: إصالح األمم المتحدة  

الدار العربية للعلوم ناشرون  مركز الجزيرة : قطر ،بيروت 

2009, للدراسات
2485

AR01190/عس
2 24 499 

9957
20082465, دار الراية للنشر والتوزيع: عمان محمود محمد الجراحأصول البحث العلمي

AR01191/عس
978995355

7090
20112755, دار المنهل اللبناني : بيروت  عصام علي العبيديدراسة تاريخية: األحزاب السياسية في إسرائيل  

AR01192/عس
6 255 82 

9953
20092705, مركز دراسات الوحدة العربي: بيروت سالم توفيق النجفيمقاربات إلى صناعة الجوع: األمن الغذائي العربي 

AR01193/عس
4 38 533 

9953
201005, الشبكة العربية لألبحاث والنشر: بيروت صباح ياسيناإلعالم حرية في انهيار

AR01194/عس
4 223 18 

9957
200905, دار المناهج للنشر والتوزيع: عملن مجيد الكرخيعرض نظري وتطبيقي: التخطيط اإلستراتيجي  

AR01195/عس
7 791 11 

9957
20094885, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان بالل خلف السكارنةالتدريب اإلداري

AR01196/عس
8 54 454 

9957
20101784, ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع: عمان صالح صالح معماراألسس والمبادئ: التدريب  

AR01197/عس
9 041 71 

9957
20092785, دار دجلة: عمان نعيم محمد علي األنصاريمخاطر عصرية وإستجابة علمية: التلوث البيئي 

AR01198/عس
5 117 11 

9957
20102955, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان مثنى عبد الرزاق العمرالتلوث البيئي

AR01199/عس
1 13 533 

9953
200905, الشبكة العربية لألبحاث والنشر: بيروت شمس الدين الكيالنياإلسالمية  في فكر رضوان السيد-التجربة السياسية العربية : الجماعة وتحوالتها  

01200/عس
8 048 401 

614
20102005, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت لمى علي فرج الظاهريوتطبيق مظاهرها في بعض الدساتير المعاصرة: الديمقراطية شبه المباشرة  



AR01201/عس
0 38 504 

9957
20092785, دار زهران للنشر والوزيع: عمان فتحي محمد موسىفي المؤسسات الصناعية: العالقات اإلنسانية  

AR20085755, دار الرازي: عمان زياد خليل الدغامينفي المجالين الثقافي واإلقتصادي: العولمة وإنعكاساتها على العالم اإلسالمي 01202/عس

AR01203/عس
6 042 68 

9953
20052563, المركز الثقافي العربي: الدرار البيضاء مجموعة من البحثينقراءة في أعمال علي أومليل: الفكر السياسي العربي  

AR01204/عس
2 305 22 

9957
201028810, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان خضر عطوانالقوى العالمية والتوازنات اإلقليمية

AR01205/عس
2 522 16 

9957
20103685, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان رافدة الحريري و سعد زناد دروشالقيادة وإدارة الجودة في التعليم العالي

AR01206/عس
8 268 59 

9960
20081555, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض عبد الشافي محمد أبو الفضلالقيادة واإلدارة في الفكر العربي المعاصر

AR01207/عس
1 315 22 

9957
20092805, دار ؟أسامة للنشر والتوزيع: عمان فاتن عوض الغزوالقيادة واإلشراف اإلداري

AR01208/عس
978995732

3486
القيادة والرقابة واإلتصال اإلداري

معن محمود عياصرة  و  مروان محمد بني 

أحمد
20081885, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان 

AR01209/عس
7 189 402 

614
20103245, دار النهضة العربية : بيروت سمير كبريتاللغة العربية وإعداد رجال اإلعالم

AR01210/عس
4 343 71 

9953
20081824, دار الفرابي: بيروت عادل عبد هللابين تصفية السلطة  وحاجة الواقع: المثقف السياسي 

AR01211/عس
6 269  273 

97
20072464, دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية محمد إبراهيم  محمد شرفاألساليب األثار الحلول: المشكالت البيئية المعاصرة 

AR01212/عس
978995706

5416
20095005, دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان بالل خلف السكارنةالمهارات اإلدارية في تطويرالذات

AR01213/عس
995702243

1
20061685, دار مجدالوي للنشر والتوزيع: عمان كوثر محمود أبوعينالنظام البيئي وصحة المجتمع

AR20064885, مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت حافظ عبد الرحيم....سياسية-قراءة إجتماعية : االزبونية السياسية في المجتمع العربي 01214/عس

AR01215/عس
5 1369 0 

9953
20096055, المنظمة العربية للترجمة: بيروت يوسف عاصي1715-1680أزمة الوعي األروبي 

AR01216/عس
1 161 70 

9957
20104965, عالم الكتب الحديث: إربد نعيم إبراهيم الظاهرأساسيات إدارة األعمال ومبادئها

AR20092353, دار الكندي للنشر والتوزيع: عمان هايل عبد المولى طشطوشالنموذج اإلسالمي في القيادة واإلدارة: أساسيات القيادة واإلدارة 01217/عس

AR01218/عس
2 136 24 

9957
201039213, دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع: عمان ربحي مصطفى عليان و عثمان محمد غنيماألسس النظرية والتطبيق العملي: أساليب البحث العلمي 

AR01219/عس
1 88 122 

9957
20091755, دار اليازوريالعلمية للنشر والتوزيع: عمان بشير العالقأساليب وطرق إعداد التقارير والخطب التقليدية واإللكترونية

20093195, دار الصفاء للنشر والتوزيع: عمان توفيق عبد الرحيم يوسفإدارة األعمال التجارية الصغيرة01220/عس

AR01221/عس
5 163 70 

9957
20104189, عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع: عمان نعيم إبراهيم الظاهرإدارة الدولة والنظام السياسي الدولي

01222/عس
0 54 515 

9953
20091605, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت حسين علوانإشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربي

AR01223/عس
978995706

4228
20103805, دار الميسرة للنشر والتوزيع: عمان عبد الستار العليتطبيقات في إدارة الجودة الشاملة

AR01224/عس
7 39 515 

9953
20083185, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت عدنان السيد حسينتطور الفكر السياسي

AR01225/عس
9 342 00 

9960

األنجلو _ الميتاداتا وقواعد الفهرسة : تنظيم المعلومات على الشبكة العنكبوتية العالمية  

(مارك)أمريكية والفهرسة المقروءة آليا 

جبريل : واين جونز  جوزفينكروفورد  ت

بنحسن العريشي
20094204, مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض 

AR20091605, هبة النيل العربية للنشر والتوزيع: القاهرة صالح محمد عبد الحميدثورة المعلومات 301 9 012264/عس

AR01227/عس
3 034 82 

9957

بين ارث الماضي وديناميكية :  حرب المعلومات بين ارث الماضي وديناميكية المستقبل 

المستقبل
20102705, دار البداية ناشرون وموزعزن: عمان جعفر حسن جاسم

AR20084215, دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية حسن محمد محي الدين السعديدراسات في العلوم اإلنسانيةوقضايا البيئة01228/عس

AR01229/عس
3 72 6274 

977
20083645, الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات: القاهرة محمد عبد الوهاب حسن عشماويدور الصحف في إدارة األزمات األمنية

AR20091385, شركة ناس للطباعة : القاهرة زكريا طاحونسلوكيات بيئية غير مرحب بها01230/عس

AR01231/عس
978995706

6444
20094235, دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان محمد محمود الجوهريعلم إجتماع التنمية

AR20094255, دار المسقبل للنشر والتوزيع: عمان محمد توهيل فايز أبو هنطشقضايا العنف والحرب والسالم: علم اإلجتماع السياسي 01232/عس

AR01233/عس
8 189 410 

977
20092325, المكتبة العصرية للنشر والتوزيع: القاهرة  يعقوب يوسف الكندري4/من واقع الحياة اإلجتماعية  ج: قضايا حياتية  

AR01234/عس
8 94 537 

9953
20096205, دار النهضة العربية : بيروت مجدي حماد عاما من سالم عابر30: مستقبل التسوية  

AR01235/عس
3 058 71 

9957
20083395, دار دجلة : عمان  سحر أمين كاتوتمعجم المصطلحات البيئية

AR01236/عس
3 263 18 

9957
مقدمة في اقتصاديات البيئة

نوزاد عبد الرحمان الهيتي و حسن إبراهيم 

المهندي  و  عيسى جمعة إبراهيم
20102685, دا المناهج للنشر والتوزيع: عمان 

AR01237/عس
5 09 6298 

977
20092715, المجموعة العربية للتدريب والنشر : القاهرة مدحت محمد أبو النصرمقومات التخطيط والتفكير اإلستراتيجي المتميز

AR20062755, شركة ناس : عابدين زكريا طاحونممارسات مذلة للبيئة01238/عس

AR01239/عس
978995712

3178
20102505, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان فتحي أحمد يحيى العالمدراسة علمية  تطبيقية: نظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية 

AR01240/عس
978995352

9974
20095565, مؤسسة اإلنتشار العربي: لبنان : بيروتشافية حداد السالميالتاسع م/ من الفتح إلى القرن الثالث هـ: نظرة العرب إلى الشعوب المغلوبة 

AR01241/عس
8 952 07 

6589
20104005, األهلية للنشر والتوزيع: عمان عادل كمالشخصيتك المبدعة في إتخاذ القرار

AR01242/عس
1 202 368 

977
200905, مؤسسة حورس الدولية: اإلسكندرية محمد الصيرفيإدارة العمل الجماعي

AR01243/عس
6 094 358 

977
20052665, دار الفجر للنشر والنوزيع: القاهرة وليام هشاو  و عبد الحكم أحمد الخزاميأخالقيات منظمات األعمال

AR199215010, موفم للنشر: الجزائر عبد العزيز جرادالعالقات الدولية01244/عس

AR01245/عس
996162018

6
199518410, موفم للنشر: الجزائر عمر مهيبلرسالة في السياسة

AR01246/عس
996167083

3
199915210, دار األمة: الجزائر بوعالم بن حمودةبين النظرية والتطبيق: الممارسة الديموقراطية للسلطة 

AR01247/عس
978996167

2181
200730210, دار األمة: الجزائر محمد بوعزارةتحيا المقاومة.. يسقط اإلرهاب : تأمالت في السياسة 

AR01248/عس
996167192

9
200612710, دار األمة: الجزائر  بوعالم بن حمودةالمواطنة والسلطة

AR01249/عس
996152001

7
200513610, دار الخلدونية: الجزائر النذير مصموديالتوجهات والمواقف: خطابنا السياسي 

AR01250/عس
996152125

0
20069610, دار الخلدونية: الجزائر طبيب مولودأحكام السلطة السياسية

AR01251/عس
978996152

3063
201032610, دار الخلدونية: الجزائر عمار عباسفي األنظمة السياسية المعاصرة: العالقة بين السلطات 

01252/عس
978996152

4039
201045410, دار الخلدونية : الجزائر  علي أبو هاني/عبد العزيز العزاويفض النزاعات الدولية بالطرق السلمية

AR01253/عس
978996152

3117
200863110, دار الخلدونية: الجزائر محمود الزهارال مستقبل بين األمم

AR01254/عس
996162426

2
200653010, موفم للنشر والتوزيع: الجزائر نور الدين خندودي/آالن بالنتيمبادئ في الدبلوماسية: في السياسة بين الدول 

AR01255/عس
996152107

2
200616710, دار الخلدونية: الجزائر العيد صالحيمن بودان وهيغل إلى فوكياما وهنتغتون: العولمة والسيادة الوطنية المستحيلة 

AR01256/عس
978996152

2370
200819210, دار الخلدونية: الجزائر عبد الحميد دغبارقراءة في المواقف والقرارات: جامعة الدول العربية والقضايا المعاصرة 

AR200512810, دار الخلدونية: الجزائر أبو أحمد بلقردوحكمها في اإلسالم: ممفهوم الحزبيةالسياسية 01257996193296/عس

AR01258/عس
978996163

7456
200816010, دار الشهاب: باتنة ناصر جابردراسات في النخب، األحزاب السياسية والحركات اإلجتماعية: الدولة والنخب : الجزائر

AR01259/عس
996190536

9
200130910, موفم للنشر: الجزائر محمد العربي والد خليفةمالمح قرن وأصداء ألفية: الجزائر والعالم 

AR20092165, دار أسامة للنشر : عمان  محمد أبو سمرةاإلتصال اإلداري و اإلعالمي01260/عس



AR01261/عس
978995702

3669
20091685, دار مجدالوي للنشر والتوزيع: عمان تيسير أبو عرجةوسائله ورسائله وقضاياه: اإلعالم العربي  

AR01262/عس
978995722

3076
20093045, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان فيصل أبو عيشةاإلعالم اإللكتروني

AR01263/عس
977403334

5
20087405, معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية: القاهرة محمود أبو العينينالتقرير اإلستراتيجي اإلفريقي

AR20083834, دار قتيبة للنشر و التوزيع: سوريا  محمد شيخانيالتيارات الفكرية المعاصرة و الحملة على اإلسالم01264/عس

AR20081043, دار رسالن: سوريا /دمشقعمر كامل حسنالجغرافية السياسية الجديدة للعالم العربي في ضوء العولمة االثقافية01265/عس

AR01266/عس
978995711

8068
20105035, دار وائل : بيروت  محمد الحموريحالة األردن: الحقوق و الحريات بين أهواء السياسة و موجبات الدستور  

AR01267/عس
978995774

0115
201044210, دار كنوز المعرفةالعلمية للنشر والتوزيع : عمان  أشرف حافظوأزمة الفكر العربي: الرأسمالية  

20103564, هبة النيل العربية للنشر و التوزيع: مصر إبراهيم شبلالصحافة بين الفن و السياسة01268/عس

AR20102005, دار الكتاب الجامعي: دار الكتاب الجامعي نصر الدين لعياضي: ميشال إنوال  تفي اإلعالم العربي والثقافة والتربية: الوسائط المتعددة و تطبيقاتها  01269/عس

AR01270/عس
978995735

0178
20095945, مركز الكتاب األكاديمي: عمان بوحنية قويفي ظل العولمة ومجتمع المعلومات: تنمية الموارد البشرية 

AR01271/عس
995749984

2
20101715, دار الراية للنشر و التوزيع: األردن  هاشم حمدي رضاتنمية و بناء نظم الموارد البشرية

AR20101845, دار الكتاب الجامعي: اإلمارات العربية المتحدة عبد الجليل كاظم الواليجدلية العولمة بين اإلختيار و الرفض01272/عس

AR01273/عس
978995382

2570
20092705, مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت باسل البستانيمنابع التكوين و موانع التمكين: جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة  

01274/عس
978995382

2938
20104309, مركز دراست الوحدة العربية: بيروت عامر هاشم عواددور مؤسسات الرئاسة في صنع اإلستراتيجية األمريكية الشاملة بعد الحرب الباردة

AR01275/عس
978995371

4981
201023710, دار الفارابي: بيروت  حسن خليلبين وهم الحداثة و مأساة ما بعدها: ديموقراطية عولمة و حروب 

AR01276/عس
995929364

5
2008965, دار الكتاب الجديد المتحدة : بيروت فرنان بروديلديناميكية الرأسمالية

AR01277/عس
978995351

5632
20091923, المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع: بيروت كلود يونانطرق التظليل السياسي

AR01278/عس
978995353

3322

مدخل لتكوين طالب العلم في : في اإلجتماع السياسي و التنمية و اإلقتصاد و فقه اإلصالح 

عصر العولمة
20103765, الشبكة العربيةلألبحاث و النشر: بيروت عبد العزيز القاسم

AR201017210, دار المناهج للنشر والتوزيع : عمان  سعدون محمود الساموك و هدى علي الشمرياألديان في العالم01279/عس

AR01280/عس
978995732

0973
20063665, دار حامد للنشر والتوزيع: األردن / عمانحسين حريموظائف المنظمة-العمليات اإلدارية - النظريات : مبادئ اإلدارة الحديثة 

AR01281/عس
978995750

4427
3725زهرا للنشر: األردن /عمان رواءزكي الطويلمحاضرات في اإلقتصاد السياسي

AR01282/عس
978995732

5190
201011610, دار الحامد: األردن : عمانزياد شفقان الضرابعةمن مدريد إلى خارطة الطريق: اإلتحاد األوروبي والقضية الفلسطينية 

AR01283/عس
978995371

3717
20092305, دار الفرابي: لبنان /بيروت مارتن رويو/ ستيفن بوشيه أدمغة حرب األفكار: مراكز الفكر 

AR20106455, مبعة العشري: مصر سيد محمد جاد الربالتطبيقات- اإلستراتيجيات- األساسيات: إدارة األعمال الدولية  01284/عس

AR01285/عس
995732450

0
20102395, دار حامد: األردن /عمان شوقي ناجي جوادمفاهيم حديثة في سياسات األعمال اإلدارية

AR01286/عس
995749968

8
20101475, دار الراية: عمان / األردن بشار يزيد الوليدمفاهيم معاصرة في التخطيط اإلستراتيجي

AR01287/عس
978995382

2914
20109275, مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان /بيروت محمد مالكي وآخرونبحوث ومناقشات الندوة الفكرية: من أجل الوحدة العربية رؤية للمستقبل 

AR20029445, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان محمود شاكر2القديمة و الحديثة و تاريخ األمم ج: موسوعة الحضارات 01288/عس

AR01289/عس
995724165

3
20082445, منشورات جامعة قار يونس: ليبيا / بنغازي عمر إبراهيم العفاسنظريات التكامل الدولي اإلقليمي

AR01290/عس
978995352

9509
C I A  20093305, مؤسسة اإلنتشار العربي: لبنان / بيروت فرانك دانينووكالة اإلستخبارات المركزية : 2007-1947حكاية سياسية

AR01291/عس
978995712

2140
20084205, دار اليازوري: األردن /عمان فريد فهمي زبارةوظائف اإلدارة

AR01292/عس
1 441 279 

977
200544310, دار االمين للنشر و التوزيع : القاهرة  ترجمة مصطفي مجدي الجمال/ ألفريد نهيما التحوالت و الديمقراطية و السياسات العامة: قضايا السلم المنشود في أفريقيا  

01293/عس
9 043 319 

977
20022963, العربي للنشر و التوزيع : القاهرة  اسماعيل صبري عبد هللاألفاظ و معان الديمقراطية

AR20023363, دار النهضة العربية : بيروت  يحيي أحمد الكعكيالشرق األوسط و صراع العولمة01294/عس

AR20025406, مكتبة الشروق الدولية : القاهرة  محمد شوقي عبد العال/ حسن نافعة التنظيم الدولي01295/عس

AR01296/عس
8 79 03 03 

97
3222منشاة المعارف: اإلسكندرية  خليل عطا/ عبد المنعم بلبع الماء مآزق ومواجهات

AR20021757, دار الكتب الحديثة : بيروت  هادي خضراويأبرز قضايا السياسة الدولية المعاصرة من خالل المفاهيم و البني01297/عس

AR01298/عس
4 063 

9957 97
200931310, عالم الكتب الحديث جمال زايد هالل أبو عيناإلرهاب و أحكام القانون الدولي

AR200215010, دار الصحاريزهير طالب: ت / تيري ميسان فضائح التستر علي حقائق الهجوم علي البينتاغون: البينتاغيت  01299/عس

AR01300/عس
2 082 14 

9920
20013839, مركز البحوث : الرياض صالح بن معاذ المعيوف: ت / بيتر داركر مجتمع ما بعد الرأسمالية

AR01301/عس
2  041 422 

97
20083187, الدار الجامعية : اإلسكندرية  حمدي عبد العظيمدولي منهج نظري و عملي- سياسي - تجاري - إدارى : عولمة الفساد و فساد العولمة  

AR01302/عس
3 298 40 

9960
20039436, مكتبة العكيبان : السعودية  ديقيد هالبرشتامحرب في زمن السلم

AR20064025, دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية  إسماعيل علي سعدقضايا المجتمع و السياسة01303/عس

AR20064783, دار الطالئع : القاهرة  أحمد إبراهيم مصطفي سليمانالتجريم و سبل المواجهة: اإلرهاب و الجريمة المنظمة  01304/عس

AR01305/عس
4 054 

5758 97
20082329, دار الكتاب الحديث : القاهرة  فيشر جلينالعالقات الدولية و أهمية التوافق الثقافي و الحضاري للمجتمعات

AR01306/عس
0 202 208 

977
19972153, مكتبة مدبولي : القاهرة  فتحي علي حسين/ محمد عبد الهادي راضي المياه و أوراق اللعبة السياسية في الشرق األوسط

AR01307/عس
6 56 768 

9961
20022129, مؤسسة األهرام : الجزائر  ابراهيم نافعكابوس اإلرهاب و سقوط األقنعة

AR01308/عس
9 048 11 

9957
19993822, دار وائل: عمان  جابر ابراهيم الراويحقوق االنسان و حرياته األساسية في القانون الدولي و الشريعة اإلسالمية

AR01309/عس
3 074 40 

9960
20025924, مكتبة العبيكان : السعودية  أنطونيو نيغري/مايكل هاردت إمبراطورية العولمة الجديدة: اإلمبراطورية  

AR01310/عس
174 40 

9960 
20021182, مكتبة العبيكان : الرياض  غازي بن عبد الرحمن القصيبيالعولمة و الهوية الوطنية

1452مكتبة مدبولي: القاهرة  محمد أمين خليلصورة الواليات المتحدة األمريكية01311/عس

01312/عس
5 401 208 

977
السياسة الخارجية األمريكية و إسرائيل: العولمة و اإلرهاب  حرب أمريكا علي العالم  

/ روبرت فيسك / تيم وايز / نعوم تشومسكي 

حمزة المزيني: ت 
20032759, مكتبة مدبولي : القاهرة  

AR01313/عس
2 456 208 

977
20032314, مكتبة مدبولي : القاهرة  محمد حسين أبو العالقراءة تحليلية في فكر المثقف: ديكتاتورية العولمة  

AR20023294, بيسان للنشر و التوزيع و االعالم : بيروت  نديم البيطارنقد الطريق االقتصادي كأداة إلى االتحاد السياسي01314/عس

AR01315/عس
3 68 5861 

977
556مركز الخليج للدراسات االستراتيجيةجمال مظلومأسلحة التدمير الشامل األسلحة الكيميائية

AR20002903, المجلس األعلي للثقافة : القاهرة  أحمد مدمود: ت / نجير وودز االقتصاد السياسي للعولمة01316/عس

AR20091835, دار النهج: حلب فائز صالح محمود اللهيبيبين الرؤية الغربية والواقع اإلسالمي: إشكالية الخوف من اإلسالم 01317/عس

AR01318/عس
977141944

7
20021674, دار نهضة مصر للطباعة و النشر والتوزيع: مصر علي عبد الواحد وافي...........بحث في ديانة اليهود وتاريخهم : اليهودية و اليهود 

AR20041626, المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية محمد نصر مهنامصادر التهديد الداخليةوااللخارجية لألمن القومي العربي01319/عس

AR01320/عس
978614010

0916
رشيد مقتدراإلدماج السياسي للقوى اإلسالمية في المغرب

الدار العربية للعلوم ,مركز الجزيرة للدراسات : بيروت  ,الدوحة 

2010, ناشرون 
39710

20094460, بيسان للنشر و التوزيع: لبنان موسى مخولأسيا-إفريقيا -أوروبا -أمريكا: موسوعة الحروب و األزمات اإلقليمية في القرن العشرين 01321/عس

AR01322/عس
978977627

4785
20082685, الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات: القاهرة عبد العزيز الخياطنظام الحكم في االسالم

AR01323/عس
996024620

5
20073613, دار المريخ للنشر: الرياض مشاعل المطيري:كريس ستوات تمواكبة التهديد المستمر: االرهاب من المنظور النفسي 



AR01324/عس
978995352

4122
20093274, نشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  هبة عبد  العزيز المدورفي اطار اال تفاقيات الدولية واالقليمية: الحماية من التعذيب 

AR01325/عس
996166685

2
20032079, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر عبد القادر يحياوي1919/1991:بين: العرب وأسطورة الشرعية الدولية 

01326/عس
977279433

0
20052139, دار األمين للنشر والتوزيع: القاهرة نخبة من العلماء والباحثينفي مواجهة التغيرات العالمية: تطوير األداء الدبلوماسي العربي 

AR01327/عس
978977045

6026

أحقية الدول العربية واالسالمية في التكنولوجيا : االنسحاب من المعاهدات الدولية النووية 

النووية
20083513, دار النهضة العربية : القاهرة حسين حنفي عمر

AR01328/عس
977380212

4
20084455, دار العلوم للنشر و التوزيع: القاهرة أحمد حماد:مناحيم كالين ت1999-1977في محادثات السالم : القدس 

AR01329/عس
994721305

6
20062448, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية: الجزائر محمد المعراجي:ت1938-1898: مذكرات مصالي الحاج 

AR2008590, دار بدايات: تونس منصف شليالتفكير العربي والتفكير الغربي01330/عس

AR20014783, مكتبة الشروق: القاهرة رامزي كالرك وأخرونصفحات من الماضي والحاضر : 1االمبراطورية األمريكية ج01331/عس

AR01332/عس
995711504

9
20041873, دار وائل للنشر : عمان طارق سالمة الوراورةوفقا لقانون الجنسية وعن طريق االستثمار: تجنس العربي 

AR01333/عس
978995336

110
201017514, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : األردن  شاكر النابلسيالعرب بين الليبرالية واألصولية الدينية

AR01334/عس
977279415

2
20045047, دار األمين : القاهرة صالح العمروسي:هاين ماريز تاالقتصاد السياسي لمرحلة االنتقال: جنوب افريقيا حدود التغيير 

AR20076808, الرائد للكتاب: الجزائر أديب حرب2 ج1847-1808لألمير عبد القادر الجزائري : التاريخ العسكري واالداري 01335/عس

AR01336/عس
977339074

8
20021806, الدار الثقافية للنشر: القاهرة ابراهيم مرزوقموسوعة أهم األحداث التاريخية

AR01337/عس
977143365

2
20043263, نهضة مصرللطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة محمد عبد الهاديمفاهيم وممارسات في السياسة والعالقات الدولية: الدبلوماسية في زمن الهيمنة األمريكية 

AR01338/عس
978977045

7901
200832314, دار النهضة العربية: القاهرة لمياء أحمد شرف الدينفي الشريعة االسالمية وتطبيقاته المعاصرة: الحقوق السياسية للمرأة 

AR20013964, شركة المطبوعات للتوزيع والنشر: بيروت بول فندليمواجهة الصور المزيفة عن االسالم في أمريكا: ال سكوت بعد اليوم 01339/عس

AR01340/عس
978977045

6899
20091264, دار الجامعة الجديدة: القاهرة رياض صالح أبو العطافي ضوء قواعد القانون الدولي االنساني: قضية األسرى 

AR01341/عس
185516708

5
20073929, دار الساقي: بيروت سيف الدين القصير:أمين ب صاجو تمنظورات معاصرة: المجتمع المدني في العالم االسالمي 

AR20083007, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: االسكندرية محمد عبد الواحد حجازيالحرية في القرآن01342/عس

AR20057194, مكتبة مدبولي : القاهرة حامد محمود عيسى2004-1914من االحتالل البريطاني الى الغزو األمريكي : القضية الكردية في العراق 01343977208497/عس

AR20022473, فلمنج للطباعة: االسكندرية عاطف السيدسطوة الزعامة وجنون السلطة: عبد الناصر وأزمة الديمقراطية 01344/عس

AR20046584, مكتبة العبيكان: الرياض فاضل جتكر:بوب ودورد تخطة الهجوم01345074325547/عس

AR01346/عس
995327041

4
20026164, دار الكتاب العربي: بيروت سمير جلبي:جيمس بامفورد توكالة األمن القومي تحت المجهر: هيئة األسرار 

19991594, دار الفكر اللبناني: بيروت محمود غزاليبحث في الغذاء والمياه والنفط على العالم العربي: النزيف 01347/عس

01348/عس
978977630

2051
20092249, الدار األكاديمية للعلوم: القاهرة عبد الحكم أحمد الخزامى:ميخائيل جونسون تو اإلبداع في اإلصالح: فساد اإلدارة 

AR20043844, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت عبد الرحمن محمد العيسويدفاعا وهجوما: الحرب النفسية والدعائية 01349/عس

AR01350/عس
996040473

0
20044452, مكتبة العبيكان: الرياض ناصر بنمحمد الزمللماذا يكرهوننا؟

01351/عس
978995352

4657
20096149, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت معتز فيصل العباسيدراسة حالة المحتل: إلتزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل 

