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اس�م
437,570 ابراھيم عبد الرحمن1 7112361394,000 % 200810دار الس�مابحاث ندوة الخدمة ا�جتماعية في ا�س�م

117,600 طه جابر علوانى2 7112569106,000 % 200710دار الس�مابعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات ا�س�ميه المعاصره

251,860 نوار الشلي3 7112928227,000 % 201610دار الس�مابواب الرزق

220,500 محمد بابكر العرض عبد4
. , محمود قلندر

7112364198,000 % 200910دارالفكرالمعاصراتجاھات البحث في علم ا�تصال

588,000 5
تالبف: تارا تشاند

ترجمه: د.محمد ايوب
الندوي

7113121529,000
% 201610متفرقهاثر ا�س�م في الثقافة الھندية

318,500 مختارات کتاب شيخ6
المقدس

7112960287,000 % 201610دارالجملاجراس من المعبد الذھبي

1,078,000 ابن قرناس7