AR20092085, مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع: القاهرة عال عمارةأحداث هزت العالم01352977431123/عس

AR01353/عس
977404960

2
20081799, دار الكتاب القانوني: مصر محي محمد مسعدوظاهرة العولمة: المجتمع العربي 

AR20051604, دار الهدى: الجزائر عميراوي احميدةوردود الفعل الوطنية في قطاع الشرق الجزائري: جوانب من السياسة الفرنسية 01354994706972/عس

AR01355/عس
996163578

7
20061884, منشورات الشهاب: الجزائر ناصر جابيمن دون استئذان....مواطنة

AR01356/عس
978614401

0068
20104399, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت أحمد حاج سليمان: وسيم حسام الدين األحمد  تالعربية واألجنبية: برلمانات العالم 

AR01357/عس
996040092

1
20024777, مكتبة العبيكان: الرياض أدهم شاكر عضيمة:مارك هاينز دانيال تاستراتيجيات الجيل القادم في عصر العولمة: عالم محفوف بالمخاطر 

01358/عس
977208199

7
19971934, مكتبة مدبولي: القاهرة عبد الرحمن علي عبد الرحمن باعشنو أثرهااالجتماعي والسياسي على منطقة الخليج العربي: العمالة األجنبية 

01359/عس
978995352

4382
20093128, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت محمد أمين الميدانيلحماية حقوق اإلنسان: النظام األوروبي 

AR01360/عس
977208438

4
20043613, مكتبة مدبولي: القاهرة سعد الطويل:سمير أمين  ،فرانسوا أوتار  تحركة المنظمات الشعبية في العالم: مناهضة العولمة 

20011084, مركز البحوث والدراسات السياسية: القاهرة أحمد حسن الرشيديإحياء النظام االقليمي العربي01361/عس

AR01362/عس
977143383

0
20061596, شركة نهضة مصر: القاهرة امام عبد الفتاح امامالديمقراطية والوعي السياسي

AR01363/عس
977282068

4
20005894, الدار الدولية للنشر والتوزيع: القاهرة ليلى زيدان:توماس ل فريدمان تمحاولة لفهم العولمة: السيارة ليكساس وشجرة الزيتون 

AR2011962, عالم الكتب الحديث : األردن عامر زياد السبايلةفي الشرق األوسط الدبلوماسية والسياسة الخارجية: اإلدارة األمريكية العامة  01364/عس

01365/عس
995700089

9
20003142, دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان  عبد السالم الخزرجي ،رضية حسين الخزرجيالواقع والمستقبل: السياسة التربوية في الوطن العربي 

20034083, األهلية للنشر والتوزيع: عمان لهيب عبد الخالقاإلستراتيجية األمريكية الجديدة: بين إنهيارين  01366/عس

AR01367/عس
977586132

2
2000559, مركز الخليج للدراسات االستراتيجية: لندن محمد جمال مظلوم،نشوة نشأت عبد المنعماألسباب والتداعيات وطرق المعالجة....الفساد

01368/عس
977586127

6

مقاربات في التجربة : اإلصالح اإلقتصادي والشراكة اإلجتماعية الجذور والتصورات 

المصرية
2000303, مركز الخليج للدراسات االستراتيجية: لندن رفعت لقوشة

01369/عس
978995382

2358
20085430, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  وليم نجيب جورج  نصارمفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي

AR01370/عس
977090834

7
20024927, دار الشروق: القاهرة عبد الوهاب المسيريالعلمانية الجزئية والعلمانيةالشاملة

AR01371/عس
995712037

9
200727218, دار اليازوري: األردن ضرار العتيبي وآخرونمبادئ وأصول وعلم وفن: العملية اإلدارية  

AR19966792حديثة مراد3-2-1المستقبل - التغيير: الواقع العربي 01372/عس

AR01373/عس
977427415

6
20091924, الدار المصرية اللبنانية: القاهرة عادل عبد الغفاررؤية تحليلية و إستشرافية: اإلعالم والمشاركة السياسة للمرأة 

AR01374/عس
977279387

3
20061278, دار األمين للنشر والتوزيع: مصر رشدي سعيد وآخرونأزمة المياه في الوطن العربي

AR20094013, دار النهضة العربية: القاهرة بركات  عبد العزيزتحليل تتابعي لممارسات اإلذاعات العربية: الدعاية السياسية و قضايا الرأي العام 01375/عس

AR20011687, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: لبنان محمدوطفة/ت-هنري روسيون  المجلس الدستوري01376/عس

AR01377/عس
978995706

7779
20112630, دار الميسرة للنشر والتوزيع: عمان أنس عبد الباسط عباستخطيط وتنمية القوى العاملة

AR01378/عس
977090740

5 
20013004, مكتبة الشروق: القاهرة لطيف فرج/ت-برتان بادي الدول بين المراوغة و المسؤولية: عالم بال سيادة 

AR01379/عس
977142037

2
20021694, دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة محمدأحمد المسيروتوابعه الفكرية: زلزال الحادي عشر من سبتمبر  

AR01380/عس
977045170

3
200718588, دار النهضة العربية: القاهرة زياد عبد اللطيف سعيد القريشيالحقوق والواجبات: اإلحتالل في القانون الدولي 

AR20063076, دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية محمد جالل شرفنشأة الفكر السياسي و تطوره في اإلسالم01381/عس

AR20032149, المؤسسة الوطنية لإل تصال و النشر و اإلشهار: الجزائر برهان غليون- سمير أمين حوار الدولة والدين01382996176840/عس

AR01383/عس
977575815

69
20084039, دار الكتاب الحديث: القاهرة الوتيز الريأسس نظام الحكم التجربة األمريكية: الحكومة والسياسة 

AR01384/عس
دراسة على العالقات العربية : دور المنظمات الدولية و األقليمية في العالقات الدولية 

اإلفريقية
20061749, دار النهضة العربية: القاهرة صالح أبو بكر علي أحمد

AR01385/عس
977045282

3
20071709, دارالنهضة العربية: القاهرة عبد الناصر أبو زيدبين اإلنجاز واإلخفاق: األمم المتحدة 

AR01386/عس
977542046

6
20063015, دار المريخ : القاهرة عال عبد الفتاح رجبمدخل جديد للتفاوض- تنمية المهارات تطبيقيا: التفاوض 

AR01387/عس
995740230

5
20003282, دار صفاء للنشر و التوزيع: عمان صبري الهيتيمع تطبيقات جيو بو لو تيكية: الجغرافيا السياسية 



AR20081553, زهران للنشر والتوزيع: عمان منذر سليمان الدجاني-  محمد سليمان الدجاني منهجية البحث العلمي في علم السياسة01388/عس

AR01389996405397/عس
ثورة العمل اإللكتروني و تصميم أسواق وشركات القرن الحادي : ماوراء الرأسمالية 

والعشرين

محمد رياض /ديفيد شنيدر   ت- جريدي مينز 

األبرش
20042852, مكتبة العبيكان: الرياض 

AR20062703, نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة محمد قدري سعيد/جمال محمد غيطاس تالحرب و تكنولوجيا المعلومات01390977143261/عس

AR01391/عس
995981210

3
ثورات أواخر القرن العشرين

مالك أبو /جاك جولدن ستون و آخرون ت

محمود خلف- شهيوة  
20036703, دار الرواد: ليبيا 

AR01392/عس
977090932

7
20031253, مكتبة الشروق الدولية: القاهرة قاسم قاسم/ت-كليفورد لو نجلي أسطورة الفكر األنجلو أمريكي : 1الشعب المختار  ج

AR01393/عس
977142600

1
20043275, نهضة مصر: للطباعة والنشر والتوزيع مختار شعيبصناعة عالمية: اإلرهاب 

01394/عس
996180546

1

- م . ق814)من عهد الفينيقييين إلى خروج الفرنسيين : المختصر في تاريخ الجزائر 

(م1962
20023024, -عنابة - دار العلوم للطباعة والنشر  : الجزائر  صالح فركوس

AR01395/عس
978996179

3794

اإلستراتيجية الوطنية و   : 1939 -1926نجم الشمال اإلفريقي و حزب الشعب الجزائري 

تأصيل الفكر اإلستقاللي
20072724, منشورات دار األديب: وهران إبراهيم مهديد

AR01396/عس
995382065

1
20061714, مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان سعدون حماديمشروع الوحدة العربية م العمل؟

AR20032842, إصدارات سطور: مصر فاطمة نصر/فيجاي براشاد تخطوات اإلستيالءعلى ثروات األرض: حكومة العالم السرية 01397/عس

AR01398/عس
978995351

5885
201012010, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: لبنان عدنان السيد حسيناألزمة العالمية: قضايا دولية 

AR20033363, دار األحمدي للنشرعبد الجليل حسين كاملوالنظام العالمي الجديد: الجزيرة العربية 01399/عس

01400/عس
996176855

8
200325510, المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار: الجزائر ابراهيم نافعإنفجار سبتمبر بين العولمة و األمركة

AR01401/عس
996077267

70
20011059, مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات اإلسالمية: الرياض ميثم الجنا بي8دراسات معاصرة : اإلسالم السياسي في جمهوريات وسط آسيا اإلسالمية 

AR01402/عس
977208395

7
20035004, مكتبة مدبولي: القاهرة فريد الفالوجي جاسوسا عربيا للموساد25قصة سقوط : جواسيس الموساد العرب 

AR01403/عس
769940996

0
20055293, مكتبة العبيكان: الرياض محمدمحمود التو بة/بوكانن ت.باتريك جيه أثر شيخوخة السكان و مو تهم وغزاوات المهاجرين على الغرب: موت الغرب 

AR01404/عس
995342741

0
20031523, مجد المؤسسة الجامعية للنشر: لبنان كمال حمادفي ضوء القانون الدولي العام: اإلرهاب و المقاومة 

AR01405/عس
977279426

8
20043245, دار األمين: القاهرة حلمي شعراويفي مهب الريح:  أفارقة وعرب 

AR01406/عس
995345045

5
20044212, مركز دراسات الوحدة العربيو: لبنان خلدون حسن النقيبدراسة بنائية مقارنة: الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر 

AR20045225, دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية جمال محمود حجر- عمر عبد العزيز عمر في العصر الحديث: صور من تاريخ العالقات الدولية  014071407/عس

AR01408/عس
995346313

1
20063394, مجد : لبنان عبد الخالق عبد هللاحكاية السياسة

AR01409/عس
3 0853 09 

977
20032394, دار الشروق : القاهرة  مكرم محمد أحمدحوار مع قادة التطرف في سجن العقرب: مؤامرة أم مراجعة  

AR01410/عس
977328340

2
20083153, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية عصام عبد الفتاحبين النظرية والتطبيق: الحكومة اإللكترونية 

AR01411/عس
5 355 279 

977
20021877, دار االمين للنشر و التوزيع : القاهرة  سمير أمينمستقبل الجنوب في عالم متغير

AR20003724, بيسان للنشر و التوزيع و االعالم : لبنان  / بيروت جورج حجارشعبي سيحكم: العولمة و الثورة  01412/عس

AR01413/عس
2 704 66 

9961

الكتاب / الدبلوماسية الوقائية و صنع السالم : فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربية  

1االول ج 
20033893, دار هومة : الجزائر محمد أحمد عبد الغفار

AR01414/عس
2 361 208 

977
20021599, مكتبة مدبولي : القاهرة  ت نور الدين اللباد/ جاك بغنار الدولة مغامرة غير أكيدة

20001313, مكتبة ومطبعةاإلشعاع الفنية : مصر  رنا احمد عيتاني/ عبد السالم ابو قحف مقومات النجاح- الدعائم- النظام : تجربة اإلدارة في اليابان  01415/عس

AR19986242, دار الغرب اإلسالمي: بيروت أبو القاسم سعد هللا1954- 1830الجزء الخامس : تاريخ الجزائر الثقافي 01416/عس

AR01417/عس
1 424 279 

977
20051879, دار األمين للنشر و التوزيع : القاهرة  محمد الجوهري حمد الجوهريالديمقراطية األمريكية و الشرق األوسط الكبير

200224811, موسوعة التشريعات العربية قسم االبحاث عمر محمد بن يونسمقدمة إلي العالم االفتراضي: المجتمع المعلوماتي و الحكومة اإللكترونية  01418/عس

AR01419/عس
995711288

0
20021885, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن : عمانحميد حمد السعدونالغرب والصراع الحضاري

AR01420/عس
995744723

8
200706, دار النفائس: األردن خالد رمزي البزايعةفي الفقه اإلسالمي والقانون الدولي: جرائم الحرب 

01421/عس
344 279 

977 
20022022, دار األمين : القاهرة  محمد صادق صبوراإلرهاب في العالم

AR01422/عس
528100602

1045
1998927, دار العلم للماليين: لبنان : بيروتجورج جبورعرض وتحليل ونقد: الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 

AR200329710, دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية اسماعيل علي سعدقضايا علم السياسة01423/عس

AR01424/عس
994721255

6
20062884, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية: الجزائر فرحات عباسليل اإلستعمار

AR01425/عس
996089002

3
2002328, مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض أحمد العسال("5"سلسلة المحاضرات العامة )رؤية إسالمية: حوار الحضارات  

AR01426/عس
996175694

0
ANEP, 200223010: الجزائر صالح بن القبيو محاضرات أخرى: الدبلوماسية الجزائرية بين األمس و اليوم 

AR20053278, مكتبة العبيكان: الرياض زهير السمهوري/روبرتر كو بر   تالنظام والفوضى في القرن الحادي و العشرين: تحطم األمم 01427689409960/عس

AR20043514, نهضة مصر: القاهرة سعيد الالونديأزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة األمريكية: وفاة األمم المتحدة 01428977142601/عس

AR01429/عس
996101001

9
200651010, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر محمود براهم/جاك فو نتانال  تمدخل اإلى الجيواقتصاد: العولمة اإلقتصادية و األمن الدولي 

AR200414710, مركز الدراسات الوحدة العربية: لبنان محمد عابد الجابري وآخرونحورات فكرية: اإلسالم و الحداثة واإلجتماع السياسي 01430995345020/عس

AR01431/عس
977090296

9
19952354, مكتبة الشروق: مصر المهدي المنجرةالحرب الحضارية األولى

AR20093354, دار قتيبة: دمشق أحمد إيبش/ نعيمة عبد السىم الساحلي  تالداخلية و الخارجية: التوجهات السياسية للدولة األيو بية 01432/عس

AR01433/عس
977575867

39
20083168, دار الكتاب الحديث: القاهرة تيندر جلينعلم السياسة بين الغاية و الوسيلة و التغير التاريخي

AR20083269, مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية: القاهرة إمام حسانين خليلالجرائم اإلرهابية في التشريعات المقارنة: نحو إتفاق دولي لتعريف اإلرهاب 01434/عس

AR20022815, دار اليازوري العلمية: عمان جاسر علي العنانيبين مشاريع الحلول السياسية والقانون الدولي: القدس 01435/عس

AR01436/عس
996178217

8
20034133, دار الطليعة: قسنطينة مومن العمريمن نجم شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني: الحركة الثورية في الجزائر 

AR01437/عس
977357094

7
20073613, دار الفكر الجامعي: االسكندرية عبد الرحمن محمد العيسويمن المنظور السيكولوجي: الحياة العسكرية 

AR01438/عس
159239074

9
20023522, دار الفكر المعاصر: دمشق ماهر أحمد آغافتنة التاريخ: اليهود 

AR19912642, مؤسسة عيبال للدراسات و النشرمجموعة من الباحثيناإلجتهاد النظري بين الرغبة واإلحتمال: البيريسترويكا 01439/عس

AR20032865, الدار الجامعية:  االسكندرية محمد فريد الصحنالمبادئ والتطبيق: العالقات العامة 01440/عس

AR01441/عس
977377071

4

الحقائق الغائبة عن غسيل األموال حول العالم والجريمة الدولية و : الصفقات القذرة 

اإلرهاب
20053604, مجموعة النيل العربية: القاهرة عال أحمد/بيتر ليللي  ت

AR01442/عس
977101352

1
2000953, دار الفكر العربي: القاهرة مصطفى أحمد كمالفي عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم: السياسة العسكرية 

AR20075504, دار المنهل اللبناني: بيروت خليل حسيندراسة موضوعات في النظام العالمي  الجديد: قضايا دولية معاصرة 01443/عس

AR19941834, المكتبة العصرية: بيروت محمد وليد عبد الرحيماألمم المتحدة وحفظ السلم واألمن الدوليين01444/عس

AR01445/عس
995707294

3
20023123, دار الفكر: عمان نرمين غوانمةودوره في السياسة اإلسرائيلية: حزب الليكود 

AR01446/عس
977438052

7
20094782, المكتب الجامعي الحديث: مصر إبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيدالتنمية اإلجتماعية وحقوق اإلنسان

AR20025782, ميريت للنشر والتوزيع: مصر عماد جاداآلن ومنذ نصف قرن: من داخل إسرائيل 01447977351031/عس

AR01448/عس
977303435

6
20032202, دار قباء للنشر و التوزيع: القاهرة محمد عثمان الخشت وآخرونو استراتيجيات إقامة الدولة الفلسطينية: مستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي 

AR01449/عس
995740094

0
20022663, مؤسسة الوراق: عمان رضا أبوحمد آل علي سنان الموسوينظرة عامة: مفاهيم إدارية معاصرة 

AR20042153, الدار الثقافية للنشر: القاهرة ممدوح حامد عطيةبين الشك واليقين: أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط 01450977339123/عس

AR01451/عس
977438041

6
20081976, المكتب الجامعي الحديث: مصر صادق أحمد علي يحيدراسة مقارنة: اإلستجولب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة  

AR01452/عس
977090902

0
20032545, دار الشروق: مصر عبد الوهاب المسيريالبروتوكوالت واليهودية والصهيونية



AR01453/عس
977090911

4
20031102, مكتبة الشروق الدولية: القاهرة حسام حتحوت وآحروناإلسالم في أمريكا

AR01454/عس
995382086

4
20062871, مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت إجالل رأفت وآخرونقبل السالم.. السودان على مفترق الطرق بعد الحرب

AR01455/عس
977555524

8
20023433, دار القومية العربية: القاهرة ربيع عبد العاطي عبيددور منظمة الوحدة اإلفريقية وبعض المنظمات األخرى في فض المنازعات

AR01456/عس
097897738

8310
201237510, مركز اإلسكندرية للكتاب: اإلسكندرية إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافيأسس ومجاالت العلوم السياسية

AR20031573, دار المنهل اللبناني: لبنان علي صبح1939-1914السياسات الدولية بين الحربين العالميتين 01457/عس

AR01458/عس
977293125

7
20025932, مكتبة الدار العربية: القاهرة ياسر طلعت...أهم أحداث القرن العشرين السياسية والعسكرية: ذاكرة القرن العشرين 

AR01459/عس
995701015

8
20042232, دار الرائد: األردن عبد الرزاق محمد الدليميتطور أساليب الدعاية واإلعالم الصهيوني

AR19983033, منشورات جامعة قار يونس: ليبيا محمد زاهي بشير المغيربيقضايا منهاجية ومداخل نظرية: قراءات في السياسة المقارنة 01460/عس

AR01461/عس
996085352

5
20013443, أكاديمية نايف العربية: الرياض محمد محمود السريانيالحدود الدولية في الوطن العربي نشأتها وتطورها ومشكالتها

AR01462/عس
977043002

1
20012934, دار النهضة العربية: القاهرة أحمد أبو الوفافي شريعة اإلسالم: كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية 

AR01463/عس
977100964

9
20001879, دار الفكر الجامعي: القاهرة حسين عمر.....منظمة األمم المتحدة: دليل المنظمات الدولية 

AR20081804, دار الوفاء: اإلسكندرية أحمد محمد عركزحضارة اإلسالم وحضارة الغرب01464/عس

AR01465/عس
977386171

6
20084193, دار الكتب القانونية: مصر طارق عبد العزيز حمديجرائم اإلرهاب الدولي

AR20114404, دار المناهج للنشر والتوزيع : األردن علي عدنان الفيلقوانين حماية البيئة العربية01466/عس

AR01467/عس
977386182

1
20091363, دار الكتب القانونية: مصر طارق عبد العزيز حمديالتقنين الدولي لجريمة إرهاب الدولة

AR01468/عس
977090771

5
20022502, دار الشروق: بيروت محمود المراغيوثائق الخارجية األمريكية حول اإلرهاب: حرب الجلباب والصاروخ  

AR20024552, دار المدى: سوريا عدنان عويدمعوقات حركة التحرر العربية في القرن العشرين01469284305622/عس

AR01470/عس
977576959

0
20021942, المجلس األعلى للثقافة: القاهرة بيرش بيربروجلوإضطراب في الشرق األوسط

AR01471/عس
977591980

0
20031733, مجموعة النيل العربية: القاهرة محسن أحمد الخضيريمبادئ التفاوض

AR20023684, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان عبد الفتاح أبو عيشةعرب وأجانب: موسوعة القادة  السياسين  01472/عس

AR20031643, مؤسسة الطوبجي: القاهرة عبد هللا األشعلالقانون الدولي لمكافحة اإلرهاب01473/عس

AR20022963, دار الهادي: بيروت محمد عطويحروب إسرائيل المقبلة01474/عس

AR19993872, دار الكتاب الحديث: الجزائر فوزي أوصديق?وكيف? مبدأ التدخل والسيادة لماذا01475/عس

AR20022381, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع : عمان  ثامر كامل محمداإلستراتيجيات الدولية في عصر العولمة: تداعيات عاصفة األبراج  01476/عس

20033853, مطبعة المعارف: الجزائر  رابح العوبيمضامين الرسائل السياسية في القرن الثاني والثالث للهجرة01477/عس

AR01478/عس
996175204

3
20022108, دار التراث للنشر والتوزيع: الجزائر زهير إحدادنشخصيات ومواقف تاريخية

AR01479/عس
978995745

355
20083844, برجي: بيروت عبد الحسين شعبانالوجه اآلخر للسياسة: نوافذ وألغام المجتمع المدني 

AR20102485, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  عبد هللا النقار,نجم العزاوي نظم ومتطلبات وتطبيقات: ادارة البيئة  01480/عس

20013235, دار الثقافة للنشر والتوزيع ,الدار العلمية الدولية : عمان  كامل محمد المغربياإلدارة والبيئة والسياسة العامة01481995716015/عس

AR01482/عس
978995355

9087
20102395, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  محسن عبد علي,اياد عاشور الطائي التربية البيئية

AR01483/عس
978614401

1430
201119215, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  محمد سالمة مسلم الدويكومخاطرها على البحر االحمر: القرصنة البحرية  

AR01484/عس
978614401

0181
201025615, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  وسيم حسام  الدين االحمدالعربية واالجنبية: اللجان البرلمانية  

AR20105285, اثراء للنشر والتوزيع ,مكتبة الجامعة : عمان  رياض صالح ابو العطاالمنظمات الدولية01485/عس

AR01486/عس
978995725

0997
201144415, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان  عبد هللا علي عبواالحكام العامة واهم المنظمات العالمية واالقليمية والمتخصصة: المنظمات الدولية  

01487/عس
995716618

2
201120615, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  ياسين طاهر الياسريرؤية قانونية وتحليلية: مكافحة اإلرهاب في اإلستراتيجية األمريكية  

AR19983125,  جميل جريساتجميل جريسات  جميل جريسات  : عمان جميل جريساتإدارة التنمية العربية في ظل السياسة الالمنهجية01488/عس

AR19981435, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت  جون قاي نوت يوهفي القرن القادم: افريقيا والعالم  01489/عس

AR20092395, دار زهران للنشر و التوزيع : عمان رواء زكي يونس الطوس لاألثار السياسية و اإلقتصيادية للمياه01490/عس

20103605, دار زهران للنشر و التوزيع : األردن رواء زكي يونس الطو يلالتنمية المستدامة و اآلمن اإلقتصادي في ظل الديمقراطية و حقوق الإلنسان01491/عس

AR200019010, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت  جمال الشلبيرؤية سياسية معاصرة: العرب وأوروبا 01492/عس

AR01493/عس
978995355

9186
201015215, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  طارق زيادهمقاالت في القانون الدولي العربي العام: العالقات العربية الدولية  

AR014943062/عس
الخليج .المغرب.لبنان.اليمن.مصر.فلسطين.األردن : النظام السياسي العربي والديمقراطية 

العربي
200113110, مؤسسة عبد الحميد شومان : األردن أحمد عبيدات و  مصطفى كامل السيد

AR01495/عس
978995719

0316
20091585, مؤسسة عبد الحميد شومان: األردن : عمانسالم اللوزي وآخرونتحديات األمن الغذائي العربي

AR01496/عس
995719003

2
20042685, دار فارس للنشر و التوزيع : األردن  ناصر الدين األسد و آخرونحوار الحضارات و المشهد الثقافي العربي

AR01497/عس
978995771

1559
201124610, دار دجلة: عمان عبد المجيد عبد الحميد علي الماني1947 1941سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه إيران 

AR20112225, دار قنديل للنشر و التوزيع : عمان  أحمد عارف ارحيل الكفارنةمقدمة في العلوم السياسية01498/عس

AR01499/عس
978995732

5121
201140610, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  سهيل حسين الفتالويالجزء االول: نظرية المنظمة الدولية  

AR01500/عس
978995732

5015
201140315, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  سهيل حسين الفتالوياهداف االمم المتحدة ومبادئها: االمم المتحدة  

AR01501/عس
978995732

5022
201136915, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  سهيل حسين الفتالوياجهزة االمم المتحدة: االمم المتحدة  

AR01502/عس
978995732

5107
201142320, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  سهيل حسين الفتالوياالنجازات واالخفاقات: االمم المتحدة  

AR01503/عس
978995732

5114
201141221, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  سهيل حسين الفتالويانشاء الجامعة واهدافها: جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة  

AR01504/عس
978995732

5091
201041315, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  سهيل حسين الفتالوياجهزة الجامعة: جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة  

AR01505/عس
978995774

0566
20102245, دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع : عمان  صالح بن محمود السعدوناالسالمية قادمة-لالمة العربية : نظرية تاريخية جديدة السيادة العالمية الثالثة  

AR20113685, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  ردينة عثمان يوسف,محمود جاسم الصميدعي التسويق الصناعي01506/عس

20112945, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  محمد صاحب سلطانأنماط وأساليب القيادة: إدارة المؤسسات االعالمية  01507/عس

201123210, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  زاهد محمد ديريالرقابة اإلدارية01508/عس

AR01509/عس
978995707

8384
ادارة التفاوض

عالء محمد سيد قنديل ,سامح عبد المطلب عامر

نبيه محمد محمد الصعيدي,
20114795, دار الفكر : عمان  

AR01510/عس
978995707

8904
20103745, دار الفكر : عمان  سامح عبد المطلب عامراستراتيجيات ادارة الموارد البشرية

01511/عس
978995707

7129
20103505, دار الفكر : عمان  سيد صابر تعلبنظم ودعم إتخاذ القرارات اإلدارية

AR01512/عس
978995754

4010
20102265, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  بو مدين محمدبين السلطة الوطنية والسلطة الدولية: حقوق االنسان  

AR01513/عس
978995711

9157
20114405, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  عبد الباري ابراهيم درة وأخرونقضايا ادارية معاصرة

AR20113285, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  محمد صاحب سلطانالعالقات العامة ووسائل االتصال01514/عس

AR20112475, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  كامل خورشيد مرادمدخل الى الراي العام01515/عس

AR01516/عس
995716684

7
20113595, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  عبدالرزاق محمد الدليميالمدخل الى العالقات العامة

01517/عس
978995754

4034
20112175, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  هاشم حمدي رضاإدارة العالقات العامة والبروتوكوالت

AR01518/عس
978995722

3342
20112885, دار اسامة للنشر والتوزيع : عمان  فهمي محمد العدويمفاهيم جديدة في العالقات الدولية



AR01519/عس
978995722

3458

دراسة اعالمية برلمانية وسياسية منهجية نحو خطاب : االعالم البرلماني والسياسي  

اعالمي برلماني سياسي
201125615, دار اسامة للنشر والتوزيع : عمان  بسام عبد الرحمان المشاقبة

AR01520/عس
995344195

2
20034320, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : يبروت  عبد الحي يحيى زلومامبراطورية الشر

AR20102920, دار االمة للطباعة والنشر : الجزائر عبد القادرحلوشسياسة فرنسا التعليمية في الجزائر01521996167085/عس

السياسة األمريكية تجاه مصادر المياه في الشرق األوسط01522/عس
محمد :ستول تر .دانييل سي ,ستار .جويس ار

الفقير
1995695, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت  

AR19941605, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت  يوسف الحسننحو دبلوماسية عربية معاصرة01523/عس

AR01524/عس
978995301

6467
20097684, المنظمة العربية للترجمة : بيروت  صباح صديق الدملوجي:واغنر تر.سينثيا جنحو مستقبل اكثر حكمة: اإلستشراف واإلبتكار واإلستراتيجية  

AR01525/عس
978995707

7099
20102065, دار الفكر : عمان  احمد اسماعيل الجبوريالعصر العباسي االول: تاريخ الدولة العباسية  

AR01526/عس
995771095

8
201023510, دار دجلة : عمان  بتول رضا عباسدراسة في حضارة الموجة الثالثة اللفن توفلر: حاضر العالم المعاصر ومستقبلنا  

AR01527/عس
978995707

6979
20115965, دار الفكر : عمان  عبد المحسن طه رمضانمن الفتح حتى سقوط غرناطة: تاريخ المغرب واالندلس  

AR01528/عس
995750139

9
201031920, الجنادرية للنشر والتوزيع : عمان  نصري ذياب خاطرالجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا

AR201138210, دار اليازوري : عمان  محمد ازهرسعيد  السماكبمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق: الجغرافيا السياسية  01529/عس

AR01530/عس
978995724

4224
20112245, دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان  فخري خليل النجارتاريخ الحضارة العربية االسالمية

AR201049810, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع : عمان  صبري فارس الهيتيمن وجهة نظر جيوبوليتيكية: العالم االسالمي والمتغيرات الدولية            01531978/عس

AR20102325, اثراء للنشر والتوزيع ,مكتبة الجامعة : عمان  سويم العزيقراءة تحليلية نقدية: علم النفس السياسي   0153200/عس

AR01533/عس
978995382

2365
20094625, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  لمى مضر األمارةوإنعكاساتها على المنطقة العربية: اإلستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة  

AR01534/عس
978995382

2990
201022413, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  حازم ابراهيم:تيم موريس تر,كاستوري سين المجتمع المدني والحرب على االرهاب

AR01535/عس
978658909

9847
20103325, التنوير للطباعة النشر والتوزيع : بيروت  امام عبد الفتاح امام:ميشيل متياس ترهيجل والديموقراطية

AR01536/عس
978614404

1307
20101875, مؤسسة اإلنتشار العربي : بيروت  زكي الميالدمن صدمة الحداثة الى البحث عن حداثة اسالمية: اإلسالم والحداثة  

01537/عس
995716596

3
201124025, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  غسان صبري كاطعالجهود العربية لمكافحة جريمة االرهاب

AR01538/عس
995753725

3
20113925, دار يافا العلمية للنشر والتوزيع : عمان  فهد خليل زايددراسة تحليلية: الحروب والتسويات بين الماضي والحاضر  

01539/عس
995771164

4
201122210, دار دجلة : عمان  صباح لطيف الكربوليإلزامية تنفيذها في الفقه االسالمي والقانون الدولي: المعاهدات الدولية  

AR01540/عس
978995753

3106
20102845, دار ايلة للنشر والتوزيع : عمان  شيماء عبد الستار جبر الليلةدراسة قانونية: العولمة والمنظمات الدولية المالية  

01541/عس
978995382

3119
201041513, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  إيمان احمد رجبالنظام اإلقليمي العربي في مرحلة ما بعد اإلحتالل األمريكي للعراق

AR20095925, دار المنهل اللبناني : بيروت  خليل حسينالنظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية01542/عس

AR01543/عس
978995770

2038
201032810, عالم الكتب الحديثة : عمان  ايمن محمد طعمه الذياباتدراسة مقارنة: تغير الظروف واثره في المعاهدات الدولية في الفقه االسالمي  

AR01544/عس
978995355

9216
201020515, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  دانا عبد الكريم سعيددراسة تحليلية مقارنة: حل البرلمان واثاره القانونية على مبدأ استمرارية اعمال الدولة  

AR20111600, بيسان للنشر والتوزيع: بيروت رفيق نصر هللادور الميديا في إدارة األزمات والحروب01545/عس

AR01546/عس
978995702

3843
201139610, دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان  صالح خليل ابو أصبعوسياساته وتاثيراته: استراتيجيات االتصال  

AR20093044, دار المنهل اللبناني : بيروت  صدام مرير الجميليودوره في النظام العالمي الجديد: االتحاد االوروبي  01547/عس

AR20101914, دار الكتاب الحديث : القاهرة  سعد ال سعوداالتصال واالتصال السياسي01548/عس

AR01549/عس
978995750

6308
20095625, عماد الدين للنشر والتوزيع : عمان سريان محمد سعيد فالح بدارنهجغرافية الوطن العربي السياسية: االهمية الجيوبولتيكية للوطن العربي  

AR20102365, منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب : دمشق  عباس عباس:ريتشارد مينش ترمن روابط وهويات قومية الى اخرى متحولة: االمة والمواطنة في عصر العولمة  01550/عس

ARالعالقات الدولية01551995375540/عس
حنان :فيليب برايار ومحمد رضا  جليلي  تر

فوزي حمدان
20091604, دار ومكتبة الهالل : بيروت  

AR01552/عس
978995732

5381
201159810, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  محمد عوض الهزايمةاالسرائيلي- القدس في الصراع العربي 

AR200915010, منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب : دمشق  رياض نعسان أغاوقضايا االمة...القمة 01553/عس

AR01554/عس
978995781

1013
20101185, دار جليس الزمان للنشر والتوزيع : عمان  محمد االمين ولد الكتابالمشروع النهضوي العربي وعالقته بالديموقراطية

AR20092565, دار المنهل اللبناني : بيروت  سالم الربضيعصر الدولة وعصر السوق: المقاربات والمتغيرات العالمية  01555/عس

AR01556/عس
978995318

1035
201041510, دار النفائس للنشر والتوزيع : بيروت  محمد ختاويالنفط وتأثيره في العالقات الدولية

AR01557/عس
978993880

1255
20104159, دار نقوش عربية للنشر والتوزيع : تونس  نايف حواتمةرؤيا النهوض الكبير: اليسار العربي  

AR01558/عس
978995382

2921
20103285, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  سليمان الرياشي:بشارة خضر تر2008-1990من مؤتمر برشلونة الى قمة باريس : اوروبامن اجل المتوسط  

AR01559/عس
978995382

3249
20103685, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  حسام الدين علي مجيدجدلية االندماج والتنوع: اشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر  

AR01560/عس
978995703

0568
201023210, روائع مجدالوي : عمان  بشير اماموكيفية مواجهتها: خطورةالعولمة  

AR01561/عس
978995371

2796
20081812, دار الفارابي : بيروت  مريم سلطان لوتاهالجزء االول: دراسات في السياسة والفكر  

AR01562/عس
978614402

1866
20102305, دار النهضة العربية : بيروت  حسان حالق.صفحات من تاريخ الوطن العربي . : العربية -دراسات في العالقات العربية 

01563/عس
978995355

7045
20103555, دار المنهل اللبناني : بيروت  موسى ابراهيمقضايا عربية ودولية معاصرة

AR20092425, منشورات اتحاد الكتاب العرب : دمشق  جاسم محمد زكريانحو نظام انساني دولي جديد: مبدأ التوازن في السياسة  الدولية  01564/عس

AR01565/عس
978995368

4251
مدخل الى علم السياسة

سامي ,جمال االتاسي :موريس دوفرجيه تر

الدروبي

المركز ,مؤسسة محمد بن راشد المكتوم :  الدار البيضاء  ,بيروت 

2009, الثقافي العربي 
2715

AR01566/عس
978993342

8679
20102915, منشورات اتحاد الكتاب العرب : دمشق  سهيل عروسيمن قضايا الفكر السياسي المواطنية أنموذجا

AR01567/عس
978995382

3058
20103025, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  عبد الفتاح ماضي,علي خليفة الكواري نحو كتلة تاريخية ديموقراطية في البلدان العربية

AR01568/عس
978995371

3892
20083743, دار الفرابي : بيروت  محمد خواجهتحوالت استراتيجية: الشرق االوسط  

AR01569/عس
978995382

3287
20103045, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  فدوى مرابطدراسة قانونية مقارنة: السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي  

AR01570/عس
978995382

3584
20102085, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  محمد عاشور مهديجدل السياسة والقانون: المحكمة الجنائية الدولية والسودان  

AR01571/عس
978995782

0664
20113209, دار البداية ناشرون وموزعون : عمان  بشير شريف يوسفبين القانون الدولي والوطني: المنظمات غير الحكومية  

AR20114325, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  منير حميد البياتيدراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة: النظام السياسي االسالمي مقارنا بالدولة القانونية  01572/عس

AR20092047, دار الحوار للنشر والتوزيع : دمشق  نبيل سليمانإيديولوجيا السلطة01573/عس

AR2010112015, دار التكوين للتاليف والنشر : دمشق  ناجي الدراوشة:جان توشار ترالسلفية-القومية -اإلشتراكية -الليبرالية : تاريخ األفكار السياسية  01574/عس

AR01575/عس
978614010

1364
20112225, الدار العربية للعلوم ناشرون : بيروت  بسام شيحا:جيمس بيتراس تراإلعتداء على اسطول الحرية,اغتيال المبحوح -العدوان على غزة : جرائم إسرائيل  

AR01576/عس
978995382

2792
20095105, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  عقيل سعيد محفوضالواقع الراهن وإحتماالت المستقبل: سورية وتركيا  

AR01577/عس
978614404

0836
200925310, مؤسسة اإلنتشار العربي : بيروت  أحمد القبانجي:مصطفى ملكيان وآخرون ترعقالنية الدين والسلطة

AR01578/عس
978995382

2532

دراسة مقارنة لدول عربية مع : لماذا إنتقل اآلخرون الى الديموقراطية وتأخر العرب ؟ 

دول اخرى
20093044, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  أمحمد مالكي وآخرون

AR01579/عس
977313179

3
20073465, مركز المحروسة للنشر : القاهرة  أحمد تاج الدين  وآخرونمبادرات اإلصالح في الشرق األوسط

AR01580/عس
978977045

5005
2914دار النهضة العربية: القاهرة  محمد أحمد عبد النعيمدراسة تحليلية مقارنة: مبدأ المواطنة واإلصالح الدستوري  



AR01581/عس
978993340

2518

دراسة في األسس والمقومات والسياق : مقاربات في الديمقراطية والمجتمع المدني  

التاريخي
201110415, دار صفحات للدراسات والنشر : دمشق  حيدر ناظم محمد,علي عبود المحمداوي 

AR01582/عس
978995382

2860
مركز دراسات الوحدة العربيةوقائع ورشة عمل: مؤشرات قياس الديمقراطية في البلدان العربية  

المؤسسة العربية ,مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  

2009, للديموقراطية 
1675

AR01583/عس
978658909

9707
20102705, التنوير للطباعة والنشر : بيروت  ميشيل كيلو:نيكوالس بوالنتزاس ترنظرية الدولة

01584/عس
978996198

2747
20103040, ابن النديم: الجزائر أحمد عبيدالجزائر ،تونس،المغرب: التماثل و اإلختالف في حركات التحرر المغاربية 

AR01585/عس
978995382

2419
20094305, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  أحمد الديين وآخروناإلنتخابات الديمقراطية وواقع اإلنتخابات في األقطار العربية

AR01586/عس
978614401

1562
20112965, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  ليلى نقوال الرحبانيمفهوم في طور التبدل: التدخل الدولي  

AR20102605, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية محمود مرشحةالوجيز في المنظمات الدولية01587/عس

AR01588/عس
التنظيم - التنظيم اإلقليمي -التنظيم العالمي -النظرية العامة : الوسيط في المنظمات الدولية  

التعاقدي
200739010, منشورات جامعة دمشق ماجدة الحموي,محمد عزيز شكري 

01589/عس
978274516

1444
20091765, دار الكتب العلمية : بيروت  نزيه علي منصورودوره في تحقيق االمن والسلم الدوليين : (الفيتو  )حق النقض

AR01590/عس
995375433

0
20093525, دار ومكتبة الهالل : بيروت قصي الحسينفي النصوص األدبية والمدونات الربية القديمة: أركيولوجية الفساد والسلطة  

AR20063845, دار النهج للدراسات والنشر : دمشق  محمد جمال  طحانالكواكبي انموذجا: اإلستبداد وبدائله في الفكر العربي الحديث  01591/عس

AR01592/عس
978995353

3513
20103205, الشبكة العربية لألبحاث والنشر : بيروت  محمد أبو رماناإلستراتيجيات,األولويات ,القوى ,المقاربات : اإلصالح السياسي في الفكر اإلسالمي  

AR01593/عس
978995355

7151
20111885, دار المنهل اللبناني : بيروت  أمجد جهاد عبد هللاالروسية-التحوالت اإلستراجية في العالقات األمريكية 

AR201022112, رند للطباعة والنشر : دمشق  يحيى علي العلي2006وحتى 1989منذ إتفاق الطائف عام : التدخل الدولي في الشؤون اللبنانية  01594/عس

AR01595/عس
978995382

3591
20103045, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  محمد ياس خضير الغريري2010-1993: الدور األمريكي في سياسة تركيا حيال اإلتحاد األوروبي  

AR3485منشورات جامعة البعثتوفيق بروصدر اإلسالم والخالفة األموية: الدولة العربية الكبرى  01596/عس

AR01597/عس
978614010

0299
20103115, الدار العربية للعلوم ناشرون : بيروت  حسان البستاني:هانز آدم الثاني ترالدولة في األلفية الثالثة

AR01598/عس
978995700

3883
20094725, دار الشروق : عمان  علي محافظةالعرب والعالم المعاصر

AR01599/عس
978658909

7658
201157315, األهلية للنشر والتوزيع : عمان  تمالدو محمد: باسكال سالن ترالليبرالية

AR01600/عس
978995352

9455
حسن بن موسى الصفارالمشكل الطائفي والمسؤولية الوطنية

اطياف للنشر والتوزيع ,مؤسسة االنتشار العربي : الرياض  ,بيروت 

 ,2008
655

AR01601/عس
978995700

4415
20102085, دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان  عبد القادر محمد فهميالنظريات الجزئية والكلية في العالقات الدولية

AR01602/عس
978614010

0671
محمد ضياء الحق وآخرونعومل النهوض وتحديات الصعود: الهند  

مركز الجزيرة ,الدر العربية للعلوم ناشرون : قطر ,بيروت 

2010, للدراسات ناشرون 
2225

AR01603/عس
978993390

4845
رباح مجيد محمد الهيتيدراسة في علم اإلجتماع السياسي: إنهيار سلطة الدولة في العراق  

, دار نور للدراسات والنشر ,دار العرب للدراسات والنشر  : دمشق  

2010
4175

AR20083275, منشورات جامعة دمشق : دمشق  عبد العزيز المنصور,محمدحسون ,فادي خليل تاريخ الدبلوماسية01604/عس

AR01605/عس
995375566

3
201020010, دار ومكتبة الهالل : بيروت  شفيق محسن: شارل موجل تر-  فرانسوا في القرنين التاسع عشر والعشرين: تاريخ العالقات الدولية  

AR201014315, بدايات للنشر والتوزيع : دمشق  فهمية شرف الدين أدونيس,هشام شرابي حوار: تأمالت في الواقع العربي  01606/عس

AR01607/عس
978614010

0893
بشير عبد الفتاحتجديد الهيمنة األمريكية

مركز الجزيرة ,الدار العربية للعلوم ناشرون : قطر  ,بيروت 

2010, للدراسات 
1045

AR20113675, دار الفرقد للطباعة والنشر : دمشق  حسن مجيد العبيدي:ابن رشد ترمحاورة الجمهورية: تلخيص السياسة  01608/عس

AR01609/عس
995321442

5
20111675, رياض الريس للكتب والنشركوكب نجيب الريسماذا بقي منها؟: جامعة الدول العربية  

AR01610/عس
978995355

7113
20102725, دار المنهل اللبناني : بيروت  علي حسين باكيراألبعادواإلنعكاسات: ديبلوماسية الصين النفطية  

AR01611/عس
978995387

7860
20101515, الدار العربية للعلوم ناشرون : بيروت  ميشال نوفلاإلتجاهات الجديدة للسياسة التركية: عودة تركيا إلى الشرق  

AR20101515, دار بترا للنشر والتوزيع : دمشق  برهان غليونفي النخبة والشعب01612/عس

AR01613/عس
978995340

7025
200928515, دار نينوى للدراسات والنشر : دمشق  محمد بن مبارك العريميفي البعدين السياسي واإلعالمي: قضايا معاصرة  

AR01614/عس
978995301

5088
20102245, المنظمة العريبة لمكافحة الفساد: بيروت احمد سليم واخروناشكاليات القياس والمنهجية: مؤشر الفساد في االقطار العريبة 

AR01615/عس
978995382

2723
20093185, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  عبده مختار موسىمسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان

AR01616/عس
978614010

0497
دور المملكة العربية السعودية في الحرب على اإلرهاب: مكافحة اإلرهاب  

مركز :علي بن سعيد بن عواض عسيري تر

ابن العماد للترجمة والتعريب
20101925, الدار العربية ناشرون وموزعون : بيروت  

AR201117110, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع : عمان  ناجي عبد النورمنهجية البحث السياسي01617/عس

AR20101785, دار البداية ناشرون وموزعون : عمان  علي موسى الدداموقف اإلسالم من العنف واإلرهاب الدولي01618/عس

AR20097595, مكتبة حسن  العصرية : بيروت  سعيد الشبلياإلستكبار والتمكين: نظرية السلطة في القرآن الكريم  01619/عس

AR01620/عس
978994703

0820
2011540, جامعة محمد خيضر - : بسكرة- الجزائر خالد محبوبلبنة من القرآن والسنة في صرح العلم: أبحاث علمية مستوحاة من القرآن والسنة  

20102640, دار عمار : عمان دندل جبرفي السياسة الشرعية: المرأة و الواليات العامة 01621/عس

AR01622/عس
978995301

3633
20095735, المنظمة العربية للترجمة : بيروت  محمد فاضل طباخ:كارل بوالنيي تراألصول السياسية واإلقتصادية لزمننا المعاصر: التحول الكبير  

AR01623/عس
978996165

4477
201030025, دار هومة : الجزائر  إسماعيل معرافوحديث عن الشرعية الدولية: الصحراء الغربية في األمم المتحدة 

AR01624/عس
978996165

4316
201014130, دار هومة للمشر والتوزيع: الجزائر بلهول نسيمفي اإلستراتيجية

AR01625/عس
996194872

9
200936620, دار بهاء الدين للنشر والتوزيع: الجزائر صالح لميشالدعم السوري لثورة التحرير الجزائرية

AR01626/عس
978993131

8002
201122625, كنوز الحكمة: الجزائر الطاهر بن أحمدبين الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون اإلنساني: حماية األقليات في ظل النزاعات المسلحة  

AR01627/عس
978993131

8040
201114310, كنوز الحكمة: الجزائر رياض مزعاشفي الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي: الدعاية اإلعالمية للعدوان 

AR01628/عس
978994796

3029
200927730, جامعة منتوري: الجزائر أحمد زردوميواقع وآفاق: التقنوقراطيون واإلدارة العمومية في الجزائر 

AR01629/عس
978994796

2015
200942320, طاكسيج للنشر والتوزيع: الجزائر عمار بن سلطانمداخل نظرية لتحليل العالقات الدولية

AR01630/عس
996194852

1
200915525, دار بهاء الدين للنشر والتوزيع: الجزائر شريف بن حبيلسالجزائر الفرنسية كما يراها أحد األهالي

AR01631/عس
978996101

4226
201032430, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عميمر نعيمةالنظرية العامة لمسؤولية الدولة الدولية في ضوء التقنين الجديد

AR01632/عس
978996101

3731
201119825, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عبد القادر البقيراتعلى ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين الوطنية: مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية 

AR01633/عس
978996101

3908
201026325, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عبد القادر رزيق المخادميالهواجس والطموحات والمصالح: سباق التسلح الدولي 

AR01634/عس
978996101

3915
201028225, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عبد القادر رزيق المخادميبين واقع الغربة وحلم العودة: الكفاءات المهاجرة  

AR01635/عس
978996101

3533
201024730, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر أحمد سي علياألرجنتينية- حالة العالقات البريطانية : إستعمال القوة في العالقات الدولية 

AR01636/عس
978996101

4660
201120025, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عبد القادر رزيق المخادميحرب باردة أم سباق التسلح: قيادة أفريكوم األمريكية 

AR01637/عس
978996101

4530
201117230, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر بومدين طاشمةقضايا وإشكاليات: دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب 

AR01638/عس
978996167

1856
20104633, دار األمة: الجزائر محمد الهادي الحسينيأشعة الشروق

01639/عس
995321487

5
20112560, رياض الريس للكتب والنشر: لبنان رياض نجيب الريسخيبات الصحافة و السياسة والثقافة: زمن السكوت 

AR01640/عس
996167177

5
4682دار األمة: الجزائر محمد الهادي الحسنيمن وحي البصائر



AR01641/عس
978996167

2129
20104313, دار األمة : الجزائر محمد جيجلي/ أبو عمران الشيخ (1955-1935) الكشافة اإلسالمية الجزائرية  

AR01642/عس
996167042

6
20102532, دار األمة: الجزائر محمد جغابةوما خطرعلى بال بشر ...

AR01643/عس
978996167

121

 1962-1954: الثورة الجزائرية في مبادئ و مواقف حزب البعث العربي اإلشتراكي 

تاريخية- دراسة سياسية 
20102393, دار األمة: الجزائر أمجد جرجيس سليمان خندي

AR01644/عس
978994784

2676
20103402, دار الحكمة: الجزائر رشيد زبير1962-1956: جرائم فرنسا اإلستعمارية في الوالية الرابعة 

AR01645/عس
978996162

8690
20092353, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية: الجزائر محمد الصالح الصديقبلد التحدي و الصمود: الجزائر 

AR01646/عس
978996154

5273
20102762, دار الغرب للنشر والتوزيع: الجزائر البخاري حمانةفلسفة الثورة الجزائرية

AR01647/عس
978994784

2706
20103832, دار الحكمة: الجزائر عمر بو ضربة1960 جانفي 1958سبتمبر: النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 

AR20101961, دار الرائد للكتاب : الجزائر مراد صديقيعمليات التسلح السرية: الثورة الجزائرية 01648/عس

AR200924917, دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع : سوريا خالد المعينيالتكنلوجيا وأثرها على القوة في العالقات الدولية: الحافات الجديدة  01649/عس

AR20103753, الرائد للكتاب: الجزائر جمال قنان1830-1500في تاريخ الجزائر الحديث : نصوص و وثائق 01650/عس

AR01651/عس
978994721

4831
ANEP, 20101113: الجزائر عائشة خمار-   محمود بو عنياد   1972-1962في عشر سنوات : اإلنتاج الفكري الجزائري 

AR01652/عس
977322087

6
20022103, عين للدراسات و البحوث : القاهرة محمد صالح سالمالديمقراطية المزعومة في إسرائيل

AR01653/عس
978995348

6772
20082083, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت ميلود بن غربيفي ظل العولمة: مستقبل منظمة اإلمم المتحدة 

AR01654/عس
995702093

5
20023344, مجدالوي : عمان محمودإسماعيل عماربين التطبيق و الضياع: حقوق اإلنسان  

AR01655/عس
977328418

2
20081861, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية مصطفى سالمة حسينالتحلل المشروع من اإللتزامات الدولية

AR01656/عس
977287263

3
20023002, دار الكتب العلمية: القاهرة محمد سعد إبراهيمالجزء األول: اإلعالم التنموي والتعددية الحزبية 

AR20024354, مكتبة مدبولي: القاهرة محمد علي حواتمفهوم الشرق أوسطية وتأثيرها على األمن القومي العربي01657977208337/عس

AR01658/عس
977303398

8
20022474, دار قباء: القاهرة رأفت عبد الحميدفي العصور الوسطى: الفكر السياسي األوروبي  

AR20093773, مطابع الشرطة: مصر مصطفى محمد موسىاجتماعية- نفسية - قانونية - دراسة أمنية: اإلرهاب اإللكتروني 01659/عس

AR20024363, المكتب المصري: مصر سهيل حسين الفتالويدراسة قانونية مقارنة: الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي 01660977584164/عس

AR01661/عس
977043529

9

دراسة نظرية : اإلرهاب الدولي وإختطاف الطائرات في ضوء القانون الدولي المعاصر 

تطبيقية
20022375, المؤلف ذاته: مصر رجب عبد المنعم متولي

AR01662/عس
977608697

0
20044296, العالمية للنشر والتوزيع: القاهرة عبد السالم حمدي اللمعيورياح التغيير: وحيد القرن 

AR01663/عس
978995774

0603
20106240, كنوز المعرفة: األردن صالح بن محمود السعدونم1922-1882/ ه1340-1299: اإلتحاد األنجلو يهودي للسيطرة على فلسطين 

AR01664/عس
977279343

1
20021495, دار األمين :  القاهرة محمد صادق صبور4/موسوعة مناطق الصراع في العالم  ج

AR20024115, مكتبة الشروق الدولية: القاهرة عبد المنعم واصلمن مذكرات و ذكريات الفريق عبد المنعم واصل: الصراع العربي اإلسرائيلي 01665/عس

AR20021392, دار حامد: األردن إسماعيل نوري الربيعيتاريخ أوروبا السياسي المعاصر01666/عس

20034521, دار المعرفة الجامعية: مصر منال أبو زيد/عبد الرحمان خليفة األسس والنظريات: الفكر السياسي الغربي 01667/عس

AR3922دار الجليل: بيروت سمير شيخاني2/أحداث العالم منذ أقجم العصور حتى يومنا هذا  م: سجل األيام 01668/عس

AR20042821, مكبة مدبولي: القاهرة أحمد برقاوي وآخرونالدولة الوطنية وتحديات العولمة في الوطن العربي01669977208450/عس

AR01670/عس
995321403

4
20094303, رياض الريس للكتب والنشر: لبنان جهاد كرمفي السياسة والدبلوماسية والمرأة: حديث الذكريات 

AR01671/عس
977601547

6
202552, مكتبة بستان المعرفة: اإلسكندرية فضل هللا محمد إسماعيلفي النظم السياسية المعاصرة: أثر الفكر السياسي الغربي الحديث 

AR01672/عس
996190377

3
20024003, المؤسسة الوطنية لإلتصال: الجزائر سطوف.م /محمد عصامي تمعول اإلرهاب لهدم الجزائر: في عمق الجحيم 

AR19993803, مكتبة مدبوليمصطفى الرز/إرنست فولكمان تعمالء سريون غيروا مجرى التاريخ: الجواسيس 01673/عس

AR01674/عس
977208356

6
20012533, مكتبة مدبولي: االقاهرة أحمس حسن صبحيالمسلمون والمسيحيون تحت الحصار اليهودي

AR01675/عس
حوار بين المهتمين بالحركة العربية : الجوانب الدولية للحركة العربية لحقوق اإلنسان 

لحقوق اإلنسان

برنامج حقوق /مركز دراسات الدول النامية  

اإلنسان
20001202, مطبوعات مركز دراسات وبحوث الدول النامية : القاهرة 

AR01676/عس
996084568

5
20046174, جامعة نايف العربية للعلوم العربية: الرياض محمد بن عبد هللا العميريموقف اإلسالم من اإلرهاب

AR01677/عس
977043238

5
20032242, المؤلف نفسهعلي الصاويمستقبل البرلمان في العالم العربي

AR19991553, عويدات للنشر و الطباعة: بيروت األوديسية للثقافة و اإلعالم/إريك لوران   تالملف السري: حرب كوسوفو 01678/عس

AR01679/عس
978995746

3670
20083502, دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع: عمان محمد شلبي1994-1979: األردن وعملية تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي 

AR01680/عس
977208329

9
20012433, مكتبة مدبولي: القاهرة محمد علي حواتشجون الحاضر و غموض المستقبل: العرب و العولمة 

AR19961113, دار الكندي  : األردن عصام ارشيدات وآخروندراسات في القضية الفلسطينية01681/عس

AR01682/عس
995343188

4
20034072, مركز الدراسات الوحدة العربية: بيروت آمي ورثنفتون وآخرونشهادات من خارج الوطن العربي: المقاومة - اإلحتالل -العراق الغزو 

AR20021432, فلمنج للطباعةعاطف السيددراسة تحليلية: العولمة في ميزان الفكر 01683977170124/عس

AR20082390, دار بترا للنشر و التوزيع: سوريا حسين قبيسي/فريدزن هو يدا تالعالم اإلسالمي و معضلة الفوات التاريخي: اإلسالم معطال 01684/عس

AR01685/عس
977328337

2
20082413, دار الجامعة الجديدة: القاهرة عبد المنعم صبحي أبو شعيشع أبو دنياأسبابه وأهدافه وطرق مواجهته: اإلستشراق اليهودي 

AR20031802, دار مصر  المحروسة: القاهرة عبد المنعم سعيد سبتمبر11العرب و01686/عس

AR01687/عس
977350019

3
20025173, دار الكتاب الحديث: اإلمارات محمد حسن العيدروس(1971-1932)التطورات السياسية في اإلمارات العربية 

AR20032751, إصدارات سطور: مصر محمد مستجير مصطفى-ت-إيمانويل تود في تفكيك النظام األمريكي: مابعد اإلمبراطورية 01688/عس

AR20021924, الوليد للنشر والتوزيع: دمشق رندة بعث/ تييري ميسشان  تما من طائرة تحطمت فوق البنتاغون: الخديعة الرهيبة 01689/عس

AR20025761, دار الهادي: لبنان عايدة العليسري الدينعلى أفغانستان و العالم اإلسالمي: الحرب األمريكية 01690/عس

AR01691/عس
977215744

1
20035183, دار الغريب: القاهرة نبيل راغبالتحدي والتصدي: هيبة الدولة  

AR20014771, دار زهران: األردن رشيد مجيد محمدالربيعيفي تفسير وتطبيق ميثاق األمم المتحدة: دور محكمة العدل الدولية 01692/عس

AR01693/عس
977223518

8
20015163, مركز الدراسات اآلسوية: القاهرة السيد صدقي عابدين- سيف الدين عبد الفتاحاألفكار السياسية اآلسوية الكبرى في القرن العشرين

AR01694/عس
978996193

2827
20093265, دار الخلدونية : الجزائر األخضر بن الطاهرالفيتو بين النظرية والتطبيق: حق اإلعتراض 

AR01695/عس
978995749

1253
20083595, مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية : األردن عطا محمد زهرةمقدمة في العلوم السياسية

AR01696/عس
978995722

2895
20102966, دار أسامة: عمان محمود القدوةواإلدارة المعاصرة: الحكومة اإللكترونية 

AR01697/عس
995375522

1
20092875, مكتبة الهالل : بيروت محمد محمود المندالوياإلرهاب عبر التاريخ

AR20034442, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية هشام صادقمواقف سياسية01698/عس

AR01699/عس
978995382

2839
20092565, مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان عاطف سليمانالدور السياسي واإلقتصادي للنفط العربي: الثورة النفطية ودورها العربي 

AR01700/عس
977175681

3

في ضوء اإلتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة : حرية الرأي والتغيير 

اإلسالمية وجرائم الرأي والتعبير
20094172, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية خالد مصطفى فهمي

AR2526دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة  حنفي المحالويأخالق رجال السياسة-2077-017011/عس

AR01702/عس
977431121

3
20091604, مؤسسة طيبة: القاهرة صالح محمد عبد الحميد/ عبد هللا نجيبالشائعات والحرب النفسية

AR20031842, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت ربيع مفيد العضينيالوزير في النظام السياسي01703/عس

AR01704/عس
995343198

1
20043912, مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان حميد قهويالمواطن العربي والوعي القومي

AR20041367, دار النهضة العربية: القاهرة مصطفى سيد عبد الرحمنالمنظمات الدولية المتخصصة01705/عس

AR20034381, دار الحكمة: لندن ماجد أحمد السامرائيأزمة الفكر و السياسة: العرب  01706/عس

AR19992592, المؤلف نفسه: األردن محمد علي شاهينقضايا القرن العشرينِ 01707/عس

AR19983114, دار العلم للماليين: لبنان روحي البعلبكي-ت-بوريس بانكين  يوم لإلتحاد السوفياتي100آخر 01708/عس



AR01709/عس
977305634

1
20035692, المجلس األعلى للثقافة: القاهرة بشير السباعي/توماش ماستناك  تالسالم الصليبي

AR20061317, مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية أحمد محمد المصريالعالقات العامة01710/عس

AR01711/عس
977604100

0
عايد طه ناصف؟...متى تنتهي إسرائيل

المركز اإلعالمي للدراسات و البحوث القومية و : القاهرة 

2001, اإلستراتيجية
2151

AR01712/عس
977374470

9
20071547, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية سامح جابر البلتاجي حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة

AR20032454, دار مصر المحروسة: القاهرة إسماعيل داود-ت-جون بيلجرحكام العالم الجدد01713/عس

AR01714/عس
978995706

8066
20113121, دار المسيرة: عمان عبد الرزاق محمد الدليميفي القرن الحادي و العشرين: الم الدولي ‘ال

AR01715/عس
977328444

1
20091573, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية رفعت رشواندراسة تحليلية نقدية مقارنة-في قانون العقوبات : اإلرهاب البيئي 

AR20081775, منشورات إتحاد الكتاب العرب: دمشق قاسم المقداد/ أليسالندو  تالنظرية و التطبيق: السياسة الدولية 01716/عس

AR01717/عس
995702076

5
20022473, مجدالوي: األردن عبد اللطيف علي المياحاإلستراتيجية اإلسرائيلية تجاه الخليج العربي

AR01718/عس
994762624

74
20101285, دار الهدى : عين مليلة محمودشحماطالمدخل لعلم اإلدارة العامة

AR20083184, دار الكندي: األردن هايل عبد المولى طشطوشحقيقته و معناه: اإلرهاب 01719/عس

AR01720/عس
977410120

0
20093505, المكتبة العصرية: مصر اميل فهمي شنودةالفلسفة و الواقع: تعليم حقوق اإلنسان 

AR01721/عس
978995351

5595
20095905, مجد : بيروت محمد عمر مولود(العراق نموذجا )وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي : الفدارلية 

AR20005605, دار المنار: عمان رحيل محمد غرايبةفي الشريعة السياسية: الحقوق و الحريات السياسية 01722/عس

01723/عس
978995382

3454
20101850, مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت  سمير أمين وآخرونالعولمة والنظام الدولي الجديد

AR01724/عس
978185516

3119
20091595, دار الساقي: بيروت سمير التنيرالفقر والفساد في العالم العربي

AR20043983, دار النهضة العربية: مصر عالء عبد المتعالفي األنظمة الدستورية المقارنة: حل البرلمان  01725/عس

AR01726/عس
978995712

2508
20102262, اليازوري: األردن بشير العالقاإلعالن الدولي

AR20037206, المجلس األعلى للثقافة: القاهرة ربيع وهبة/ستيفن ديلو تالتفكير السياسي و النظرية السياسية و المجتمع المدني01727/عس

AR20113021, منتدى المعارف : بيروت فردريك معتوقمعرفية-مقاربة سوسيو: شرق  /مرتكزات في السيطرة غرب01728/عس

ARوكالة اإلستخبارات المركزية و المخدرات و الصحافة: التحالف األسود 01729/عس
أحمد /جيفري سانت كلير ت- الكسندر كوكبرن 

محمود
19994992, المجلس األعلى للثقافة: القاهرة 

AR01730/عس
977208410

4
20033693, مكتبة مدبولي: القاهرة مدحت أيوباألمن القومي العربي في عالم متغير

AR20022374, بيسان: بيروت نديم البيطارفي النزاع العربي اإلسرائيلي ؟: هل يمكن اإلحتكام إلى الواليات المتحدة 01731/عس

AR3385دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية فايز محمد العيسويالجغرافيا السياسية المعاصرة01732/عس

AR01733/عس
977591951

5
20042576, مكتبة اآلداب: القاهرة عبد الغفار رشاد القصبيكيف نكتب بحثا أو رسالة-بناء المقاييس: مناهج البحث في علم السياسة 

FR01734/عس
977328549

9
20094344, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمد سعادياإلرهاب الدولي بين الغموض والتأويل

AR20223803, دار الهادي: لبنان عايدة العلي سري الدينوتداعياته على العرب والمسلمين: الثالثاء األمريكي األسود 01735/عس

AR01736/عس
977081075

4
2001 سبتمبر 11: الخديعة المرعبة 

جيهان عبد .داليا الطوخي  / تييري ميسان  ت

الغني
2203مطابع األهرام: القاهرة 

AR19921751, منشورات البحر المتوسط: بيروت بليدوفيسكاو بلوخوالجاسوسية المضادة: الجاسوسية 01737/عس

AR20061294, المكتبة المصرية: اإلسكندرية فؤاد عبد المنعم أحمداإلرهاب وتعويض ضحاياه بين الشريعة والقوانين الوضعيية01738/عس

AR01739/عس
977288019

8
20012374, سينا للنشر: القاهرة محمد أبو اإلسعادأمريكا جذور الغزو و العولمة

AR01740/عس
977379041

2
20063033, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية محمد الصيرفيالتفاوض

AR01741/عس
978995388

5070
20112210, شركة المطبوعات : لبنان منتظر الزيديالتحية األخيرة للرئيس بوش

AR19992685, المكتبة األكاديمية: القاهرة عمرو حامدإدارة األعمال الدولية01742/عس

AR01743/عس
977142034

8
20032922, نهضة مصر : القاهرة سعيد الالونديحرب باردة جديدة: أمريكا في مواجهة العالم 

AR01744/عس
995341040

2
20021572, دار الطليعة: بيروت جلبير األشقر....اإلرهاب ،اإلرهاب المقابل والفوضى: صدام الهمجيات 

01745/عس
977102260

1
20084953, دار الوفاء لدينا الطباعة و النشر: اإلسكندرية رشدي شحاتة أبوزيدفي ضوء الفقه اإلسالمي: السياحة و اإلرهاب 

AR01746/عس
978614404

0911
20106057, مؤسسة اإلنتشار العربي: لبنان سمي بعقليني/فايث  ت.دوغالس جمن داخل البنتاغون: الحرب و القرار 

AR01747/عس
977427103

3
20073664, المصرية اللبنانية: القاهرة الدكتور عبد السالم المسديالسياسة و سلطة اللغة

AR01748/عس
977586801

7
19985212, سطور : 1998طلعت الشايب/ صامويل هنتنجتون  تإعادة صنع النظام  العالمي: صدام الحضارات 

20002742, المجلس األعلى للثقافة: القاهرة أناتولي أوتكيناإلستراتيجية األمريكية للقرن الحادي و العشرون01749977305635/عس

AR01750/عس
977512524

3
20023252, المكتب العربي الحديث: اإلسكندرية فؤاد عبد المنعم أحمدمبدأ المواساة في اإلسالم

AR19973552, األهلية: عمان محمد نجار/نعومتشومسكي  تتواريخ االنشقاق01751/عس

AR01752/عس
977588757

7
20032062, داراألحمدي للنشر: القاهرة فوزي شعبانتاريخ اإلرهاب في العالم

AR20032692, إصدارات سطور: مصر محمد عناني-ت- برنارد لويسالتأثير الغربي وإستجابة المسلمين: أين الخطأ  01753/عس

01755/عس
996100825

1
20052630, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عبد الناصر جندليتقنيات ومناهج البحث في العلوم السياسية واإلجتماعية

AR01756/عس
978977350

4007
20122048, دار الكتاب الحديث: القاهرة يوسف تمارالثقافة السياسية بين وسائل اإلعالم والجمهور: اإلتصال واإلعالم السياسي 

01757/عس
977597927

7
20022950, دار الخيال: القاهرة صالح نصرلسفة الجاسوسية ومقاومتها-الحرب الخفية: تاريخ المخابرات 

AR20033230, األسبوع للصحافة والطباعة والنشرمحمود بكري-مصطفى بكرياإلحتالل-الخيانة-المؤامرة : العراق 017585846/عس

AR20025750, مكتبة الشروق الدولية: القاهرة حسن نافعةمبادئ علم السياسة01759/عس

AR20023040, مكتبة الدار العربية للكتاب: مصر كاظم حطيطالعرب وتحديات المصير01760/عس

AR20031320, المؤلف: مصر عاطف السيد2003أبريل-مارس : الغزو األمريكي البريطاني للعراق 01761/عس

AR19988230, دار األهلية: األردن بول كينيدي- ت- بول كنيدينشوء وسقوط القوى العظمى01762/عس

AR1996740, المعهد الوطني للدراسات اإلستراتيجيةالشاملة: الجزائر المعهد الوطني للدراسات اإلستراتيجيةالشاملةدور وسائل اإلعالم/حالة بريطانيا وإيرلندا الشمالية  : مسار اإلنتقال نحو الديمقراطية 01763/عس

AR01764/عس
978993340

2563
20111685, صفحات للدراسة والنشر: سوريا موسى محمد آل طويرشدراسة سياسية تاريخية في الزعامة وعوامل ظهورها: القائد السياسي في التاريخ المعاصر 

AR20061550, دار الحوار: سوريا محمد ميالد- ت-تزفتيان تودوروفتأمالت مواطن أوروبي: الالنظام العالمي الجديد 01765/عس

AR01766/عس
978995327

8964
20092230, دار الكتاب العربي: بيروت هاني تابري/سوزي أورمان  تكيف تكتسبين القدرة على التحكم بمصيرك: النساء و المال 

AR01767/عس
995321450

6
20103890, رياض الريس للكتب والنشر: بيروت هالة العوريبين عدالة خانه ووالية الفقيه: إيران 

AR01768/عس
978995336

3811
20102315, المؤسسة العربية للدراسات: بيروت شاكر النابلسيأوراق في أحوال العرب: بالخط العريض 

AR01769/عس
978995336

3447
20103490, المؤسسة العربية للدراسات : األردن هشام عبد هللا-ت-توني سنيثسعي واشنطن لسيادة العالم وخيانةالوعد األمريكي: حلف مع الشيطان  

AR01770/عس
978995352

9141
20091910, مؤسسة اإلنتشار العربي: لبنان محمد سلمان غانمرؤيةقرآنية ماركسية: شرك المال واألزمات 

AR01771/عس
978995327

9466
20113260, دار الكتاب العربي: بيروت هاني تابري/ولي نصر  تنهضة الطبقة الوسطى الجديدة في العالم اإلسالمي: صعود قوى الثروة 

AR01772/عس
978614402

0579
20103480, دار النهضر العربية: بيروت حسام محي الدين اآللوسيمقاربات نظرية وتطبيقية: في الحرية 

AR20102550, دار بيسان: بيروت نجيب غالبتقديس الشيخ ولعن الدولة: الهوت النخب القبلية 01773/عس

AR01774/عس
978995033

0556
20103740, األهلية للنشر والتوزيع: بيروت بالل ضاهر وسليم سالمة-ت-أبراهام بورغلننتصر على هتلر

AR01775/عس
978995388

2352
20092720, شركة المطبوعات للتوزيع و النشر: بيروت جيمي كارترإحالل السالم،محاربة المرض وبناء األمل: ما وراء البيت األبيض 

AR209950, التكوين للنشر: سوريا أيهم أسدالصناعات المعرفيةكمدخل بديل: نقد إندماج اإلقتصادات العربية 01776/عس



AR01777/عس
978993340

2433
201011218, صفحات للدراسة والونشر: سوريا صاحب الربيعيالصراع والمواجهة بين المثقف والسياسي

AR01778/عس
978995388

3687
20102310, شركة المطبوعات : ببيروت ناديا شريم الحاجمن كيسنجر إلى الحريري إلى عباس: هكذا وقع التوطين 

AR01779/عس
978995722

3175
20103120, دار أسامة: عمان حازم الحمدانياإلعالم الحربي و العسكري

AR201124110, رند للطباعة والنشر و التوزيع : دمشق سالمة كيلةآليات إعادة إنتاج النمط الرأسمالي العالمي: العولمة الراهنة  01780/عس

AR20102869, بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم : بيروت  نجيب غالبفي ظل التحوالت الديمقراطية: الصراع على عرش اليمن  01781/عس

AR20102648, بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم : بيروت  عايدة العلي سري الدينالحوثيون في اليمن بين السياسة والواقع01782/عس

AR01783/عس
000000000

000
20094397, دار المنهل اللبناني : بيروت  محمد مرادبين الثابت اإلستراتيجي والمتغير الظرفي: السياسة األمريكية تجاه الوطن العربي  

AR20114054, دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية  علي عبد الرزاق جلبياإلتجاهات األساسية في نظرية علم اإلجتماع01784/عس

AR01785/عس
978995382

2396
20094008, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  أحمد عبد الرزاق خليفة السعيدانمقارنة بالشريعة اإلسالمية: القانون والسيادة  وإمتيازات النفط  

AR01786/عس
978995749

19
صباح محمود محمد و وليد محمود أبو سليماألمن المائي العربي

, مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع : األردن  

2010
1987

AR2010965, دار القلم العربي : سوريا  نزار الندافوالوطن العربي: أطلس الوطن العربي والعالم  017871505066/عس

AR01788/عس
978995732

5251
20105080, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  صبيحة بخوش1989/2007بين دوافع التكامل اإلقتصادي والمعوقات السياسية : إتحاد المغرب العربي  

AR01789/عس
978995703

0544
20102055, روائع مجدالوي للنشر : عمان  فاروق مجدالويبين الحرب والسالم: الدبلوماسية  

AR01790/عس
978995726

87
201031510, عالم الكتاب الحديث : األردن  محمد أحمد عقلة المومنيالسيطرة على العالم

AR01791/عس
978993341

8236
20101685, دار النوادر : سوريا  عدنان أبو زيدكشف النقاب لرشف الرضاب

AR20103035, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  سعد محيومن إحتالل مصر إلى إحتالل العراق: مأزق الحداثة العربية  01792/عس

AR01793/عس
978995750

6285
20094945, دار عماد الدين للنشر والتوزيع : عمان  أحمد محمد الجيوسيتقدير إقتصادي إسالمي: آثار العولمة في الرفاهية  

AR01794/عس
978995724

5696
20107035, دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان إحسان دهش جالبإدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير

AR01795/عس
978995301

7860
20105275, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  كلود كاهنمنذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية: اإلسالم  

AR20104755, دار زهران للنشر : عمان  محمود خلفالنظرية والممارسة: الدبلوماسية  01796/عس

AR2001565, دار المكتبي : دمشق  وهبة الزحيليالعالمية والخاتمية والخلود01797/عس

AR01798/عس
978603802

0319
20106085, دار قرطبة للنشر والتوزيع : الرياض عبد المحسن بن أحمد العصيميفي عالم متغير: العولمة  

AR01799/عس
978998107

2494
20093595, دار األمان : الرباط هند عروبمقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي

AR01800/عس
978993311

0086
2010965, دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع : سوريا  محمد عمر الحاجيهالك األمم

AR20092735, دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع : سوريا  نصير عواددراسة تطبيقية في الكتابة السير ذاتية: إعادة إنتاج الحادثة  01801/عس

AR01802/عس
978995327

8841
20093605, دار الكتاب العربي : بيروت  ريتشارد ليتلاإلستعارات والساطير والنماذج: توازن القوى في العالقات الدولية  

AR01803/عس
978998159

1572
20092455,  ابريل 9جامعة : تونس  عبد الرحيم بن حادةإنتقال األفكار والتقنيات في المغارب والعالم المتوسطي

AR20101985, دار الينابيع : دمشق  خضير فليح الزيديقصاصات ورقية من سلة مهمالت الحروب: تاريخ أول لسلة المهمالت  01804/عس

AR20081505, دار أيلة : عمان  أحمد عبوداألمريكية-مجموعة دراسات في العالقات العربية : العرب اليقرؤون  01805/عس

AR01806/عس
978998125

682
20102395, أفريقيا الشرق : الدار البيضاء  التجاني بوعواليبين تناقضات الواقع وتحديات المستقبل: المسلمون في الغرب  

AR01807/عس
978995451

1183
20091635, دار توبقال للنشر : المغرب آالن باديوفشل اليسار

AR01808/عس
978614404

1291
20109410, مؤسسة اإلنتشار العربي : بيروت  زكي الميالدلماذا ال تكون العولمة مكسبا لنا ؟: اإلسالم والعولمة  

AR20102957, دار نور -دار العراب : سوريا نذير جزمانيالموسوعة الجغرافية السياسية01809/عس

AR01810/عس
978995382

3010
20101285, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  مركز دراسات الوحدة العربيةالمشروع النهضوي العربي

201032810, دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن  عبد الهادي محمود الزيديمفاهيم إعالمية وأحكام فقهية: الحرب النفسية  01811/عس

AR01812/عس
978614404

1352
23410مؤسسة اإلنتشار العربي: بيروت  محمد بن المختار الشنقيطيرسالة في مكانة األشخاص وقدسية المبادئ: الخالفات الساسية بين الصحابة  

AR01813/عس
978995318

1011
20104305, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت  محمد رفيق الطيبنقد الذات وسبل اإلصالح: العالم العربي والتحديات المعاصرة  

AR20113115, نشورات جامعة دمشق : سوريا  مروان قبالن و أميمة معراويالعالقات العامة في المجال التطبيقي01814/عس

AR201020210, رند للطباعة والنشر والتوزيع : دمشق  طاهر إبراهيم الاليذبحث سوسيولوجي في المهيمنات الكتلوية: المجتمع المدني والعصبية القبلية  01815/عس

AR20104204, دار الكتاب الجامعي : اإلمارات العربية المتحدة  حسني محمد نصرقوانين وأخالقيات العمل اإلعالمي01816/عس

AR01817/عس
978995382

2471
في إطار سياسات العلم والتكنلوجيا: إستراتيجية البرنامج النووي في العراق  

همام عبد الخالق عبد الغفور وعبد الحليم 

إبراهيم الحجاج
20092405, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  

AR20091868, التكوين للتأليف والنشر والتويع : دمشق  عدنان عويددراسة معاصرة: رأسمالية الدولة اإلحتكارية  01818/عس

01819/عس
978995732

6258
201218016, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان محمد سرور الحريريإدارة األزمات السياسية وإستراتجيات القضاء على األزمات السياسية الدولية

AR01820/عس
978995382

2532

دراسة مقارنة لدول عربية مع دول : لماذا إنتقل اآلخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب ؟ 

أخرى
20093043, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت أمحمد مالكي و عبد النبي العكري

AR20112339, دار الفارابي : بيروت  نبيه بري1982إجتياح لبنان : الحرب الدائمة  : إسرائيل 01821/عس

AR01822/عس
978603001

826
20091568, كتاب العربية : الرياض  عصام عبد هللااألسس الفلسفية للعولمة

AR201118910, التنوير للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت أمل مبروكاألسطورة واإليديولوجيا01823/عس

AR20129310, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان  أمين عواد المشاقبة و المعتصم باهلل داود علويإطار نظري: اإلصالح السياسي والحكم الرشيد 01824/عس

01825/عس
978995771

1368
20101300, دجلة : عمان كمال سعدي مصطفىحقوق االنسان   ومعاييرها الدولية

AR201020810, دار المناهج للنشر والتوزيع : عمان  سعدون الساموكفي الدراسات اإلسالمية: اإلستشراق ومناهجه  01826/عس

AR201199910, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت خليل حسيناألشخاص والقضايا- النظرية والواقع : العالقات الدولية  01827/عس

201017610, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع : عمان  مهدي حسن زويلفنظريات وأساليب: العالقات العامة  01828/عس

AR01829/عس
978995733

2013
20093125, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع : عمان  محمد محمود  العزةالنظام العالمي الجديد  والعرب

AR01830/عس
995336732

9
200536610, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : يبروت محمد صالح المسفرأحاديث في السياسة والفكر والسالم والتعليم

AR01831/عس
995716610

6
201114415, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  أشرف فتحي الراعيدراسة مقارنة: حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية  

AR201036110, دار زهران للنشر والتوزيع : عمان  باسم خلف العسافأثناء النزاعات المسلحة: حماية الصحفيين  01832/عس

AR201023910, دار زهران للنشر والتوزيع : عمان  رواء زكي يونس الطويلاآلثار السياسية واإلقتصادية للمياه01833/عس

AR01834/عس
978995353

3421
20101738, شبكة المعارف : بيروت عصام حسين الجامعدراسة في الفكر السياسي عند عبد الحميد الزهراوي: التربية السياسية والوعي القومي  

AR01835/عس
978995719

0293
201032410, مؤسسة عبد الحميد شومان : عمان صالح فض و آخرونأسئلة الثقافة العربية وحرية التعبير

AR01836/عس
995716446

1
20113685, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  سهيل حسين الفتالويالعولمة وآثارها في الوطن العربي

AR01837/عس
978995770

2564
20104405, عالم الكتب الحديث : بيروت  نعيم إبراهيم الظاهرإدارة العولمة وأنواعها

AR01838/عس
978614010

0886
20101985, مركز الجزيرة للدراسات : الدوحة  عاطف معتمد وآخرونالقة الصاعدة في أمريكا الالتينية: البرازيل  

AR01839/عس
978995700

4194
20103365, دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان  عالء أبو عامرتطبيقاته-قواعده - أصوله : البروتوكول الدبلوماسي  

AR01840/عس
978995382

1399
20074005, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت  أنيس فوزي قاسم وآخرون...فتوى محكمة العدل الدولية : الجدار العازل اإلسرائيلي  

AR01841/عس
978614404

1406
20112235, مؤسسة اإلنتشار العربي : بيروت جمال البناالحرية في اإلسالم

AR20092934, دار المأمون للنشر والتوزيع : عمان  حسن البزازالخيارات األمريكية المقبلة  في العراق01842/عس

AR20102865, دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع : سورية  زبير سلطان قدوريوالتغييب...الديمقراطية في اإلسالم بين التطبيق 01843/عس



AR01844/عس
978614404

1345
طه جابر العلوانيالعراق الحديث بين الثوابت والمتغيرات

مؤسسة /صناعة الفكر للدراسات والتدريب : بيروت  

2011, اإلنتشارالعربي 
1925

01845/عس
978614010

0900
20116465, مركز الجزيرة للدراسات : الدوحة  أحمد داود أوغلوموقع تركيا ودورها في الساحة الدولية: العمق اإلستراتيجي  

AR01846/عس
978995770

4773
20112454, عالم الكتب الحديث : األردن  جاللي بوبكرالعولمة مظاهرها وتداعياتها نقد وتقييم

AR20111675, منتدى المعارف : بيروت عبد اإلله بلقزيزدراسات في المسألة الثقافية: العولمة والممانعة  01847/عس

AR01848/عس
978995353

3179
20073675, الشبكة العربية لألبحاث والنشر : بيروت أنابيل مونيالعولمة المفاهيم األساسية

AR01849/عس
978993340

8183
20101435, دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع : سوريا عبد بن محمد بركووالهيكل المزعوم: المسجد األقصى المبارك  

AR01850/عس
978995702

4055
20011445, دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان  يحي وهيب الجبوريمن الجواري والملكات: النساء الحاكمات   

AR20101295, رند للطباعة والنشر والتوزيع : دمشق  فاضل جابر ضاحيدراسة تاريخية: النساء القاتالت  01851/عس

AR01852/عس
978614010

1104
20102875, الدار العربية للعلوم ناشرون : بيروت  محمد الرميحيخمسون مقاال يبحث عن الحقيقة: قراءة في المعكوس  ..أولويات العرب 

AR20093655, دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت جان نعوم طنوسدراسات في نصوص أدبية معاصرة: ثنائية الشرق والغرب  01853/عس

AR20112885, دار الكتب العلمية : بيروت حسين محمد إبراهيم البشدريمن بالد اإلسالم إلى بالد غير المسلمين: حق اللجوء في الشريعة اإلسالمية  01854/عس

AR20102995, دار المأمون للنشر والتوزيع : عمان  عبد هللا أبو عزةحوار اإلسالم والعرب01855/عس

AR20101890, دار الكتب العلمية : بيروت  محمد المنتصر باهلل بن محمد الزمزميويليه فلسطين إسالمية قبل أن تكون عربية: خلود اإلسالم  01856/عس

AR01857/عس
995321458

1
20102760, رياض الريس للكتب والنشر : بيروت  جاد الكريم الجباعيطريق إلى الديموقراطية

AR01858/عس
978995702

4048
20111500, دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان  صالح الشاديرؤية عامة: مشكالت عربية  

AR01859/عس
978614417

0090
20112750, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  : بيروت هادي نعيم المالكيقطع العالقات الدبلوماسية

AR20113440, دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع : سورية  غازي الموسى2020سقوط دولة اليهود 01860/عس

AR20081240, دار بدايات : سوريا عادل ضاهرالالمعقول في الحركات اإلسالمية المعاصرة01861/عس

AR20115195, منشورات زين الحقوقية : بيروت عصام نعمة إسماعيلدراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام اإلنتخابي: النظم اإلنتخابية  01862/عس

01863/عس
978995722

3069
20092960, أسامة للنشر و التوزيع: عمان محود عبد هللااإلعالم و إشكاليا ت العولمة

AR01864/عس
978995382

3539
20104320, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت العربي صديقيإنتخابات بدون ديمقراطية: إعادة التفكير في الدمقرطة العربية  

AR01865/عس
977422118

4
20095700, الدار الجامعية : اإلسكندرية  هبه هللا أحمد خميسأصوله الفكرية وكيفية مواجهته: اإلرهاب الدولي  

AR01866/عس
على األمن اإلقليمي لدول : اإلنعكاسات الجغرافية السياسية لمشكلة التبعية اإلقتصادية  

.....مجلس التعاون 
20112640, دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان  سيروان عارب صادق سيان

AR20114280, دار اليازوني العلمية للنشر والتوزيع : عمان  سعد علي العنزي و جواد محسن راضيتطبيقات-مداخل- مفاهيم : التحالفات اإلستراتيجية في منظمات األعمال  01867/عس

AR20082800, منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب : دمشق  هاني صوفي: ت,ماري آن هالي الدمقرطة والمستثمرون والمؤسسيون في البلدان النامية: الحرية والتمويل  01868/عس

AR01869/عس
978995336

3587
20102450, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت فاتح عبد السالمسبتمبر وحرب العراق11نقد الذات بين : العقل المختل  

AR01870/عس
978614417

0137
20112460, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت محمد شيادفاعا من الوطن والعقل والديمقراطية: العقل ال الغرائز الوطن ال الطوائف  

01871/عس
978995351

5960
موسوعة االستراتيجيا

علي /تيري دي مو نبريال وجان كلين ت

محمود مقلد
201112070, مجد: بيروت 

AR20112150, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  وسيم حسام الدين األحمداإلستجواب في النظام البرلماني العربي01872/عس

01873/عس
978995782

0671
20114640, دار البداية ناشرون وموزعون : عمان  بشير شريف يوسففلسطين بين القانون الدولي واإلتفاقيات الدولية

AR01874/عس
978995748

0547
20102320, دار غيداء للنشر والتوزيع : عمان  بشار فتحي جاسم العكيديدراسة تاريخية سياسية : 1958-1939األمريكي في العراق - صراع النفوذ البريطاني 

الثورة المصرية و دراسة العلوم السياسية01875/عس
أعمال المؤتمر السنوي األول لشباب أعضاء 

هيئة التدريس
20115600, جامعة القاهرة: القاهرة 

AR20112560, دار الكتاب الجامعي : القاهرة  حسني محمد نصرقضايا وآراء في اإلعالم العربي المعاصر01876/عس

AR01877/عس
995327128

3
20031920, دار الكتاب العربي : بيروت  مروان بشارةاإلحتالل والمقاومة والمستقبل: سالم أم فصل عنصري  : إسرائيل /فلسطين 

AR01878/عس
978995388

5759
20102780, شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : بيروت عصام نعمانرؤى للمناقشة والمقاومة: ما العمل ؟ ...على مفترق التحوالت الكبرى 

AR201143715, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  بالل أمين زين الدينمن منظور الديمقراطية المعاصرة: األحزاب السياسية  01879/عس

01880/عس
978995387

5866
 مليون مستهلك إفريقي يقدمون فرصا تتجاوز توقعاتك900: نهوض إفريقيا 

مركز إبن العماد للترجمة و /فيجاي ماهان  ت

التعريب
20073670, الدار العربية للعلوم ناشرون: بيروت 

AR01881/عس
995327156

9
20017090, دار الكتاب العربي : بيروت  كارين أرمسترونغالحمالت الصليبية وأثرها على العالم اليوم: الحرب المقدسة  

AR20113110, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان  عبد الكريم علي الدبيسيعوامل تكوينه وطرق قياسه: الرأي العام   01882/عس

AR01883/عس
978995371

3367
20112876, دار الفارابي : بيروت  نضال حمادةتل أبيب-باريس - بيروت : صناعة شهود الزور  

01884/عس
978919779

2004
20111520, صفحات: دمشق صاحب الربيعيرؤية في مؤسسات الدولة و المجتمع

01885/عس
978995372

1934
2160دار االرقام بن ابي االرقمالشيخ محمد الخضري بكتاريخ التشريخ اإلسالمي

20094690, الكتاب القانوني: القاهرة جمال عبد الفتاح عثمانفي ضوء أحكام القانون الدولي: المسؤولية الدولية عن عمليات البث المباشر العابر للحدود 01886/عس

01887/عس
978995327

8971
20105010, الكتاب العربي: أبو ظبي عمر السعيد األيوبي/ مايكل بورتر تأساليب تحليل الصناعات و المنافسين: اإلستراتيجية التنافسية 

01888/عس
978995327

7905
20072230, الكتاب العربي : بيروت عمر األيوبي/زبينغنيو بريجنسكي  تثالثة رؤساء و أزمة القوة العظمى األمريكية: الفرصة الثانية 

01889/عس
977045175

4
2007810, النهضة العربية: القاهرة عبد المنعم درويشنظرة مبتدأة: ميتافيزيقيا حقوق اإلنسان بين النظرية و التطبيق 

AR20103840, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت محمود ممدانيالسياسة والحرب على اإلرهاب: دارفور منقذون وناجون  01890/عس

AR19815290, بلغراد : بلغراد  إدوارد كارلتيتو والثورة اإلشتراكية اليوغسالفية01891/عس

AR20024922, الدار المصرية اللبنانية : القاهرة  عمرو عبد السميعحوارات حول المسقبل: األحاديث األمريكية  01892/عس

AR00أحمد نوري النعيميالنظام السياسي في تركيا01893/عس

AR20093875, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  محمد يوسف عمرو العملةعقيدة الجهاد واإلستراتيجية العسكرية في اإلسالم: األمن القومي العربي  01894/عس

01895/عس
978977327

8870
20121470, دار الوفاء: القاهرة  هبة هللا بسيونيتعاون أم صراع أم توازن قوي: العالقات الدولية في الدول الغربية 

01896/عس
978995754

4454
20121420, دار الراية: عمان محمد أبو سمرةدراسة مقارنة: مفهوم الحريات 

01897/عس
978995387

6030
20091970, الدار العربية للعلوم ناشرون : بيروت  كريس ألدنالصين في أفرقيا

01898/عس
978995327

8391
20102000, دار الكتاب العربي : بيروت  دايف كانساسمعلومات عن أضخم أزمة مالية في التاريخ وسبل تخطيها: نهاية  وول ستريت  

AR01899/عس
978977477

0241
20112648, الشركة العربيى المتحدة للتسويق والتوريدات: القاهرة   صالح أبواصبع   تيسير أبو عرجةاإلتصاالت والعالقات العامة

01900/عس
978977625

3490
20114998, دار الفكر و القانون: القاهرة محمد إبراهيم الوكيلدراسة مقارنة: األحزاب السياسية بين الحرية و التقييد 

AR01901/عس
978995732

5701
201237013, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  حازم صباح حميداإلصالحات الدستورية في الدول العربية

AR01902/عس
978995711

9041
20103238, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان عبد الرزاق الدليمياإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونية

AR01903/عس
978995706

8066
20113128, دار المسيرة: عمان عبد الرزاق محمد الدليمياإلعالم الدولي في القرن الحادي والعشرين

AR01904/عس
978799575

4433
20112038, دار الراية: األردن محمد أبو سمرةاإلعالم السياسي

01905/عس
978995722

4325
201230413, دار اسامة : عمان  رواء زكي الطويلوإستراتيجيات التغيير واإلصالح: االمن الدولي  

01906/عس
978603800

6603
20111878, جامعة الدول العربية : الرياض ذياب موسى البداينةاألمن الوطني في عصر العولمة

AR01907/عس
978977386

3392
20114728, دار الكتب القانونية: القاهرة صالح حسين لبعبد هللااإلنتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة



AR01908/عس
978995382

3652
20113048, مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ربيع وهبة وآخرونالبحرين-لبنان -المغرب-مصر: الحركات اإلحتجاجية في الوطن العربي 

AR01909/عس
978977327

8856
20122458, دار الوفاء: األسكندرية هبة هللا أحمد خميس بسيونيفي الفكر السياسي الغربي: العالقات الدولية  

AR01910/عس
978977281

4522
20114818, المكتبة األكاديمية: مصر إسماعيل صبري مقلدالنظرية والواقع: العالقات السياسية الدولية  

01911/عس
978995382

4505
2011328, مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت هيفاء زنكنةالمرأة و المشاركة السياسية في الوطن العربي

AR01912/عس
978977327

8174
20123048, دار الوفاء: اإلسكندرية محمد نصر مهناالنماذج السياسة ونظريات اإلتصاالت والمباريات

1588دار أسامة: عمان طالل محمد عطارإمبراطورية العولمة01913996056409/عس

AR01914/عس
978614417

0298
20112320, المؤسسة الجامعية للدراسات: بيروت عبد الفتاح محمد العويسي.....نماذج بيت المقدس لتفسير: تصور جديد للعالقات الدولية 

AR01915/عس
978995382

3690
20114958, مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت سمير المقدسي/إبراهيم البدويتفسير العجز الديموقراطي في الوطن العربي

01916/عس
978306800

6276
20101938, جامعة الدول العربية : الرياض غالب بن غالب العتيبيجامعة الدول العربية و حل النزاعات

AR20112118, المنظمة العربية للتنميةاإلدارية : القاهرة المنظمة العربية للتنميةاإلداريةدور اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات في دعم الديموقراطية وحرية التعبير01917/عس

AR01918/عس
978995878

8041
201170513, زهران للنشر: عمان أحمد نوري النعيميالواليات المتحدة األمريكية نموذجا: عملية صنع القرار في السياسة الخارجية  

AR01919/عس
978977328

8862
20124430, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  سامح عبد القوي السيدالتدخل الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي

AR01920/عس
977232856

9
20122788, عالم الكتب: القاهرة عبد الرحيم درويشمقدمة إلى علم اإلتصال

AR01921/عس
978995771

3901
20112258, دار اليازوري العلمية: عمان لبنان هاتف الشامي- عبد الناصر جرادات مقدمة في العالقات العامة

AR01922/عس
978614401

2130
20126968, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان خليل حسيناإلتفاقيات والقرارات الدولية واإلقليمية: مكافحة اإلرهاب الدولي  

01923/عس
978996055

8196
20102888, النشر العلمي و المطابع : الرياض عبد السالم علي  نو ير-تنظرية السياسة الخارجية

AR01924/عس
978996165

4972
20102550, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  عامر مصباحدراسات في نظرية العالقات الدولية

AR01925/عس
978996165

5702
20115010, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر  عبد الحميد دغباروآمال التغير...معالم التغيير: جامعة الدول العربية و األمن القومي العربي 

AR01926/عس
978996165

5535
20117420, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  مصطفى هميسيكيف تحكم الجزائر ؟: من بربروس إلى بوتفليقة  

01927/عس
978996197

1581
2010540, كوم.طاكسيج: الجزائر  آيت وعلي محند السعيدالمصالحة الوطنية بين الحتمية التاريخية والضرورة اإلجتماعية

AR01928/عس
978994796

2046
20114320, كوم للدراسات والنشر والتوزيع.طاكسيج: الجزائر  بوبكر حفظ هللام1962- م1954إبان ثورة التحرير الجزائرية  : التموين والتسلح 

AR01929/عس
978994796

2091
20113360, كوم للدراسات والنشر والتوزيع .طاكسيج: الجزائر  الطاهر بن خرف هللاسياسية آلليات تشكيل الممثلين المحليين- دراسة إجتماعية : النخبة المحلية في الجزائر  

AR01930/عس
978994796

2114

دراسة في اإلختراق األمريكي للوطن : العربية  - الثابت والمتغير في العالقات األمريكية 

العربي
20122560, كوم للدراسات والنشر والتوزيع .طاكسيج: الجزائر  عمار بن سلطان

AR01931/عس
978994796

3111
20101760, مخبر علم اجتماع اإلتصال للبحث والترجمة: قسنطينة فضيل دليو واخروناإلتصال السياسي في الجزائر

01932/عس
978993135

170
20111600, دار األلمعية: الجزائر عبد القادر جياللي بلوفة  في عمالة وهران1945-1939خالل الحرب العالمية الثانية : الحركة اإلستقاللية 

01933/عس
978993130

5194

مقاربة حول المشاركةوالمنافسة السياسية في النظام : النظام اإلنتخابي في الجزائر 

اإلنتخابي الجزائري
20112400, دار األلمعية: الجزائر عبد المؤمن عبد الوهاب

AR01934/عس
978993131

8231
20111910, مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع: الجزائر  محمد عيساوي و نبيل شريخي م1871-1830الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري 

01935/عس
978993131

8279
20111910, كنوزالحكمة : الجزائر بن شريط عبد الرحمنالدولة الوطنية بين السيادة و تحديات العولمة

AR01936/عس
978996101

5803
20122220, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر إسماعيل معرافالتكتالت اإلقتصادية اإلقليمية

AR01937/عس
978996101

5469
20121750, ديوان المطوباعات الجامعية : الجزائر  عبد القادر رزيق المخادميالهجرة السرية واللجوء السياسي

AR01938/عس
978996101

4738
20123270, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  عبد الكريم حسانيالشبكات األولى: الحرب الخفية  

AR01939/عس
978996101

5704
20122180, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر أوليفيي لونغمهمة سويسرية للسلم في الجزائر- : إتفاقيات إيفيان-الملف السري

AR01940/عس
978994794

9405
20101830, دار طيطلة : الجزائر عبد الوهاب بن خليفبين حسابات الساسة وطموحات الشارع: إتحاد المغرب العربي  

AR01941/عس
978995750

4564
الكيمياوية  البيولوجية  النووية: أسلحة الدمار الشامل  

منيب الساكت و غالب صباريني و ماضي 

الجغبير
20121330, دار زهران للنشر والتوزيع : عمان 

AR20114060, المكتب العربي الحديث: اإلسكندرية  محمد طه بدويأصول علم السياسية01942/عس

AR01943/عس
978996101

4172
20102750, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  عبد الكريم بوحفصالتكوين اإلستراتيجي لتنمية الموارد البشرية

AR01944/عس
978977704

0082
20103020, المركز القومي للترجمة: القاهرة ديفيد أتكنسون-  كالوس دودز  2ج- 1التطور الجيولوتيكي العالمي  ج: الجغرافيا السياسية في مائة عام 

AR01945/عس
978996101

295
20092700, ديوان المطبوعات  الجامعية : الجزائر  الربعي بن سالمةالحضارة العربية اإلسالمية

AR01946/عس
977626434

9
20112590, المركز القومي لإلصدارات القانو نية: القاهرة يوسف حسن يوسفالبعثات الدائمة لدى المنظمات: الدبلوماسية الدولية 

AR01947/عس
978977327

8423
20112720, دار الوفاء : القاهرة محمد نصر مهناالدولة و النظم السياسية المقارنة

AR20121920, دار الفكر و القانون: القاهرة زكريا المصريالديمقراطية و حقوق اإلنسان01948/عس

AR01949/عس
978996101

5537
20122920, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر أحمد قورايةثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان

AR20122630, زمزم ناشرون وموزعون: األردن رعد حافظ سالمالشروط النفسية واإلجتماعية: السلوك السياسي   01950/عس

AR01951/عس
978996101

3342
20101990, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  نوري منيرالسياسات اإلقتصادية في ظل العولمة

AR20125850, مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية  هشام محمود األقداحيالسياسة الخارجية والمؤتمرات الدولية01952/عس

AR01953/عس
978977386

3603
20112880, دار الكتب القانو نية: القاهرة سحر محمد نجيبفي الدساتير العربية: العالقة بين السلطات  

AR01954/عس
978995755

1209
20121010, دار الجنان للنشر والتوزيع : عمان رعد شمس الدين الكيالنيالعولمة وتاريخ الصراع مع الغرب

AR01955/عس
978996165

1957
20103000, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  عمر سعدهللا......قيام مفهوم القانون الدولي لحل النزعات : القانون الدولي لحل النزاعات 

AR01956/عس
978995382

4215
2011320, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت طلعت أحمد مسلمالقواعد العسكرية األجنبية في الوطن العربي

AR20125410, مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية هشام محمود األقداحيصراع المصالح والنفوذ والمال: اللوبي وجماعات الضغط السياسي  01957/عس

AR01958/عس
978995716

7639
20124550, دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن  قحطان أحمد الحمدانيالمدخل إلى العلوم السياسية

01959/عس
978995711

9102
20116470, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان أماني غازي جرارالمواطنة العالمية

AR20125670, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية  حمدي مهراندراسة تحليلية نقدية: المواطنة والمواطن في الفكر السياسي  01960/عس

AR01961/عس
978995327

8438
20093730, دار الكتاب العربي : بيروت بايتس غيلديبلوماسية أمنية جديدة: الصين  : النجم الصاعد 

AR01963/عس
978995382

4192
2011320, مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت محمد عابد الجابريالمصالح القومية....العولمة ....الهوية 

AR01964/عس
978977350

3471
20102340, دار الكتاب الحديث: القاهرة بن داود إبراهيمالوجيز في قانون العالقات الدولية

AR01965/عس
978996165

5177
20112390, دار هومة: الجزائر مسعود كواتيوقائع و رؤى: تاريخ الجزائر المعاصر 

AR01966/عس
978996165

2114
20103910, دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر  عامر مصباحتحليل السياسة الخارجية



AR20083110, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  عبد الحميد دغبارفي إطار ميثاق جامعة الدول العربية: تسوية المنازعات اإلقليمية العربية بالطرق السلمية  01967/عس

AR01968/عس
978996101

3717
20112760, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر أحمد سي عليحالة الفولكالند: تطبيقات حل النزاعات الدولية في القانون الدولي العام 

AR01969/عس
978995732

6432
20124840, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  أمين المشاقبة وميرغني أبكر الطيبالصراع والمستقبل: دار فور الواقع الجيوسياسي  

AR20114580, مركز النشر الجامعي : تونس أحمد السوسيدراسات دستورية مغاربية01970/عس

01971/عس
978995382

3140
20104140, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت ناصر يوسفدراسة مقارنة بالجزائر وماليزيا: دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة  

AR01972/عس
978614401

1454
20112230, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان وسيم حسام الدين األحمدرئيس الدولة في الدول العربية واألجنبية

AR01973/عس
978995776

0540
20122080, دار رضوان للنشر والتوزيع : عمان  كريم مطر حمزة الزبيديسياسات الواليات المتحدة تجاه تركيا

AR01974/عس
978995327

8254
20084160, دار الكتاب  العربي: بيروت هاني تابري/ت-دنيس روس كيف تستعيد أمريكا مكانتها في العالم: فن الحكم   

AR01975/عس
978977421

8715
20116110, المركز القومي للترجمة : القاهرة  خليل كلفت:سميث ت.سي.بينظريات التغيير السياسي والتنمية: كيف نفهم سياسات العالم الثالث  

AR01976/عس
978995910

7237
20113760, المكتب العربي الحديث : اإلسكندرية  عمر حمد عقيلة البرعصي وآخرونمبادئ العلوم السياسية

AR01977/عس
978996166

7941
20115650, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر  عبد الحميد زوزوالحركة الوطنية والثورة التحريرية: دراسات في: محطات في تاريخ الجزائر  

AR01978/عس
978996101

3618
20103830, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  عبد القادر خليفي1962-1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة  

AR01979/عس
918911403

4008
20113510, دار المعرفة الجامعية طبع ونشر وتوزيع: مصر  ماهر عطية شعبانمشاكل إفريقيا معاصرة

AR01980/عس
977622324

2
20112240, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة ابراهيم سيدأحمدنظرة في العالقات و المعاهدات الدولية في بعض جوانب العولمة

AR20072324, مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية سعيد محمد عتمانالعولمة السياسية بين الفكرين اإلسالمي والغربي من المنظور التاريخي01981/عس

AR20023000, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع : عمان  صباح محمود محمدالسياسات المائية في الشرق األوسط01982/عس

AR201147010, دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية  محمد محمد جاب هللا عمارةإدارة المؤسسات رؤية المراقبون والمتداخلون والقادمون01983/عس

AR201144710, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  جيهان صبري محمد عبد الغفاردراسة فقهية مقارنة: اإلستعانة الدولية من منظور إسالمي  01984/عس

AR01985/عس
978977386

4186
201228210, دار الكتب القانونية : مصر  هنوف حسن محمد رمضانفي ضوء قواعد القانون الدولي: األسلحة البيولوجية  

AR01986/عس
978977431

1964
201119710, مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع : القاهرة  أحمد شاهيناإلعالم الحربي

AR01987/عس
977232777

5
201143110, عالم الكتب : القاهرة  فؤاد عبد المنعم البكرياإلعالم الدولي

AR01988/عس
978977383

213
201140710, إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة  حسين نيازي الصيفياإلعالم الغربي وصورة اإلسالم والمسلمين

AR01989/عس
978977379

0939
201125515, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حمدي أبو النور السيد عويساألنظمة السياسية المعاصرة والنظام اإلسالمي

AR01990/عس

 

855456049

9

20113365, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  عبد اللطيف عبد الهاديسياسيا وحضاريا: األندلس اإلسالمية  

AR20121070, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  ناصر جويدة و خالد خلفالثورات العربية في ميزان01991/عس

AR01992/عس
978977327

7553
20103190, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  هشام صاغورالسياسة الخارجية لإلتحاد األوروبي تجاه دول جنوب المتوسط

AR20113740, دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان  طارق عبد الحميد الكنينالعراقيون على طاولة التشريح01993/عس

AR20113270, دار زهران للنشر والتوزيع : عمان  أحمد نوري النعيميدراسة في الصراع والتعاون: العالقات التركية الروسية  01994/عس

AR01995/عس
978977327

7615

دراسة في العالقات السياسية : الفتوحات اإلسرمية من عصر النبوه إلى الغزو الصليبي 

اآلسيوية
20113750, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية  محمد نصر مهنا

AR01996/عس
978977438

2500
20123420, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  نسرين عبد الحميد نبيهأثر إنتقال عدوى الخصخصة على ثورات الدول العربية

AR01997/عس
978977634

1616
20133130, دار التعليم الجامعي : اإلسكندرية  أبراهيم محمد حسنينتاريخ اإلسالم في األندلس

AR01998/عس
978658977

789
20113650, األهلية للنشر والتوزيع: بيروت وديع أبو زيدونمن الفتح اإلسالمي حتى سقوط الخالفة في قرطبة: تاريخ األندلس 

AR20113730, األهلية للنشر والتوزيع : عمان  وديع أبو زيدونمن التأسيس إلى السقوط: تاريخ اإلمبراطورية العثمانية  01999/عس

AR20122710, بستان المعرفة: القاهرة فايزة محمد ملوك/أحمد عبد العزيز علي عيسىتاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر02000/عس

AR20122770, بستان المعرفة لنشر و توزيع الكتب: مصر أحمد عبد العزيز علي عيسىتاريخ العرب الحديث02001/عس

AR02002/عس
978977634

1036
20102910, دار التعليم الجامعي : اإلسكندرية  أحمد عبد الحليم درازتاريخ وحضارة شمال إفريقيا

02003/عس
978977625

3612
20132120, دار الفكر والقانون : المنصورة بدرية عقعاقتحديد مفهوم األقليات في القانون الدولي والوسائل الدولية لحمايتها

AR02004/عس
978977276

3017
20112870, المكتب العربي للمعارف : القاهرة  عصام محمد إبراهيمجغرافية األجناس البشرية

AR02005/عس
978977327

8409
20112390, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية طه السيد أحمد الرشيديفي الفقه اإلسالمي والقانون الروماني: حق المشاركة السياسية 

AR02006/عس
978977327

9346
20124350, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية  فرغلي علي تسن هريديأمريكي-اإلرهاب الصهيو: مشكالت العالم اإلسالمي المعاصر  

AR02007/عس
978977379

0917
20113070, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية  ميهوب يزيدمشكلة المعيارية في تعريف اإلرهاب الدولي

AR02008/عس
978977625

3612

دراسة مقارنة في القانون المدني وقانون حماية : الخداع اإلعالني وأثره في معيار التدليس  

.....المستهلك 
20131030, دار الفكر والقانون : مصر  رضا متولي وهدان

AR02009/عس
978977328

6071
20108860, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية طارق إبراهيم الدسوقي عطيةاألمن السياسي

AR02010/عس
978977328

9010
20122330, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عماد ملوخيةالحريات العامة

20132995, دار زهران للنشر والتوزيع: عمان سعد حقي توفيقاإلستراتيجية النووية بعد إنتهاء الحرب الباردة02011/عس

AR02012/عس
978995722

4240
20123845, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان  بسام عبد الرحمن المشاقبةاإلعالم األمني

AR02013/عس
978995754

4447
20113735, دار الراية للنشر والتوزيع : األردن  بوحنية قوياإلنتخابات وعملية التحول الديمقراطي في الخبرة العربية المعاصرة

AR02014/عس
978995722

4301
20122485, دار أسامة للنشر والتوزيع: األردن بسام عبد الرحمن المشاقبةاألمن اإلعالمي

AR02015/عس
978995754

4379
20121615, دار الراية  للنشر والتوزيع: عمان محمد أبو سمرة ويوسف أبو سمرةاإلعالم والسلطات الثالث

AR02016/عس
978995755

5054
20123005, دار غيداء للنشر والتوزيع: عمان  عطية خليل عطية.....التنمية اإلجتماعية : التربية والتنمية في الوطن العربي  

AR02017/عس
978995732

6081
20123095, دار حامد: عمان عبد الحسين زينيالحسابات القومية

AR20102805, دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان  عقيل سعد مال زادهدراسة تأصيلية لمنهجية الحوار في اإلسالم: الحوار قيمة حضارية  02018/عس

AR02019/عس
978995722

4363
20123045, دار أسامة: األردن حازم محمد الحمدانيبين الماضي والحاضر: الدعاية السياسية 

AR02020/عس

 

978995722

373

20112325, دار أسامة  للنشر والتوزيع: األردن فيصل محمد أبو عيشةالدعاية واإلعالم

AR02021/عس
978995722

4318
20122405, دار أسامة للنشر والتوزيع: األردن  هيثم هادي الهيتيالرأي العام بين التحليل والتأثير

AR02022/عس
978995774

1242
20114905, دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع: عمان خالد التميميبين النجاح والفشل: الصفوة العراقية 

AR02023/عس
978995706

9748
20124135, دار المسيرة: األردن محمد صاحب سلطانالعالقات العامة في المنظمات الدولية

AR02024/عس
978995722

4493
20122565, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان أزهار صبيح غنتابالعنف في الصحافة العربية الدولية

AR02025/عس
978995722

4202
20123045, دار أسامة للنشر والتوزيع : دار أسامة للنشر والتوزيع  سؤدد فؤاد األلوسيالعنف ووسائل اإلعالم



AR02026/عس
978995722

4288
20122085, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان  حسين دبي الزوينيالقنوات الفضائية و اإلعالم اإلقتصادي

AR02027/عس
978995716

7486
20124005, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  صفاء سمير إبراهيمالمنازعات الناجمة عن خالفة الدول وسبل تسويتها

AR02028/عس
978995774

1884
20123685, دار كنو ز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع: عمان أشرف حافظدعوة للنهضة الفكرية وإعادة صياغة المفاهيم: الهوية العربية والصراع مع الذات 

AR02029/عس
978995724

7058
20126395, دار الصادق الثقافية: عمان علي يوسف الشكريفي األنظمة السياسية المقارنة: الوسيط  

AR02030/عس
978995707

8294
20114205, دار الفكر: عمان عبد المنعم محمد ماجدتاريخ الدولة العربية الحضاري والسياسي

AR02031/عس
978995711

9829
20122425, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان رياض حمودة ياسين و أمجد ممدوح الفاعوريالسياسي والحضاري: تاريخ القدس 

AR02032/عس
978995724

7584
20121925, دار الصادق الثقافية: األردن هشام ناصر حسين الكعبي-زمان عبيد وناسجنوب الصحراء: تاريخ عالقات العرب مع إفريقيا 

AR02033/عس
978995732

6371
20121425, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان معاذ البطوشوأثره على األمن القومي العربي: تداعيات اإلحتالل األمريكي البريطاني على العراق 

AR20073993, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: مصر المؤتمر العربي السادس لإلدارة البيئيةالتنمية البشرية و أثرها على التنمية المستدامة02034/عس

AR02035/عس
978995732

5701
20123705, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان  سالمة صالح الرهايفةحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة

AR02036/عس
978995733

2839
20113255, الوراق للنشر و التوزيع : عمان سعيد التلدور التربية السياسية في التربية الوطنية

AR20094105, دار غيداء: األردن محمد ضيف هللا القطابريفي اإلستقرار والتنمية اإلقتصادية: دور السياسة النقدية 02037/عس

AR02038/عس
978995750

1532
20123065, الجنادرية للنشر والتوزيع: عمان فتحي ذياب سبيتانإقتصلدية إجتماعية سياسية: قضايا عالمية معاصرة  

AR02039/عس
978995783

0120
20114085, مكتبة المجتمع العربي  للنشر والتوزيع: عمان خالد محمد أبوشعيرة و ثائر أحمد غباريفي الوطن العربي: قضايا معاصرة وأثرها على التربية والتعليم 

AR02040/عس
978995706

9117
20123805, دار المسيرة: األردن محمد صاحب سلطاندراسة في النشأة والتطور: وسائل اإلعالم واإلتصال 

AR02041/عس
978995722

4516
20124005, دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان موسى علي الفهد وسؤود فؤاد اآللوسيوسائل اإلعالم والحرب

AR02042/عس
978995722

4264
20122405, دار أسامة: عمان سؤدد فؤاد األلوسي-عالم خالد السروروسائل اإلعالم والصراعات السياسية

AR02043/عس
978995722

3441
20113045, دار أسامة: عمان قريد يوسف مصطفىوكاالت األنباء بين الماضي والحاضر

AR02044/عس
977428014

9
20083325, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية محمد عبد العليم صابرإدارة اللوجيستيات

02045/عس
978995774

1983
20123285, دار كنوز المعرفة  العلمية للنشر والتوزيع: األردن /عمان ناصر عبد هللا عودة  عبد  الجوادأحكامهم-واجباتهم-األسرى  حقوقهم 

AR02046/عس
978995733

2686
20112960, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: عمان عباسة دربال صوريةفي ظل النظام الدولي الجديد: اإلسرائيلي  - السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي 

AR02047/عس
995716693

9
20123200, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  مصطفى عبد القادر غنيماتالحضارة والفكر العالمي

AR02048/عس
978995732

6197
20124770, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان  عبد الفتاح ياغيالحكومة و اإلدارة العامة في الواليات المتحدة األمريكية

AR02049/عس
978995732

6685
20123400, دا الحامد للنشر والتوزيع : عمان  جميل مصعب محمودالحوار العربي األمريكي

02050/عس
978995724

7232
السياسات المائية وإنعكاساتها في األزمة المائية العربية

كمال محمد العني  فارس مظلوم العاني 

وسعدي بن عودة الفهداوي
20122000, دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع: عمان  

AR20121960, دار غيداء للنشر والتوزيع : األردن أديب صالح اللهيبيدراسة تاريخية : 1967-1946السوفيتية - العالقات السورية 02051/عس

AR20122790, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  عزمي زكريا أبو العزالفكر العربي الحديث والمعاصر02052/عس

AR02053/عس
978995722

3960
20122080, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان وصال نجيب العزاويالمرأة العربية و التغيير السياسي

AR02054/عس
978995722

4677
20121440, دار اسامة : عمان  إبراهيم شحدة العالولشحدة شريم العالول: ثائر من فلسطين  

AR20104620, دار زهران للنشر والتوزيع: األردن  محمود خلفمدخل إلى علم العالقات الدولية02055/عس

AR20121510, زمزم ناشرون وموزعون: عمان  رعد حافظ سالممبادئ الثقافة السياسية02056/عس

AR02057/عس
978994796

2121
20121920, طاكسيج للدراسات والنشر والتوزيع: الجزائر صباح ساكرصورة المجاهد في السنما الجزائرية: السنما والسياسية 

AR20106365, دار المنهل اللبناني للدراسات : لبنان خليل حسين    المنظمات القارية واإلقليمية2/التنظيم الدولي مج02058/عس

AR02059/عس
996097239

9
20062525, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض  مركز الدراسات والبحوثالجودة النوعية لبرامج اإلعالم األمني العربي

AR02060/عس
978614404

142
20113275, مؤسسة اإلنتشار العربي : لبنان  محمد علي صالح المنصورفي الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي: الحقوق السياسة للمرأة  

AR3340دار األرقم أبي األرقم  للطباعة والتوزيع والنشر: لبنان محمود مصطفى حالويفي عصر صدر  اإلسالم: النظم اإلسالمية  02061/عس

AR02062/عس
978993390

1905
20093530, نور للدراسات والنشر والتوزيع: دمشق أحمد حسن الفقرة......تنفيذ ماجاء من أفكار في كتاب بوا كينيدي: أضواء على القرن الواحد والعشرين 

AR02063/عس
978995700

2619
20093830, دار الشروق للنشر والتوزبع: عمان ياس خضير البياتيمجتمع المعلومات ومجتمع الورق: اإلتصال الدولي والعربي  

AR02064/عس
978995351

5809
20101430, مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: لبنان مصدق الجليديبناء العلمانية والديمقراطية وحقوق اإلنسان: اإلسالم والحداثة السياسية  

AR02065/عس
978995722

3335
20112950, دار أسامة للنشر والتوزلع: عمان زينب منصور حبيباإلعالم وقضايا المرأة

AR02066/عس
978995722

2703
20125280, دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان صفاء جبارةالخطاب اإلعالمي بين النظرية و  التحليل

AR20081980, دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع: دمشق صالح خضر محمد1914-1831دراسة تاريخية : الدبلوماسية البريطانية  في العراق 02067/عس

AR02068/عس
978995722

2451
20082240, دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان زيد منير سليمانالصحافة اإللكترونية

AR02069/عس
978995382

2273
تدمير الدولة وتكريس الفوضى: العراق تحت اإلحتالل  

أنتوني كوردسمان و خوسيه راموس و 

مجموعة من المؤلفين
20084300, مركز دراسات الوحدة العربية : لبنان 

AR20092410, التكوين للنشر والتوزبع: دمشق كاظم الموسيالعراق صراع اإلرادات02070/عس

AR2009240, الهيئة العامة السورية للكتاب: دمشق منذر خدامالعرب و العولمة02071/عس

AR02072/عس
978995722

366
20112920, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان رضوان المحمودالعالقات العامة في اإلعالم

AR02073/عس
978995353

3292
20093920, الشبكة العربية لألبحاث والنشر : لبنان محمد عابد الجابريالعولمة وأزمة الليبرالية الجديدة

AR02074/عس
978995382

1030
20062850, مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان كرم الحلوبنيته وأصوله وموقعه في الفكر العربي الحديث: الفكر اللبرالي عند فرنسيس المراش 

AR02075/عس
978658907

9323

صراع المفاهيم والشخصيات في األمم والدول : القائد بين السياسة والسلطة والنفوذ  

والمؤسسات
20104870, دار األهلية للنشر و التوزيع: عمان قصي محبوبة

AR02076/عس
978995703

0575
20105380, روائع المجدالوي: عمان حسان محمد حالق1948-1920في وثائق المؤتمرات الدولية : القضية الفلسطينية  

AR02077/عس
995750152

5
20112350, الجنادرية : عمان سمير ذياب استبيانالجغرافيا العسكرية

AR02078/عس
978993343

2140
20101720, دار الحوار للنشر والتوزيع: سوريا كمال عبد اللطيفنحو توسيع قيم التحرر: المرأة في الفكر العربي المعاصر  

AR02079/عس
978995747

7929
20102960, دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان طه أحمد الزيديتأصيل و تشكيل: المرجعية اإلعالمية في اإلسالم  

AR02080/عس
977102312

8
20084260, دار الفكر العربي: القاهرة محمد سيد محمدمن البعثة إلى القرن الحادي والعشرين: المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم  

AR02081/عس
978995382

1283
20074870, مركز دراسات الوحدة العربية : لبنان صبحي أحمد زهير العادليالمفهوم والواقع في بعض أنهار المشرق العربي: النهر الدولي  

AR02082/عس
978995321

4276
20093070, رياض الريس للكتب والنشر : لبنان منير العكشلعنة كنعان اإلنكليزية: أمريكا واإلبادات الثقافية  

AR20102370, دار المنهل اللبناني للدراسات: لبنان محمد مراداألزمات- األيديولوجيا -اإلقتصاد : أوروبا من الثورة الفرنسية إلى العولمة  02083/عس

AR02084/عس
978995722

3779
20113600, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان منتصر حاتم حسينأيديولوجيات اإلعالم اإلسالمي

AR02085/عس
978993343

2065
20091210, دار الحوار للنشر والتوزيع : سوريا  ايمن صالح سليماندراسة تحليلية في بنية العقل اإلسالموي: أيديولوجيا السيطرة  

AR20102630, دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيعأمير دوشي2003قراءة في ملف غزو العراق : بابل أحالم المارينز  02086/عس



AR02087/عس
978977627

0008
20073680, دار الفاروق لإلستثمارات الثقافية : مصر  يوسف بن أحمد بن نصربن سويلم الدويجيرسائل السالم ورسائل اإلسالم

AR20102230, مكتبة حسن العصرية  للطباعة والنشر والتوزيع: لبنان زياد عيتابيالطريق إلى قصر صدام: شقاق ونفاق 02088/عس

AR02089/عس
978993340

7681
20101820, دار نينوي للدراسات والنشر والتوزيع: دمشق بشار عبد هللاأمريكا وإسرائيل في عيون كتابها: شهود من أهلها  

AR02090/عس
978614010

0947
20092390, الدار العربية للعلوم : جدة عبد هللا محمد علي تلمسانينحو مزيد من الرضا والتميز: طريق التوازن  

AR02091/عس
978995371

1836
20073040, دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع: لبنان إبلي نصار: غاستون بوتول ت ظاهرة الحرب

AR02092/عس
978995706

725
20112710, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان عبد الرزاق محمد الدليميقضايا إعالمية معاصرة

AR02093/عس
978658907

9200
20102300, الدار األهلية للنشر والتوزيع: عمان مجموعة من الباحثينتحديات الواقع: ماذا تعرف عن العولمة  

AR02094/عس
012345678

90
20101760, منتدى المعارف: لبنان صالح عبد الوزاقمقدمة في العالقات العامة واإلعالم اإلسالمي

AR02095/عس
978993340

7841
20101280, دار نينوي للدراسات للنشر والتوزيع: دمشق بشار عبد هللا: مجموعة مؤلفين تحروب اإلمبراطورية وفضيحة أسطول الحرية: مكان خاص في الجحيم  

AR02096/عس
978995371

6374
20112380, دار الفرابي : لبنان محمد ديابأزمة النموذج النيوليبرالي للرأسمالية: نهاية العصر السعيد  

AR20122270, الجنادرية للنشر والتوزيع : عمان  رائد محمد عبد ربهاإلدارة العامة الحديثة02097/عس

AR02098/عس
978995750

1587
20111780, الجنادرية للنشر والتوزيع : عمان سمير سبيتانتركيا في عهد رجب  طيب أردوغان

02099/عس
978995733

3232
20133730, مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع: عمان صبري فارس الهيتيدراسات في الجغرافيا السياسية و الجيو بوليتكس

AR02100/عس
978995774

2393
20122080, دار كنوز المعرفة للنشر والتوزلع: عمان يحيى نبهاناإلحتباس الحراري تأثيره على البيئة

AR02101/عس
978995774

1433
20122560, دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع : عمان  سيدي محمد ولديبقراءة في مفهوم المواطنة العربية: الدولة وإشكالية المواطنة  

AR20123150, دار آمنة للنشر والتوزيع : عمان  سامي الخفاجياإلحتالل األمريكي ومستقبل العراق02102/عس

AR02103/عس
دراسة في أثر األمن : البعثات الدبلوماسية بين الضمانات و مقتضيات األمن الوطني 

الوطني على اإلمتيازات و الحصانات الدبلوماسية و القن
20133830, دار امنة للنشر و التوزيع: عمان ياسر نايف قطيشات

AR20122730, دار آمنة للنشر والتوزيع : عمان مؤيد الونداوي1985-1935أعالم الشخصيات العراقية في وثائق بريطانية 02104/عس

AR20123090, دار آمنة للنشر والتوزيع : عمان  صباح نوري العجيليالعراق نموذجا: إستراتيجية التحرر  الوطني  02105/عس

AR02106/عس
دراسة تحليلية لمفهوم الحرب وفن الحرب والعقيدة : الحرب ومكانتها في الفكر اإلنساني 

العسكرية
20133160, دار آمنة للنشر والتوزيع : عمان  محمد عبد القادر الداغستاني

AR20113680, دار آمنة للنشر والتوزلع : عمان عبد العزيز المفتيالكنيسة واإلسالم والسياسة02107/عس

AR02108/عس
978614401

3847
20132800, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت أحمد مرعيآثار قطع العالقلت الدبلوماسية

AR20135240, دار امنة للنشر و التوزيع: عمان كاظم هاشم نعمةروسيا في السياسة االسيوية بعد الحرب الباردة02109/عس

AR20132740, دار امنة للنشر و التوزيع: عمان رافع سحاب أحمد الكبيسيدراسة تحليلية للقرار السياسي الخارجي األمريكي: قرار الحرب على العراق 02110/عس

AR02111/عس
978995724

7898
20121600, دار صفاء للنشر و التوزيع: عمان باقر جاسم محمدنقد مفهوم القانون في الخطاب التاريخي

AR02112/عس
978995724

8055
20134880, دار صفاء للنشر و التوزيع: عمان علي سالم إحميدان الشواورةالتصحر و مخاطره

AR02113/عس
978997247

355
20121840, دار الصفاء للنشر والتوزيع : عمان  فارس مظلوم مكي عريم العانيدراسة في الجغرافيا السياسية: األهمية  الجيبوليتيكية حيال القرن اإلفريقي  

AR02114/عس
978995792

0302
20134080, دار الفكر ناشرون و موزعون: عمان إياد علي الهاشميالعالقات الدولية في التاريخ الحديث و المعاصر

AR02115/عس
978995792

0364
20132240, دار الفكر ناشرون و موزعون: عمان سعد عبد العزيز مسلطالحضارة اإلسالمية في العصر الحديث

AR02116/عس
978995738

2667
20134880, دار جرير للنشر و التوزيع: عمان إبراهيم محمد  المحاسنهبين النظرية و التطبيق: إدارة و تقييم األداء الوظيفي 

AR02117/عس
978995738

2766
20131670, دار جر ير: عمان عبد الرزاق الدليميالعالقات العامة و العولمة

AR02118/عس
978995755

5679
20122710, دار غيداء للنشر و التوزيع: عمان سالم أحمد محلالعالقات العربية الساسانية خالل القرنين الخامس و السادس للميالد

AR02119/عس
978995755

5474
20123120, دار غيداء: عمان رغد عبد الكريم النجاردراسة تحليلية عن تاريخ المتكر و تكو ين امبراطورية: امبراطورية المغول 

AR20122480, دار غيداء للنشر والتوزيع : عمان  إبراهيم عبد الطالبالغزو األجنبي ألفغانستان في القرو ن الثالثة األخيرة02120/عس

AR02121/عس
978995755

5610

م    دراسة في األوضاع 1411-1339/ ه 814-740: العراف في العهد الجالئري 

السياسية
20121830, دار غيداء: عمان رغد عبد الكريم النجار

AR02122/عس
978995755

5733
20122870, دار غيداء للنشر والتوزيع: عمان محمود  شاكر الجنابيدراسات في الخطاب السياسي األندلسي  عصر المرابطين والموحدين وبني األحمر

AR02123/عس
978995744

9087
20124090, األكاديميون: عمان مخلد المبيضينأصول العالقات الدولية في اإلسالم

AR02124/عس
978995744

9094
20122570, األكاديميون: عمان مخلد عبيد المبيضينكظاهرة إقليمية متميزة: اإلتحاد األورو بي 

AR02125/عس
978995744

9513
20133440, األكاديميون للنشر والتوزيع : عمان  زياد حمد القطارنةإدارة الكوارث

AR02126/عس
978995744

9421
20123900, األكاديميون للنشر و التوزيع: عمان عبد علي كاظم المعموريإنهيار اإلمبراطوريةاألمريكية

AR02127/عس
978995770

5701
2013900, جدار للكتاب العالمي  للنشر والتوزيع : عمان يوسف أحمد السباتيناإلسالم واإلستعمار

AR02128/عس
978995770

5862
20133140, عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع: عمان مختار خليل المسالتيأمريكا و اإلسالم

AR02129/عس
978995770

6203
20131360, عالم الكتاب الحديث: عمان  محمد بن جديةبين الرؤيتين الوضعية و المعيارية: جدل الدين و السياسة 

AR02130/عس
978995732

6166
20123160, دار حامد: عمان عطية محمد عطية و آخروناإلنسان و البيئة

AR02131/عس
978995732

6784
20132610, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان حسين العزاويالمقاومة العراقية أنموذجا: موقف القانون الدولي من اإلرهاب و المقاومة المسلحة 

AR02132/عس
978995732

6234
20122100, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  عبد الصمد سعدون الشمريالنظرية السياسية الحديثة

AR02133/عس
978995732

7149
20133990, دار الحامد: عمان هاشم عبود الموسويموسوعة الحضارات القديمة

AR02134/عس
978995732

6791

إعالم المقاومة : اإلعالم و دوره في معالجة ظاهرة اإلرهاب و الموقف من المقاومة 

العراقية أنموذجا
20132430, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان عامر وهاب خلف العاني

AR02135/عس
978995732

6807
20132190, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان منذر صالح جاسم الزبيديدور وسائل اإلعالم في صنع القرار السياسي

AR02136/عس
978995732

7019
20132810, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان  محمد حسين المومني و سعد شاكر شلبيالمؤسسة العسكرية في النظام السياسي اإلسرائيلي

AR02137/عس
978995732

7026
20132260, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان سعد شاكر شبليخالل إدارة الرئيس باراك أوباما: اإلستراتيجبة األمريكية تجاه الشرق األوسط 

AR02138/عس
995771267

9
20136870, دار دجلة: عمان هيثم توفيق فياض.....المساومة القسرية والسياسة الدولية : الدبلوماسية  

AR02139/عس
978995771

2822
20132570, دار دجلة ناشرون و موزعون: عمان داخل حسن جريوالعراق في سنواته الصعبة

AR02140/عس
995771300

3
20133730, دار دجلة: عمان إبراهيم علوشتفكيك الفيلم األمر يكي: الرسالة السياسية لهولييود 

AR02141/عس
978995754

4850
20123740, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  غسان مدحت الخيريالمفاهيم والنظريات: الفكر السياسي 

AR02142/عس
978995754

4720
20121760, دار الراية: عمان دالل غسان الخيريالنظريات السياسية

AR02143/عس
978995754

4683
20122640, دار الراية : عمان دالل غسان الخيريالشؤون العامة للدولة اإلسالمية: النظام السياسي في اإلسالم 

AR02144/عس
978995754

4687
20102360, دار الراية للنشر : عمان  نواف قطيشقضايا تاريخية ورأي

AR02145/عس
978995754

4423
20122660, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  محمد عبد حسين و يوسف أبو سمرةتاريخ الشرق األوسط الجديد



AR02146/عس
978995774

4492
20112050, الراية: عمان عبد هللا بالحبيب1997-1992في ظل األزمة : السياسية الخارجية  

AR02147/عس
978995788

0194
20114300, دار الزهران للنشر والتوزيع: عمان محفوظ أحمد جودةمفاهيم معاصرة: العالقات العامة  

AR20133720, دار زهران: عمان أحمد نوري النعيميالوظيفة اإلقليمية لتركيا في الشرق األوسط02148/عس

AR20121720, دار زهران للنشر والتوزيع : عمان  محمد سالمة النحالالحرب ضد اإلرهاب02149/عس

AR20123660, دار زهران: عمان عبد المعطي عسافمقدمة الى علم السياسة02150/عس

AR2110دار زهران: عمان غازي عنايةجاهلية الديمقراطية02151/عس

AR02152/عس
978995788

0668

قراءة في حصاد وقائع وأحداث عقدين من : األبعاد اإلستراتيجية  للنظام العالمي الجديد  

الزمن
20121810, دار زهوان للنشر والتوزيع: عمان  عبد السالم جمعة زاقرد

AR02153/عس
978995788

0705
20124350, دار زهران : عمان عبد السالم زاقودفي ظل النظام العالمي الجديد: العالقات الدولية 

AR20132890, دار زهران للنشر والتوزيع : عمان  عبد السالم جمعة زاقودليبيا: مسار المصالحة الوطنية والسلم اإلجتماعي  02154/عس

AR02155/عس
978995788

0712
20123340, دار الزهران للنشر والتوزيع: عمان عبد السرم جمعة زاقودفي ظل النظام العالمي الجديد: إدارة األزمات الدولية  

AR02156/عس
978995783

1684
20133910, مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع: عمان حيدر علي حسينسياسة الواليات المتحدة األمريكية و مستقبل النظام الدولي

AR02157/عس
978995780

1151
20131660, دار النفائس: عمان فراس محمد إبراهيمفي ضو ء السنة النبو ية: مراعاة الرأي العام 

AR02158/عس
978995791

0341

دراسة لإلشكاليات القانونية إلتفاقيات الحصانة التي أبرمتها الواليات : إتفاقيات الحصانة  

المتحدة مع بعض الدول األطراف في النظام ال
20131960, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان محمد الشبلي العتوم

AR20091880, دار أيلةيحي محمد نبهانمقومات األمن العربي القومي02159/عس

AR02160/عس
978995782

1869
20132070, دار البداية ناشرون وموزعون : عمان  عدنان علي  الفراجي  وأحمد علي صكرالمقتضب من تاريخ العرب قبل اإلسالم

AR02161/عس
978995782

2507
20134250, دار البداية: عمان فايو ابو هنطش-محمد توهيل قضايا العنف و الحرب و السالم: علم اإلجتماع السياسي 

AR02162/عس
978995782

1449
20112390, دار البداية: عمان مصطفى محمد محموداإلدارة العامة

AR02163/عس
978995711

9935
20123110, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان نائل محمد  المومنيإدارة الكوارث و األزمات

AR02164/عس
978995711

9836
20123990, دار وائل للنشر  والتوزيع: عمان أماني غازي جرارحقوق اإلنسان وتربية السالم

AR02165/عس
978995711

9775

القانون -األنظمة السياسية: األنظمة السياسية و القانون الدستوري األردني و المقارن 

النظام الدستوري األردني-الدستوري
20134780, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان علي خطار شطناوي

AR02166/عس
978995716

7554
201205, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان ماجد عبد المهدي المساعدةالعمليات-المفاهيم-المداخل: إدارة األزمات 

AR20132620, دارآمنة للنشر والتوزيع: عمان رعد مجيد الحمداني2003-1973من عام : معارك الجيش العراقي  الكبرى 02167/عس

AR02168/عس
978995791

0532
20132960, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  محمد حمد القطاطشةالنظام اإلقتصادي السياسي الدولي

AR02169/عس
978995791

0068
20122730, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  مثنى عبد الرزاق العمراإلنسان وخفايا البيئة

AR20115000, دار المعتز للنشر والتوزيع : عمان  نواف نصاردراسة وتقييم : 1952ثورة يوليو 02170/عس

AR20131040, دار المعتز: عمان سامي أحمد الموصليمن المفهوم اليو ناني الى ديمقراطية األنترنت: الديمقراطية 02171/عس

AR2250دار المعتز: عمان نايف السليمالمتغيرات الدولية الراهنة و المستقبلية: بداية التاريخ 02172/عس

AR02173/عس
978995782

0275
20112470, دار البداية ناشرون و موزعون: عمان حسام إبراهيم حسنإدارة الموارد البشرية قي القطاع العام

AR02174/عس
978995782

0824
20112780, دار البداية: عمان وفاء كاظم الشمريالجغرافيا السياسية المعاصرة

AR02175/عس
978995707

9611

نشوء المجتمعات الطبقية القديمة  و المواطن األولى للحضارات : تاريخ الشرق القديم 

العبودية
20125600, دار الفكر ناشرون و موزعون: عمان محمد العالمي:ت-م و اخرون .ديكانوف ي

AR02176/عس
978995706

9094
20124390, دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة: عمان فتحية عبد الفتاح النبراويتاريخ النظم و الحضارة اإلسالمية

AR02177/عس
978995706

8745
20126160, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان زين العابدين شمس الدين نجمتاريخ أوروبا الحديث والمعصر

AR02178/عس
978995770

5237
20121890, عالم الكتب الحديث: عمان نور الدين اجعيطتداوليات الخطاب السياسي

AR02179/عس
978995732

5985
20124820, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان محمد عوض الهزايمةو قضاياه السياسية المعاصرة: حاضر العالم اإلسالمي 

AR02180/عس
978995774

1662
20113520, دار كنوز المعرفة: عمان فاطمة سليم الطراونة-إسماعيل محمد الزيود قضايا معاصرة

02181/عس
978995732

6128
20124600, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان إسماعيل نوري الربيعيموسوعة تكوين البشرية

AR02182/عس
978995791

0389
20133000, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  جمال علي محي الديندور مجلس األمن في تحقيق السلم واألمن الدوليين

AR02183/عس
978977368

3705
20112880, مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع: القاهرة زكريا حسيناألمريكية-اإلسرائيلية-التحديات المتبادلة اإليرانية : أزمة البرنامج النووي اإليراني 

AR02184/عس
978995781

1808

 : 2008-2000اآلثار السياسية المترتبة على انضمام الدول لمنظمة التجارة العالمية  

األردن أنموذجا
20134280, دار جليس الزمان للنشر و التوزيع: عمان رضوان محمود سليمان المجالي

AR02185/عس
978995712

4601
20131450, اليازوري: عمان علي عبد الرحيم صالحمن وجهة نظر علم اإلجتماع و علم النفس: اإلرهاب  

AR02186/عس
978977622

3585
20133320, المركز القومي لإلصدارات القانورنية: القاهرة إيناس محمد البهجياألسس الدولية لحق اللجو ء السياسي و اإلنساني بين الدول

AR02187/عس
978995754

4669
20121440, دار الراية: عمان إسماعيل محمد سلطاناإلقتصاد السياسي

AR02188/عس
978995033

0750
20124250, األهلية: عمان سالفة حجاوي/ت-أورن يفتاحئيل فلسطين/ سياسات األرض و الهوية في إسرائيل: اإلنثوقراطية 

02189/عس
978658907

9194
20104290, األهلية  للنشر  و التوزيع: عمان عيسى  الحسناألندلس  في  ظل اإلسالم تكامل البناء الحضاري

AR02190/عس
978995716

7912
20131720, دار الثقافة: عمان عزت نايف أبو حو يجسيرة ذاتية: األيام العشرة األخيرة 

AR02191/عس
978977379

0943
20133130, دار الفكر الجامعي: القاهرة ياسر بسيو ني مصطفىفي ظل المتغيرات العالمية الجديدة: الحكومة العالمية و حكومة الدولة المعاصرة 

AR02192/عس
978995712

2003
20133000, اليازوري: عمان وجدان كاظم التميميالد يمقراطية رؤ ية فلسفية

AR02194/عس
978995776

0922
20134000, الرضوان للنشر و التوزيع: عمان معن بديع راغب الشيخالسياسة الخارجية المعاصرة للدول اإلسالمية المتحدة

AR02195/عس
978995771

0422

 - 1951 نيسان 30: العالقات بين إيران و الواليات المتحدة  األمريكية خالل حكم مصدق 

1953 آب 19
20091990, دار دجلة ناشرون و  موزعون: عمان إسماعيل أحمد سمو

AR02196/عس
رؤية سياسية لتنمية قومية إستراتيجية قراءة نقدية في : العولمة و العرب و بداية التاريخ 

-السياسات الدولية دراسة في التعاون العربي 
20094360, المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت األمير وليد جميل األيوبي

AR02197/عس
978995712

4793
20132960, اليازوري: عمان إبراهيم الفنيم1917-ه 364في العصر البيزنطي و اإلسالمي  : القدس  

02198/عس
978995357

8965
20132480, منشورات زين الحقوقية : بيروت تمار أحمد برواللجوء  السياسي  بين النظرية  والتطبيق  في ضوء القانون الدولي العام

AR02199/عس
978658909

5817
20134150, األهلية: عمان عبد علي السعيدي/ت-محمد أبو نمر و آخرون  حوار األديان في الشرق األوسط: الوحدة في اإلختالف 

AR20106600, دار زهران للنشر و التوزيع: عمان إبراهيم عبد الطالبإنهيار جدار عرب المشرق02200/عس

AR02201/عس
978995732

7002
20134490, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان إدريس بوسكيناإلسالم في أوربا: أوربا و الهجرة 

AR02202/عس
978995732

6531
20121650, دار و مكتبة الحامد: عمان عصام نايل المجاليتأثير التسلح اإليراني على األمن الخليجي

AR02203/عس
978995929

4418
20091500, دار الكتاب الجديد المتحدة: بيروت عبد السالم المسديخواطر هادئة في زمن ملتهب: تأمالت سياسية  

AR02204/عس
978995754

4362
20122240, الراية: عمان عز الدين المناصرةنعيب زماننا و العيب فينا: تفكيك دولة الخوف 

02205/عس
978977379

2022
20132700, دار الفكر  الجامعي : القاهرة  مراد  محمود  حيدردراسة  مقارنة: تكو ين  الجماعات  واأل حزاب السياسية  من منظور الفقه اإلسالمي  

02206/عس
978995716

7318
20122480, دار الثقافة: عمان سناء محمد أبو عاذرهتنمية المفاهيم العلمية و مهارات عمليات العلم



AR02207/عس
978995746

3588
20072210, دار كنوز المعرفة: عمان بسام عبد السالم البطوشالحالة المصرية: جذور الليبرالية العربية 

AR02208/عس
978995732

7309
20132170, دار و مكتبة الحامد: عمان رنا مازن عبد الجبارحرية اإلرادة و اإلختيار في اليهودية و اإلسالم

AR02209/عس
978993344

4051
20073190, دار الفرقد للطباعة و النشر و التوزيع: دمشق محمد علي الكبسيحفريات في مفهوم الكتابة و الدولة و الوطنية و الشرعية الدولية: في النهضة و الحداثة 

AR02210/عس
978995789

0476
20121420, دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع: عمان محمد القرعان: ت-ستيفن بليتيري و آخرون قوة العراق  و أمن الواليات المتحدة في الشرق األوسط

AR02211/عس
لمقاومة اإلحتاللين األمريكي و : مجموعات المقاومة المسلحة في أفغانستان و العراق 

السوفيتي
20133930, دار التقدم العلميحسن حيدر الربيعي

AR02212/عس
978995754

4775
20132090, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان دالل غسان خير الدينمحددات السياسة الخارجية اليابانية

AR02213/عس
978995774

0294
20093460, دار كنوز المعرفة: عمان  صالح علي الشورةتحت اإلحتالل و اإلنتداب البريطانيين:  مدينة القدس 

AR02214/عس
978995755

5122
20123080, دار غيداء للنشر و التوزيع: عمان أديب صالح اللهيبي1967-1948موقف الواليات المتحدة األمريكية من مشكلة االجئين الفلسطينيين 

02215/عس
978977046

9715
20123170, دار الفكر الجامعي: القاهرة السيد أبو عطيةبين سياسات اإلسالم و الفكر الوضعي: نظرية العالقات الدولية  

AR02216/عس
977212153

0
20122910, مؤسسة شباب الجامعة: القاهرة هشام محمود اإلقداحيالتنمية اإلجتماعية و السياسية في الدول النامية

AR02217/عس
976459050

3
20112780, المكتب الجامعي الحديث : الجزائر نسرين عبد الحميد نبيهالجرائم الدولية و اإلنتربول

AR02218/عس
978977327

9217
20121570, دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر: القاهرة  سعيد محمد السقاب سياسة.أ

AR02219/عس
978977327

8241
20111870, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  هبة هللا أحمد خميسوالدعوة إلى السالم العالمي: اإلرهاب الفكري في الفكر الغربي  

AR02220/عس
978977327

8234
20113670, مكتبة الوفاء القانونية: القاهرة هبة هللا أحمد خميسفي الدول الغربية: اإلرهاب و الصراع و العنف 

AR02221/عس
977212174

3
20083670, مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية هشام محمود األقداحيواستراتيجية القوى الكبرى: األمم المتحدة 

AR20113070, دار يافا للنشر والتوزيع: عمان زهير ياسين الطاهاتسيكولوجية العالقات العامة واإلعالن02222/عس

AR20123660, مؤسسة شباب الجامعة: القاهرة هشام محمود اإلقداحيالحراك السياسي02223/عس

AR20116450, مؤسسة شباب الجامعة: القاهرة هشام محمود األقداحيكمصدر مهدد لإلستقرار و التجانس القومي: الحركات العرقية المعاصرة  02224/عس

AR02225/عس
995327781

8
20073600, دار الكتاب العربي: لبنان سامي الكعكي/نعوم تشومسكي تإساءة إستعمال القوة والتعدي على الد يمقراطية: الدول الفاشلة 

AR02226/عس
978977327

8296
مفاهيم و شخصيات: الفكر السياسي 

ثناء عبد الرشيد المنياوي و فيصل فتحي محمد 

حسن
20113710, دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر: القاهرة 

AR20104750, مؤسسة شباب الجامعة: القاهرة هشام محمود اإلقداحيرواد الفكر السياسي: الفلسفة السياسية المعاصرة 02227/عس

AR02228/عس
978995327

8339
20082160, دار الكتاب العربي : بيروت  نعوم تشومسكيمحاورات حول القوة األمريكية في عالم متغير: ما نقوله نحن يمشي 

AR20062470, دار الكتاب العربي: بيروت سامي الكعكي:ت-جيمس ريزن التاريخ السري للسي آي إيه و إدارة جورج بوش: حالة الحرب 02229995327780/عس

AR02230/عس
977212185

9
20104390, مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية  هشام محمود األقداحيعلم التفاوض الدولي واإلتصال الدبلوماسي

AR02231/عس
978977327

8849
20124030, دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر: القاهرة هبة هللا أحمد خميسفلسفة العالقات الدولية

AR02232/عس
978995327

7912
20075120, دار الكتاب العربي: بيروت عمر األيوبي:ت-جورج تنيت و بيل هارلو السنوات التي قضيتها في السي آي إيه جورج تنيت: في قلب العاصفة  

AR20123690, مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية  هشام محمود األقداحيقضايا اإلغتراب في الفكر السياسي واإلجتماعي02233/عس

AR02234/عس
977212168

9
20102220, مؤسسة شباب الجامعة: القاهرة هشام محمود األقداحيقضايا قومية معاصرة

AR20105460, مؤسسة شباب الجامعة: القاهرة هشام محمود األقداحىمقدمة في سوسيولوجيا بناء القوة02235/عس

AR02236/عس
978977327

8258

-العالقات الدولية - اإلرهاب ): موقف  اإلسالم من أخطر و أهم القضايا العالمية المعاصرة 

و المعالجة المنهج (السيادة-  الحرب و السالم
20112950, مكتبة الوفاء القانونية: القاهرة هية هللا أحمد خميس بسيوني

AR20113580, الدار الدولية اإلستثمارات الثقافية : القاهرة  نظمي لوقا:ماكس سكيدمور تنظام الحكم في أمريكا02238/عس

AR02239/عس
977212184

0
20103490, مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية هشام محمود األقداحيالرأي العام والدعاية الدولية

AR02240/عس
995327272

7
3100دار الكتاب العربي: بيروت سامي الكعكي:ت-نعوم تشومسكيالسعي األميركي إلى السيطرة على العالم: الهيمنة أم البقاء 

02241/عس
978996101

6091
20123660, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عامر مصباحنظريات صناعة القرار في تحليل العالقات الدولية

AR02242/عس
978996165

0196
20123580, دار هومة: الجزائر بوبكر بوخريسةمن مشروع الوحدة المغاربية إلى الدولة القطرية: الدولة والمجتمع 

AR02243/عس
978996165

6273
20123910, دار هومة للطباعة والنشر : الجزائر لحسن بن شيخ آث ملويادراسة فقهية قانونية وقضائية مقارنة: رسالة في جنح الصحافة  

AR02244/عس
978996165

6617
20122210, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر سليمان بشنونجذورها وأبعادها: األزمة الجزائرية  

AR02245/عس
978996165

6532
20129220, دار هومة: الجزائر عبد الحميد زوزو1الجزء: الفكر السياسي للحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية 

AR02246/عس
978993130

4526
الفضاء المتوسطي: منتدى السياسات العامة 

مخبردراسات وتحليل السياسات العامة في 

الجزائر
2012520, مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش: الجزائر 

AR02247/عس
978993190

4519
صالح بلحاجأبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر

, مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر: الجزائر 

2012
1760

02248/عس
978614423

0381
20122870, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان نزيه رعداألنظمة السيسية

20123080, منشورات المنظمة العربية للتنمية  اإلدارية :  القاهرة  المنظمة العربية للتنمية  اإلداريةالمرأة العربية في الحياة العامة والسياسية02249/عس

02250/عس
978977050

7353
20123500, مكتبة األنجلو المصريةعلي ليلةاإلصالح الداخلي لمواجهة العولمة: األمن القومي العربي في عصر العولمة 

AR02251/عس
978977512

5422
20123340, المكتب العربي الحديث : اإلسكندرية أحمد شلبيالتحليل السياسي المعاصر

AR02252/عس
978977358

2550
20123570, دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة عبد الحكم أحمد الخزامي:فيليب مآريك ت الحملة اإلعالمية  والتسويق السياسي

AR02253/عس
978977358

2920
20132660, دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة عبد القادر رزيق المخادميومخاطرها  على األمن الدولي: القواعد العسكرية األمريكية  الروسية  

AR02254/عس
978770470

151
20125000, دار النهضة العربية : القاهرة  كاوة الطالبانينحو إبداع فكري وسياسي جديد: الموازنة السياسية  

AR20126450, المكتب العربي الحديث: اإلسكندرية عبد الحميد متوليالوجيز في النظريات واألنظمة السياسية ومبادئها الدستورية02255/عس

AR20124540, دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية محمد محمد جاب هللا عمارةفي أرابيسك سياسة: إيكوالي السياسة 02256/عس

AR02257/عس
978603007

8073
20124160, العبيكان: الرياض نزار عبيد مدنيقضايا ومواقف في الفكر والسياسة

AR02258/عس
978603507

0546
20126370, جامعة الملك سعودجون مير شايمر، تر مصطفى محمد قاسممأساة سياسة القوى العظمى

AR20132740, الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات: القاهرة نظام بركات، أحمد ظاهرمدخل إلى العلوم السياسية02259/عس

AR20133520, المكتب العربي الحديث: اإلسكندرية محمد طه البدوي و عادل ثابتالمدخل إلى العلوم السياسية02260/عس

AR20072720, دار وائل: عمان عبد الستار الصياحأطر نظرية وحاالت عملية: اإلدارة المالية 02261/عس

AR20082630, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان فايز حسينسيكولوجيا اإلدارة العامة02262/عس

AR20092480, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان فارس عطوانالفضائيات العربية ودورها اإلعالمي02263/عس

AR20064800, دار أسامةللنشر والتوزيع: عمان جمال عبد الناصرالمعجم اإلقتصادي02264/عس

AR20015240, الدار الجامعية: اإلسكندرية عبد السالم أبو قحفإدارة األعمال الدولية02265/عس

AR20012080, إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة فاتن أحمد أبو بكرثورة األعمال القادمة للقرن الحادي والعشرين: نظم اإلدارة المفتوحة 02266/عس

AR02267/عس
978996165

7638
20132860, دار هومة: الجزائر قاسميةجمالالدولة والمنظمات الدولية: أشخاص المجتمع الدولي  

ARالمهارات واألساليب- اإلستراتيجيات : إدارة المفاوضات  02268/عس
معين درويش وجاسم : فاليري رود بالنتين ت

محمد
20081590, مكتبة التقدم العلمي: عمان 

AR20085770, مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية أحمد مختار العباديفي تاريخ المغرب واألندلس02269/عس

AR3950دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية نبيلة حسن محمدفي تاريخ الدولة العباسية02270/عس

AR20083600, دار زهران للنشر والتوزيع: عمان عبدالرحمن الصباحنظم المعلومات اإلدارية02271/عس

AR20032270, دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية نبيلة حسن محمدفي تاريخ الحضارة اإلسالمية02272/عس

AR02273/عس
978993344

4266
20072550, دار الفرقد: سوريا أبو يعرب المرزوقيالوعي العربي بقضايا األمة



AR02274/عس
978914401

4400

آثار تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمهامه المنصوص عليها في إتفاقية فييناللعالقات 

الدبلوماسية
20141760, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت رائد أرحيم محمد الشيباني

AR02275/عس
2-033-90-

977-
20132750, دار النهضة العربية: القاهرة فتحي شمس الديناإلتصال السياسي

AR02276/عس
978977379

1472
20146610, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية حمدي عطيه مصطفى عامر-دراسة مقارنة-في النظام السياسي والقانون الوضعي واإلسالمي : األحزاب السياسية 

AR02277/عس
9-418-401-

614

التفكير والتخطيط اإلستراتيجي استراتيجيات األمن القومي الحروب : االستراتيجيات 

وإستراتيجية االقتراب غير المباشر
20133440, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان حسين عبيد-خليل حسين

AR02278/عس
978995724

8680
20145270, دار صفا للنشر: األردن رضا عبد الجبار الشمرياألهمية اإلستراتيجية للنفط العربي

AR02279/عس
978977047

4428
20132120, دار النهضة العربية : القاهرة كاوه الطلبانيالتجنيد الحزبي للنخب الفكرية تحت ستار الديمقراطية

AR02280/عس
978995355

7717

الواليات المتحدة : التخطيط اإلستراتيجي للسياسة الخارجية وبرامج األمن القومي للدول 

األمريكية نموذجا
20135960, دار المنهل اللبناني: بيروت فوزي حسن حسين

AR02281/عس
2-633-

9953-97
20132400, مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان مجموعة من الباحثينالتغيير في الوطن العربي أي حصيلة

AR02282/عس
995356136

2
20133730, مكتبة حسن العصرية: بيروت قادري محمد الطاهرالتنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق

AR02283/عس
978977379

1707
20145760, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية أحمد محمد أبوطهتملكا وإستثمارا: الثروات الطبيعية وأثرها في حل األزمات والمشكالت اإلقتصادية 

AR02284/عس
2-0479-01-

614
20123590, الدار العربية للعلوم ناشرون : لبنان جيريمي رفكين ترجمة سعيد الحسنيةكيف تغير القوة الموازية الطاقة و االقتصاد والعالم: الثروة الصناعية الثالثة 

AR02285/عس
5-83-6410-

977
20143940, مؤسسة شباب الجامعة: االسكندرية أحمد محمد عبد المقصود1الدعاية السياسية و اإلعالم المذهبي في بالد المغرب و األندلس ج

AR02287/عس
978977641

0541
20142620, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية بدرية دايبين اإلحتالل واإلستقالل: السلطة الشرعية السيادة  

AR02288/عس
978995733

3737
20133600, الوراق للنشر والتوزيع: عمان طارق زياد الشرطيعثمانيون جدد أم علمانية مؤمنة ؟: السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفلسطينية  

AR02289/عس
977232939

5
20141550, عالم الكتب: القاهرة السيد أمين شلبيوفصول اخرى: السياسة الخارجية تبدأ من الداخل 

AR20132770, مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية فتحي السيد عبدهرؤية مستقلة للثورة والديمقراطية واألحزاب السياسية: السياسة والمجتمع 02291/عس

AR02292/عس
978977641

0572
20143560, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية سليم حميدانياإلدراك السياسي للقادة: القرار في األزمات الدولية  

AR02293/عس
978977208

8711
20134470, مكتبة مدبولي : القاهرة محمد عبد الوهاب سيدوالسياسة الخارجية للواليات المتحدة: الكونجرس األمريكي  

AR02294/عس
978614434

0042
20138630, المنظمة العربية للترجمة: بيروت رائد القاقون:دايفيد باوتشر تالنظريات السياسية في العالقات الدولية

AR20133560, دار التعليم الجامعي: اإلسكندرية محمد طه بدوى وآخرونالنظم السياسية والسياسات والعالقات الخارجية الدولية02295/عس

AR02296/عس
978614419

1521
20133480, المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت فاضل الجلبيالقصة الدقيقة لألوبك: النفط بين السياسات واألوهام 

AR02297/عس
6-419-401-

614
20137520, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان نزيه علي منصورو مواجهة األزمات السياسية في ضوء القانون الدولي: الواليات المتحدة اإلمريكية 

AR02298/عس
978977046

3275
20143120, دار الكتب القانونية: القاهرة معمر رتيب محمد عبد الحافظفي ضوء المواثيق واإلتفاقيات الدولية: إمتالك واستخدام األسلحة النووية  

AR02299/عس
8-556-401-

614
20142960, منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان علي عبد هللا األسودبحقوق االنسان في التشريعات الوطنية: تأثير االتفاقيات الدولية الخاصة  

AR02300/عس
978977232

9588
20144180, عالم الكتب: القاهرة خمدي النورجفي ضوء نظرية اإلتصال اللغوي: تحليل الخطاب السياسي 

AR02301/عس
4-329-71-

9957
20142220, دار دجلة: االردن حازم طالب مشتاقفي الفكر االستراتيجي: الفكر االستراتيجي األمريكي و اراء و احاديث اخرى 

AR02302/عس
2-14-579-

9957
20142120, دار الراية للنشر والتوزيع: االردن غازي فيصل حسينفي بلدان العالم الثالث: التنمية السياسية 

AR02303/عس
995781031

6
20123010, دار جليس الزمان: اليمن خالد محمد الربابعةدراسات في الجغرافيا الساسية

AR02304/عس
978995754

4836
20121720, دار الراية للنشر والتوزيع: األردن غسان مدحت خير الدينمدخل إلى الفكر اإلستراتيجي

AR02305/عس
2-378-71-

9957
20142810, دار دجلة: االردن خضير عباس احمد النداويفي دول حوض بحر قزوين: اإلستراتيجية النفطية اإلمريكية 

AR02306/عس
5-348-33-

9957
20141800, مؤسسة لوراق للنشر و التوزيع: االردن وليد نبيل عليدراسة في الجغرافيا السياسية: مستقبل الخريطة السياسية في العالم 

AR02307/عس
978995355

7700
20133430, دار المنهل اللبناني: بيروت حسين عبيددراسة مقارنة: األنظمة السياسية  

AR02308/عس
2-293-422-

977
20142510, الدار الجامعية: االسكندرية عبير عبد الخالقوأثرها على تحقيق التنمية المستدامة: التنمية البشرية 

AR02309/عس
978977344

8484
20142850, دار اآلفاق العربية: القاهرة أدهم إبراهيم جالل الدينفي ضوء أهداف اإلقصاداإلسالمي: سياسات اإلصالح  

AR02310/عس
9-7441-04-

977
20144290, دار النهضة العربية: القاهرة عزة علي البحيريمن مفكرة دبلوماسي: مواقف دبلوماسية وأحداث سياسية 

AR02311/عس
7-313-322-

977
20133460, عين للدراسات و البحوث اإلنسانية و اإلجتماعية: مصر أميرة محمد محمود نافعم1402-1352/هـ 805-753: العثمانيون و أوروبا 

AR02312/عس
7-840-16-

9957
20144000, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان عادل أحمد الطائيدراسة في قانون المعاهدات الدولية: تفسير المعاهدات الدولية 

AR02313/عس
2-832-16-

9957
20143270, دار الثقافة للنشر و التوزيع: األردن أشرف محمد غرايبةالحصانة الدبلوماسية وضرورات حماية األمن القومي

AR02314/عس
978614401

4493
20143670, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان عالء عبد الحميد عبد الكريمدور األمين العام تجاه الصراعات الداخلية

AR02315/عس
5-754-32-

9957
20141580, دار الحامد للنشر و التوزيع : األردن مراد كواشيقوات حفظ السالم السالم وأثارها على تطبيق القانون الدولي االنساني

AR02316/عس
6-263-76-

9957
20143030, الرضوان للنشر والتوزيع: عمان عماد محمد ذياب الحفيظواقع بيئة الوطن العربي

AR02317/عس
4-049-92-

9957
20142620, دار الفكر: األردن بشار أكرم جميل المالحتاريخ اإلسالم في أفريقيا

AR02318/عس
7-131-91-

9957
20144160, دار وائل لنشر والتوزيع: األردن سما سلطان الشاوياستخدام سالح اليورانيوم المنضب و القانون الدولي

AR02319/عس
2-7-8656-

9957
20123450, دار أمنة للنشر والتوزيع: األردن أحمد يونس السبعاويالواقع والمستقبل: احتالل العراق في المنظور االستراتيجي األمريكي 

AR20143290, دار آمنة للنشر و التوزيع: األردن شوكت حبيب الشبيبالمفاوضات بين السياسة والقانون02320/عس

AR02321/عس
978995781

0313
20143010, دار جليس الزمان: اليمن خالد محمد الربابعةدراسات في الجغرافيا السياسية

ARمختصر الثقافة السياسية02322/عس
فهد بن عبد هللا الربيعة المالكي مبارك بن عبد 

هللا البيعة المالكي
20132950, دار ابن الجوزي: عمان 

AR02323/عس
2-58-551-

9957

- دراسة في العالقات اإلسرائيلية اآلسيوية : أثر المتغيرات اآلسيوية على الوطن العربي 

دراسة حالة الصين والهند ودول آسيا الوسطى

الطاهر آدم - هاني الياس خضر الحديثي 

الطاهر حمد
20133700, دار الجنان للنشر والتوزيع: األردن 

AR02324/عس
9-33-551-

9957

دراسة في المدركات والخيارات األستراتيجية : توسيع حلف الناتو بعد الحرب الباردة 

الروسية
20134510, دار الجنان للنشر والتوزيع: األردن محسن حساني ظاهر مديهش العبودي

AR02325/عس
978995716

8247

في دبلوماسية النبي محمد صلى : موسوموسوعة القانون الدولي اإلسالمي القيم األخالقية  

...هللا عيه وسلم 
20144080, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  سهيل حسين الفتالوي

AR02326/عس
5-831-16-

9957
20143360, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان سهيل حسين الفتالويدراسة مقارنة في القانون الدولي العام: العالقات الدولية اإلسالمية  

AR02327/عس
978995716

308

دراسة مقارنة في : موسوعة القانون الدولي  اإلسالمي القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي  

القانون الدولي العام
20143520, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان سهيل حسين الفتالوي

AR02328/عس
978995716

8292
20143920, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان سهيل حسين الفتالويدراسة مقارنة في القانون الدولي العام: المنظمة الدولية اإلسالمية 

AR02329/عس
6-760-32-

9957
20142280, دار الحامد للنشر و التوزيع: األردن أحمد السرويباألسلحة والحروب الكيميائية والبيولوجية والنووية: التلوث البيئي 

AR02330/عس
978995722

4486
20142720, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان عزيزة بن سمينة بنت عمارةاألسباب والحلول: الدول النامية وأزمة المديونية 

AR02331/عس
977350089

09
20095220, دار الكتب الحديث: القاهرة زين الدين الخفجيوأثرها في تاريخ العالقات الدولية في العصر الحديث: اإلستراتيجيات السياسية  



AR02332/عس
978977531

3393
20123020, الخلود للنشر والتوزيعوائل سميراألمير نيكولو ميكيافيلي

AR02333/عس
977350220

1
20093400, دار الكتاب الحديث: القاهرة حسام ديب إبراهيماإلستعمار اإلستيطاني إسرائيل ومشكلة الالجئين الفلسطينيين: التحكيم في القانون الدولي  

AR02334/عس
978977350

3855
20111740, دار الكتاب الحديث: القاهرة خالد عبد العظيمالخليج وأفغانستان تحليل المشهد اإلستراتيجي: التحوالت الكبرى في اإلستراتيجية العالمية 

AR02335/عس
978977350

369

القوانين والتشريعات المحلية والدولية التي : التنمية المستدامة في حوض نهر النيل وافريقيا 

تحكم تنظيم وإقتسام مياه نهر النيل
20114170, دار الكتاب الحديث: القاهرة  سيد عاشور أحمد

02337/عس
978977350

4801
20131800, دار الكتاب الحديث: القاهرة بن داود إبراهيمبين البعدين الدولي والوطني ومقومات تحقيق النزاهة اإلنتخابية: الجرائم اإلنتخابية  

AR02338/عس
978993349

5060
20141520, دار صفحات للنشر والتوزيع: اإلمارات العربية المتحدة منير شفيقرؤية إسالمية: الديمقراطية والعلمانية في التجربة الغربية 

AR02339/عس
977102774

3
20121670, دار الكتاب الحديث: القاهرة عادل الشريفالسلفية المعاصرة في ميزان الربيع العربي

AR02340/عس
978996148

7037
20112240, دار المعرفة: الجزائر عبد هللا جاب هللاالشورى والديمقراطية

AR02341/عس
978977350

3328

مشروع قناة البحرين المخاطر الطبيعية واآلثار : الصراع على المياه في المنطقة العربية 

البيئية
20111640, دار الكتاب الحديث: القاهرة عبد العاطي بدر سلمان

AR02342/عس
977102787

5
20121600, دار الفكر العربي: القاهرة عادل الشريفالليبرالية العلمانية في ميزان الربيع العربي

AR02343/عس
977350253

8
20093530, دار الكتاب الحديث: القاهرة عامر مصباحالمدخل إلى علم العالقات الدولية

AR02344/عس
دراسة في تاريخ الثورة الشعبية المصرية في ضوء أحكام : المواطنة والتحول الديمقراطي 

القضاء
20135680, دار الفكر العربي: القاهرة أحمد محمد مصطفى نصير

AR02345/عس
978977284

5
20112850, دار الكتاب الحديث: القاهرة محمد حسين العيدروسالفكر العسكري اإلستراتيجي في الهجوم والدفاع: النصر والهزيمة في المعارك الكبرى 

AR02346/عس
978977350

2801
20112430, دار الكتاب الحديث: القاهرة محمد حسن العيدروسعبقرية رومل في حرب الصحراء

AR02347/عس
978977350

3902
20122490, دار الكتاب الحديث: القاهرة عبد الفتاح تقيةوالنظام األقتصادي والمالي في النظم اإلسالمية: النظم السياسية مصادر التشريع 

AR02348/عس
977350122

4
20092960, دار الكتاب الحديث: القاهرة عابد األنصارياإلستبداد والهيمنة وغياب الرؤية الشاملة: تحليل الخطاب السياسي العربي 

AR02349/عس
978350287

6
20103180, دار الكتاب الحديث: القاهرة عامر مصباحتكامل المغرب العربي األبعاد والمقاربات

AR02350/عس
978977102

824
20132890, دار الفكر العربي : القاهرة سيد أبو الضيف أحمدمن الثورة إلى القوة:  والنظام الدولي  20مجموعة ال

AR02351/عس
978977350

3268
20103550, دار الكتاب الحديث: القاهرة عامر مصباحنظريات التحليل اإلستراتيجي واألمني للعالقات الدولية

AR02352/عس
977350227

9
20093370, دار الكتاب الحديث: القاهرة عامر مصباحالحوارات النظرية الكبرى: نظرية العالقات الدولية  

AR02353/عس
978977350

4818
20136970, دار الكتاب الحديث: القاهرة حكيم غريبمكافحة اإلرهاب الدولي: السياسة الدولية والقانون الدولي  

AR02354/عس
978977350

2856
20113610, دار الكتاب الحديث: القاهرة محمد حسين العيدروسونهاية أهم قواد الحرب العالمية الثانية: وداعا للسالح  

AR02355/عس
978977644

1255
20142270, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية عمر نهاد عطاحمديدراسة تحليلية مقارنة: أثر نتائج اإلنتخابات على ممارسة السلطة وحقوق الفرد  

AR02356/عس
977744754

5
20133550, مكتبة الوفاء القانونية: األسكندرية فخر الدين ميهوبيدراسة في تطور دولة ما بعد االستعمار: إشكالية بناء الدولة في المغرب العربي 

AR02357/عس
977512552

30
20142980, المكتب العربي الحديث: مصر عزمي عبد الفتاح البشنديفي عالم متغير: أصول السلوك السياسي 

AR02358/عس
977512552

31
20132390, المكتب العربي الحديث: اإلسكندرية محمد طه بدويأصول علم العالقات الدولية

AR02359/عس
995771362

1
20141840, دار دجلة: عمان إسراء شريف الكعوددراسات سياسية تاريخية: أضواء دولية على شؤون الشرق األوسط  

AR02360/عس
978977383

2752
20142940, إيتراك للطباعة: القاهرة محسن أحمد الخضيريرؤية منهجية لضياع دور الدولة: إعادة إختراع الدولة  

AR02361/عس
378995782

2743
20144280, دار البداية: عمان هايل عبد المولى طشطوشاإلتجاهات المعاصرة في العلوم السياسية

AR02362/عس
977438292

5
20124120, المكتب الجامعي الحديث: مصر محمود غالب سعيد عليوالبناء المؤسسي للسلطة في المجتمعات العربية: اإلصالح الديموقراطي 

AR02363/عس
978977644

1330
20143830, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية وفاء علي علي داودبين المواطن والحكومة وتداعيات قيام الثورات: الثقة السياسية  

AR02364/عس
978977634

1814
20143180, دار التعليم الجامعي: األسكندرية حسين عبد الحميد أحمد رشواندراسة في علم اإلجتماع السياسي: الخوف والحرية  

AR02365/عس
978614434

0165
5090مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت حيدر حاج اسماعيل:كيت ناش تالعولمة والسياسة والسلطة: السوسيولوجيا السياسية المعاصرة  

AR20141090, دار يافا العلمية للنشر والتوزيع: عمان صادق جودةالعالقات العربية الصينية أيام أسرة تانغ02366/عس

AR02367/عس
978977212

2240
20141440, مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية صالح عباسالتحديث- التطوير : العولمة اإلدارية 

AR02368/عس
978994866

36

رؤى متنافسة : القوى العظمى واإلستقرار اإلستراتيجي في القرن الحادي والعشرين  

للنظام العالمي
جرايمي هيرد

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : اإلمارات العربية المتحدة 

2013, اإلستراتيجية 
4480

AR02369/عس
978995718

2434
20103520, دار المناهجللنشر والتوزيع: عمان عمر أحمد أبو هاشم الشريفالمداخل اإلدارية الحديثة في التعليم

AR02370/عس
978977319

1689
20131920, العربي للنشر  و التوزيع: القاهرة نبراس المعمريالمرأة و الربيع العربي

AR02371/عس
978977629

8767
20122570, المجموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة السعيد مبروك إبراهيمالمعلومات ودورها في دعم وإتخاذ القرار اإلستراتيجي

AR02372/عس
978977327

9981
20137110, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية محمد إسماعيل محمد مشعلدراسة مقارنة: الضوابط المنظمة للسياسة الشرعية في القانون اإلداري والدستوري 

AR02373/عس
978977407

0990
20122080, المكتب المصري للمطبوعات : القاهرة  نانيس حسن عبد الوهاب: بن دوبريه تفكرة يجب أن تعرفها عن السياسة50

AR02374/عس
978995712

5592
20143880, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان وليد خلف هللا ديابأخالقيات ممارسات العالقات العامة

AR02375/عس
978995779

0798
20134840, اليازوري: عمان فداء طهسجل خدمة وعمليات انتقامية: ارئيل شارون 

AR02376/عس
978977726

0183
20143880, دار الكتب العلمية: القاهرة ايهاب محمد مصطفىمدخل لعلم احتجاز الرهائن: أزمة احتجاز الرهائن 

AR02377/عس
978977644

1545
20143450, مكتبةالوفاء القانونية: اإلسكندرية فخر الدين ميهوبيدراسة في تطور دولة مابعد اإلستعمار: إشكالية بناء الدولة في المغرب العربي  

AR02378/عس
978995735

0543
20133020, مركز الكتاب األكاديمي: عمان حميد مجيد هدووأثرها على األمن القومي العربي: اإلتفاقيات األمنية والعسكري العربية واألمريكية  

AR02379/عس
978995779

0516
20143220, دار اليازوري: عمان هشام محمد أبو حاكمةاألساطير المؤسسة للتاريخ اإلسرائيلي القديم

02380/عس
978995779

0530
20145160, اليازوري: عمان آفي كوبر/تسفي عوفر اإلستخبارات و األمن القومي

AR02381/عس
978977644

1408
20143730, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية محمد علي رجب السيداإلعالم والعولمة والعالقات الدولية الراهنة

AR02382/عس
995700495

6
20132630, دار الشروق: عمان أحمد سعيد نوفل وآخروناآلفاق المستقبلية للعالقات العربية العربية

AR02383/عس
996099627

3
20141660, دار حامد للنشر و التوزيع: عمان مجموعة مؤلفيناألمن النووي

AR02384/عس
978992740

0308
20123520, المركز العربي لألبحاث: قطر مجموعة مؤلفينفي األبعاد الثقافية والسياسية: اإلنفجار العربي الكبير  

AR02385/عس
978977319

1627
20132720, العربي: القاهرة محمد صادق اسماعيلمن أتاتورك الى أردوغان: التجربة التركية 

AR02386/عس
978977350

5165
20144440, دار الكتاب الحديث : القاهرة عامر مصباحالتحليل اإلقليمي للعالقات الدولية

AR02387/عس
978995779

0509
20142170, دار اليازوري: عمان عمر أمين مصالحةالمرجعية اليهودية للتشريعات الدينية واإلجتماعية: التلمود 



AR02389/عس
978614419

3204
20135000, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : األردن محمد إبراهيم العسافالديموقراطية في الفكرالعربي المعاصر

AR02390/عس
978995388

7937
20136010, شركة المطبوعات للتوزيع: بيروت علي وهبالصهيوني-التآمر األمريكي: الصراع الدولي للسيطرة على الشرق األوسط  

AR02391/عس
978977358

3019
20142370, الفجر : القاهرة عبد الحكم احمد الخزامي/استيفاني لوسن  تالعالقات الدولية

AR02392/عس
978995782

2750
20142930, دار البداية ناشرون وموزعون: عمان هايل عبد المولى طشطوشالعالقات الدولية

AR02393/عس
978977733

0053
20143230, دار التعليم الجامعي: القاهرة يوسف حسن يوسفالعالقات الدولية و النظام السياسي الدولي

AR02396/عس
978995725

1369
20143580, قنديل: عمان فهيل جبار جلبيدراسة تحليلية مقارنة: ضمانات حقوق اإلنسان في مجتمعات ما بعد النزاع 

AR02397/عس
978993343

9880
20132390, دار رسالن: دمشق نسيم يازجي/بناتيا عبد الرحمن   تلماذا يخاف األوربيون العرب؟

AR02398/عس
978995388

7692
20144910, شركة المطبوعات للتوزيع : بيروت باراك إوباماحواري مع نفسي: مذكرات نيلسون مانديال 

AR02399/عس
978614401

3007
20132870, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان محمد دحام كرديدراسة في التاثير السياسي الدولي: مستقبل اإلتحاد األوروبي  

AR02400/عس
995754458

6
20125260, الراية: عمان محمد نصر محمددراسة تطبيقية على مكافحة غسل األموال: مكافحة اإلرهاب الدولي 

AR02401/عس
977644151

4
20141580, مكتبة الوفاء القانو نية: القاهرة منير بسكري/امين البار في السياسة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية: مكانة المغرب العربي 

AR02402/عس
978603507

1116
20132690, النشر العلمي والمطابع: السعودية منير محمود بدوي السيد:بيتر سوتش تأسس العالقات الدولية

AR02403/عس
978996072

5936
20142750, دار الحامد : عمان محسن عبد الحميد أحمدالتعاون األمني العربي والتحديات األمنية

AR02404/عس
978977047

4433
20141250, دار النهضة العربية : القاهرة  كاوه الطالبانيتهافت األحزاب السياسية خارج المنطق السياسي لمعالجة األزمة السياسية

AR02405/عس
978995382

6097
مستقبل التغيير في الوطن العربي مخاطر داهمة : 2013-2012حال األمةالعربية 

أحمد عبد ربه  و  زياد حافظ  و  محمد سعد أبو 

عامود وأخرون
20133010, مركز دراسات الوحدة العربية : لبنان 

AR02406/عس
978614401

5698
20142390, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان رشا خليل عبدحرية الصحافة تنظيمها وضماناتها

AR02407/عس
978995382

5595
20123020, مركز دراسات الوحدة العربية : لبنان سايد مطر: ميريام روفيلت دالون تسلطان البدايات بحث في السلطة

AR02408/عس
978977379

0783
20133000, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية السيد أبو عطيةنحو مجتمع دولي آمن: سياسات األمن الدولي في عالم متغير  

AR02409/عس
978977281

5111
20143100, المكتبة األكاديمية : القاهرة نبيل راغبعلم النقد السياسي

AR02410/عس
978614423

0442
20147190, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان وليد بيطارمدخل إلى العلوم السياسية

AR02411/عس
978995722

1843
20144240, دار أسامة للنشر والتوزيع  : عمان وضاح زيتونمعجم المصطلحات السياسية

AR02412/عس
978614431

0557
20142380, الشبكة العربية لألبحاث والنشر: بيروت محمد عزيز الحبابيمن الحريات إلى التحرر

AR02413/عس
978977379

1582
20143250, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية بالل أمين زين الدينفي الدول العربية والغربية: منظمات المجتمع المدني  

AR02414/عس
978977634

1913
20144500, دار التعليم الجامعي للنشر والتوزيع: اإلسكندرية عادل عبد الفضيل عيد و السيد طلبة عليالواجبات_ الحقوق _في الدولة اإلسالمية المعاصرة المشروعية : تعدد األحزاب السياسية  

AR02415/عس
978995732

7941
20144360, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان حازم حمد موسى الجنائيإدارة التغيير اإلستراتيجية األمريكية الشاملة انموذجا

AR02416/عس
978995771

3621
20141840, دار دجلة للتنشر والتوزيع: عمان إسراء شريف الكعوددراسات سياسية تاريخية: أضواء دولية على شؤون الشرق الوسط  

AR02417/عس
978996152

4671
20121100, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر  أبوجرة سلطانيالرجل المشروع: أردوغان  

AR02418/عس
978977047

3191
20143040, دار النهضة العربية : القاهرة  أحمد أبو الوفا محمدوقطع العالقات بين منضمة دولية ودولة عضوفيها: قطع العالقات الدبلوماسية  

AR02421/عس
978994800

9122
بيتر رودولفالعقوبات في السياسة الدولية: دراسات عالمية  

, مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية: اإلمارات  

2007
500

AR02422/عس
978994570

180
20141480, دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر عبد النور ناجيمقدمة في دراسة السياسة العامة

AR02423/عس
978994757

0050
20132160, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  قرانة عادل...األنظمة السياسية المعاصرة - أشكال الحكومات : النظم السياسية  

AR02424/عس
978993131

1027
حسينة بوشيخبرامج الرأي في قناة  الجزيرة الفضائية

, منشورات  زين الحقوقية و الوسام العربي : الجزائر  - لبنان 

2011
4210

AR02425/عس
978993131

1010
20117480, منشورات زين الحقوقية _ الوسام العربي : لبنان - الجزائر زهير بوعمامةبعد نهاية الحرب الباردة: أمن القارة األوروبية في السياسة الخارجية األمريكية  

AR02427/عس
978995722

3212
20093200, اسامة: عمان فاطمة حسين عواداالعالم الفضائي

AR02428/عس
995749978

5
20092000, الراية: عمان محمد ابو سمرةالعالم الزراعي و البيئي

AR02429/عس
978995707

6511
20101480, دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان  محمد قاسم خصاونةاإلستثمار في المناطق الحرة

AR20092960, دار أسامة: عمان بسام مشاقبةمناهج البحث االعالمي وتحليل الخطاب02430/عس

AR02431/عس
978995732

8061
2014780, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان عامر وهاب خلف العانيبين المعالجة والتسويق: اإلرهاب والعنف  في  اإلعالم المرئي  

AR02432/عس
978995771

3782
20142810, دار دجلة : عمان خيضر عباس أحمد النداويفي دول حوض بحر قزوين: اإلستراتيجية النفطيةاألمريكية 

AR02433/عس
978995771

3553
20149110, دار دجلة للنشر والتوزيع : عمان ثروت الحنكاوي اللهيبي1946-1920سورية تحت اإلنتداب الفرنسي نموذجا : األطماع األجنبية في بالد الشام  

AR02434/عس
978995722

4981
20132400, دار أسامة للنشر واتوزيع : عمان كاظم المقدادياإلعالم الدولي والجديد  و تصدع السلطة الرابعة

AR02435/عس
978995722

4790
20132240, دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان شهرزاد لمجداإلعالم األمريكي أنموذجا: اإلعالم وإدارة األزمات  

AR02436/عس
978995733

3706
20143540, الوراق للنشر والتوزيع: عمان عطا هللا الرمحينالتخطيط في هيئة التحرير

AR02437/عس
978995732

6104
20122680, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان محي الدين القطبالخيار اإلستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية

AR02438/عس
978995757

9203
20142400, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان رشا أكرم العمايرةمنظومة الدعم اللوجستي

AR02439/عس
978995754

4980
20131660, دار الراية للنشر والتوزيع: عمان غازي فيصل حسينمنهجيات وطرق البحث في العلوم السياسية

AR02440/عس
978995757

9210
20141950, دار الراية  للنشر والتوزيع: عمان أسامة خيريالقيادة اإلستراتيجية

AR02441/عس
978995757

2044
20132160, دار غيداء للنشر والتوزيع: عمان غالب عبد المعطي فريجاتالممانعة والمواجهةفي خدمة  معركة  األمة

AR02442/عس
978995770

5916
20121600, علم الكتب الحديث : عمان عبد هللا علي أبو السمنمن الشعور بالمسؤولية إلى المواجهة الشاملة: إستراتيجية الثورة 

AR02443/عس
978977753

0545
20154430, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية ثريا أشرف السيداإلعالم الفضائي

AR02447/عس
978957555

559
20133040, دار غيداء للنشر والتوزيع: عمان يوسف محمد الجمبوريدراسة في العالقات المصرية السوفيتية: مصر والسوفيت من النكسة إلى العبور 

AR02448/عس
978995755

5467
20122800, دار غيداء للنشر والتوزيع: عمان عالء محمود قداويفي عهدي القره قوينلو واآلق قوينلوا: تاريخ العراق  

AR02449/عس
978995355

7601
20125700, دار المنهل اللبناني : بيروت سعود المولىفي الحوار والمواطنة والدولة المدنية

AR02450/عس
978614417

0236
20131430, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت شفيق باز رضوانطريق النجاح

AR20142430, دار التعليم الجامعي للنشر والتوزيع: اإلسكندرية أسامة أحمد محمد الفيلدراسة إقتصادية إسالمية: اإلستثمار في الموارد البشرية  02451/عس

AR02452/عس
تعويضات _ المتغيرات البيئية _ تقييم األداء _ تنمية المديرين : إدارة الموارد البشرية 

األفراد
20143520, دار التعليم الجامعي : اإلسكندرية راوية محمد حسن  و محمد سعيد  سلطان



AR02453/عس
978996101

7456
20142790, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عبد القادر رزيق المخادميإلى حروب الهيمنة؟...من الحرب الباردة : الحلف األطلسي  

AR02454/عس
978995355

7427
20121110, دار المنهل اللبناني: بيروت محمد مصطفى كمالالدعاية الرمادية_أساليب اإلقناع _ الدعاية السياسية:  اإلعالم الدولي والرأي العام  

AR02455/عس
978995355

7458
20121440, دار المنهل  اللبناني: بيروت محمد مصطفى كمالإتخاذ قرارات_عولمة_إدارة: العالقات العامة بين تكنولوجيا اإلتصال واألزمات  

AR02456/عس
978977358

2830
20133380, دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة  عبد الحكم أحمد الخزامي: ستيف جايتس تدليلك األكيد إلى التفاوض الناجح: كتاب التفاوض 

AR02457/عس
978977358

2890
20132550, دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة محمد صفوت حسن: فلين ت. جيمس ركيف تحسن من طريقة تفكيرك

AR02458/عس
978977368

5843
20132220, مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع: اإلسكندرية محمد حنفي شمةفن إدارة األزمات

AR02459/عس
978977644

1354
20143590, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية ماجدة عبد الفتاح الهلباويودوره في اإلعالم الدولي: اإلعالم اإللكتروني 

AR02460/عس
978977644

1477
20143990, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية أمين البارفي دعم التحول الديمقراطي في الدول المغاربية: دور األحزاب السياسية  

AR02461/عس
978977644

1064
20143270, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  هشام صاغورفي تفعيل مسار التكامل المغاربي: دور النخب السياسية  

AR02462/عس
979897764

4129
20143950, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  عزام محمد الجويليفي نشر الشائعات: دور  وسائل اإلعالم  

AR02463/عس
978977644

1552
20141070, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية أمين البار  و  منير بسكريفي السياسة الخارجية الفرنسية: مكانة المغرب العربي 

AR02464/عس
978977641

3832
20142740, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية عبد الرحمان سيارالقيادة الفعالة

AR02465/عس
978614419

3464
20131420, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت عصام سخنينيصراع المصالح النفطية وتأثيره في نشوءالقضية الفلسطينية في بدايات القرن العشرين

AR02466/عس
978095490

3442
20131610, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت سلمان أبو ستةالحقوق ال تزول: فلسطين  

AR02467/عس
978614419

1415
20122080, المؤسسة العربية للدراسات  والنشر: عمان شاكر النابلسيالنظام العربي الجديد  أوراق في الثروات العربية

AR02468/عس
978995355

7342
20113150, دار المنهل اللبناني: بيروت عادل خليفةفي العصور القديمة والوسطى: الفكر السياسي 

AR02469/عس
978995355

7335

النقابات _األحزاب _الجمعيات : المؤسسات السياسية واإلجتماعية  في الدولة المعاصرة 

الضمان اإلجتماعي_  اإلعالم _
20113460, دار المنهل اللبناني: بيروت  إبراهيم مشورب

AR02470/عس
978995357

4929
20134730, شركة العارف لألعمال : بيروت جورج كتنسيرة من القومية للماركسية للديمقراطية: إدمان السياسة  

AR02471/عس
978995357

4875
20134160, العارف لألعمال: بيروت فراس البياتي2003 نيسان9في العراق بعد : التحول الديمقراطي  

AR02472/عس
978995357

4639
20137970, العارف لألعمال : بيروت حسين لطيف الزبيديموسوعة السياسة العراقية

AR02473/عس
978614417

0588
20121200, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت عبد الغني عمادوالربيع العربي...التغيرات والتحوالت في عصر العولمة : الثقافة وتكنولوجيا اإلتصال  

AR02474/عس
978614417

0700
20132960, مجد المؤسسةالجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت عامر طرافرواد في تطور الفكر السياسي الحديث

AR02475/عس
978614417

0144
20111440, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت عامر محمود طرافأزمة دولية متفاقمة: قضايا البيئة والتنمية  

AR02476/عس
978614419

3631
إعادة تقييم ومراجعة ودحض وتفنيد: إسرائيل وفلسطين 

حسين محمد ياغي و بسمة محمد : آقي شاليم ت

ياغي
20133830, المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت 

AR02477/عس
978185516

9623
20133500, دار الساقي : بيروت هاشم صالحعلى ضوء فلسفة التاريخ: اإلنتفاضات العربية  

AR02478/عس
978185516

8398
20132960, دار الساقي : بيروت  رئيف خوريأثر الثورة الفرنسية في توجيهه  السياسي واإلجتماعي: الفكر العربي الحديث  

AR02479/عس
978185516

9173
20121280, دار الساقي : بيروت مصطفى حجازي: مصطفى صفوان  تلماذا العرب ليسوا أحرار ؟

AR02480/عس
978614441

0042

ومشكلة توزيع مياه حوضي دجلة والفرات بين : القواعد الدولية المنظمة إلقتسام المياه 

تركيا والعراق
20141730, العارف لألعمال : بيروت سمير هادي سلمان الشكري

02481/عس
978144171

639
معجم المؤلفات السياسية

فرانسواشاتليه  و  أوليفيةدوهاميل و  يليفين 

محمد عرب صاصيال: بيزيه ت
201412630, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت 

AR02482/عس
978995355

732
20132750, دار المنهل  الباناني : بيروت إبراهيم مشوربالمنظمات الدولية واإلقليمية

AR02483/عس
978995313

0002
201400, دار البيطار: بيروت عربي_عربي: قاموس المعتمد 

AR3190دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان خالد عبد السالمموسوعة حدث في مثل هذا اليوم02484/عس

AR02485/عس
978977376

8027
20132550, دار الكتاب العربي : القاهرة  -دمشق منصور عبدالحكيممن أتاتورك إلى أردوغان: تركيا من الخالفة إلى الحداثة 

AR02486/عس
978996110

1717

صور من النضال السياسي   : 1954- 1900معالم الحركة الوطنية بمنطقة المسيلة بين 

في وجه اإلحتالل الفرنسي
20141510, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر كمال بيرم

AR02487/عس
978994726

5772
20134000, دار الهدى: الجزائر عبد الحميد دغبارجامعة الدول العربية

AR02488/عس
978994726

5949
20132550, دار الهدى : الجزائر  ختال هاجرالتدخل اإلنساني في العراق

AR02489/عس
978996101

6626
20134190, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر اسماعيل معرافمسارات التحول الديمقراطي في المنطقة العربية

AR02490/عس
978977379

0950
20154740, دار الفكر الجامعي: القاهرة  منتصر  سعيد  حمودهمنازعاتها-ترسيمها  -  تقسيمها  -  أنواعها -تعريفها  :  الحدود  الدولية   

AR02491/عس
978995757

9579
20152360, دار الراية  للنشر و التوزيع: عمان سمير ة عامر  التيرلبنان  نموذجا: الحرب الوقائية  والسياسة  األمريكية  في  الشرق األوسط  

AR02492/عس
978995712

6971
20143710, دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع: عمان غازي السعدي: عيزر وايزمن تالحرب من أجل السالم

AR02493/عس
978977761

0254
20153540, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة محمد  محمود  منطاوىالحروب  األهلية  واليات  التعامل  معها   وفق  القانون الدولي

AR02494/عس
978995735

0673
20142010, مركز الكتاب األكاديمي: عمان نوال علي تعالبيو دور الفواعل غير الدوالتية فيها: الحوكمة البيئية العالمية 

AR02495/عس
978977438

4967
الحوكمة  و منظمات المجتمع  المدني

مديحة  مصطفى -  وفاء هانم محمد الصدى 

فتحي
20155920, المكتب  الجامعي  الحديث: القاهرة  

AR02496/عس
622200891

1599
20152060, المكتب العربي للمعارف: القاهرة يوسف  خليل إبراهيم   السبعاوياألوروبية  حالة مصر  و المغرب-الصعوبات  التي  تواجه اتفاقية  المشاركة  العربية  

AR02497/عس
978995735

1021
20152000, مركز  الكتاب  األكاديمي: عمان لطفي  حاتم- نوران  طالب  وشاش  العالقات الدولية  وتدو يل  الطاقة  النووية السلمية

AR02498/عس
622200891

0776

دراسة  لبعض حركات اإلسالم  السياسي  و : العالقة  بين الدين  والسياسة  في  إفريقيا   

األصولية المسيحية
20153020, المكتب العربي للمعارف: القاهرة عبير  شوقي  ذكي

AR02499/عس
978995791

1515
20153320, دار وائل للنشر  و التوزيع: عمان أماني  غازي  جرارايديولوجيا  السياسية: الفكر  السياسي  المعاصر   

AR02500/عس
622200891

1520

: السياسة الدولية  و االستراتيجية  القرار االستراتيجي  في ضوء المتغيرات الدولية  

دراسة  في صنع  القرار  نموذج  للتحليل
20153960, المكتب العربي  للمعارف: القاهرة عبد  المنعم محمد عدلي عبد  المنعم

AR02501/عس
622200891

1865

القوة  األمريكية  في النظام  الدولي  الجديد   تداعياتها  : السياسة  الدولية  و االستراتيجية 

و أفاقها  المستقبلية
20153890, المكتب  العربي  للمعارف: القاهرة علي  زياد  عبد  هللا  فتحي  العلي

AR02502/عس
978995795

0446
20152140, دار األيام للنشر و التوزيع : عمان أكرم حسام  فرحاتفي إطار عمليات  حفظ السالم   في أفريقيا: المسؤولية  الدولية   

AR02503/عس
978614436

1085
20154860, مكتبة  زين  الحقوقية و األدبية: لبنان سيروان  زهاويدراسة  مقارنة: النظام  البرلماني  

AR02504/عس
978977650

4400
20142490, مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع: مصر جمال مهديالنظام القانوني الدولي لحماية البيئة من األضرار الناجمة عن األسلحة النووية

AR02505/عس
978977761

0292
20153060, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة يمامة محمد حسن كشكولدراسة مقارنة: النظام القانوني إلنشاء الوحدات اإلتحادية  وتنظيمها 

AR02506/عس
978995791

1843
20152960, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان زهير  أحمد  قدورةدراسة  مقارنة: النظم السياسية  ومبادئ  القانون الدستوالي 

AR02507/عس
622200891

1896

في السياسية الخارجية : السياسة الدولية واإلستراتيجية الوظيفة السياسية لصانع القرار 

المصرية
20153110, المكتب العربي للمعارف: القاهرة محمد عبد العظيم



AR02508/عس
978995771

4307
20153640, دار دجلة ناشرون  و موزعون: عمان أسعد  العزونيقراءة  سياسية  ألحداث   أقليمية ودولية: أنفاق  الهيكل    

AR02509/عس
978995757

9333
20143490, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان عبد  الحليم  مناع  أبو  العماش  العدوان2007-1921تطور  التجربة  الحزبية  في  االردن   

AR02510/عس
978977276

7397
20153670, المكتب العربي للمعارف: القاهرة حنان عز العرب خالددراسة لبعض الحاالت األفريقية: دور البرلمان في المصالحة الوطنية 

AR02511/عس
978614401

6190
20154950, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت نايف أحمد ضاحي الشمريدور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة منظمة األمم المتحدة

02512/عس
978995712

7213
20142500, دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع: عمان محمد عبد العزيز ربيعصنع السياسة األمريكية و العرب

AR02513/عس
978977650

4608
20155300, مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع : القاهرة سامح عبد القوي السيد عبد القويصور التدخالت الدولية السلبية وانعكاساتها على الساحة الدولية

AR02514/عس
978995796

0131
20142600, دار غيداء للنشر والتوزيع: عمان طارق مبروك ترايعقبات تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء الغربية

AR02515/عس
978977761

0148
20152100, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة أشرف إبراهيم سليماندراسة تطبيقية على أعمال األمن: مبادئ علم اإلدارة والعمل الشرطي 

AR02516/عس
978977761

0179
20151500, المركز القانوني لإلصدارات القانونية: القاهرة سمير داود سلمانفي ظل النظام النيابي: مدى تمثيل النائب للناخبين  

AR02517/عس
978977644

2153
20155440, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية أحمد حلمي خليل هنديالدولة في النظم السياسية و الدستورية

AR02518/عس
978614401

6268

خواطر دستورية حول المبادئ األساسية التي : الدساتير العربية بين الواقع و المأمول 

يتعين أن تتضمنها الدساتير في عصر الثورات الربيع
20154470, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت محمد عبد المجيد إسماعيل

AR02519/عس
978995750

1792
20153060, الجنادرية  للنشر  والتوزيع: عمان عبد  الوهاب  محمد خالدالعلوم السياسية  والعالقات الدولية

AR02520/عس
978977753

0408

دراسة تحليلية نقدية لنماذج : األمن اإلنساني بين الصراع الدولى المعاصر و القيم الخلقية 

ممثلة للوجود اإلنساني و القيم
20153590, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية عزة حسن سليمان مساعد

AR02521/عس
978977438

4844

دراسة  مقارنة  في  دساتير العالم  المعاصر  في ضوء : مبادئ  اإلصالح الدستوري   

الفقة و القضاءالدستوري
20157670, المكتب  الجامعي  الحديث : القاهرة  محمد  على  سو يلم

AR02522/عس
978995735

1045
إستراتجية  حروب التحرير  الوطنية

صالح  حسن  -  صباح  نوري علوان العجيلي 

الربيعي
20152620, مركز  الكتاب  األكاديمي : عمان 

AR02523/عس
978995735

0772
20152970, مركز الكتاب  األكاديمي  : عمان بوبكر بوخريسة-  ت-ماكس فيبر  الدولة  و البيروقراطية

AR02524/عس
978995791

1652
20152410, دار وائل للنشر و التوزيع : عمان عبد  علي  محمد  سواديدراسة مقارنة: حماية  المدنيين  أثناء  النزاعات  المسلحة 

AR02525/عس
978995722

6107
20152000, دار أسامة للنشر و التوز يع  : عمان  زهراء كبة. م-  حسين الزو يني  حقوق اإلنسان واإلعالم  بين تكاملية  المعايير  و انتقائية  المضامين


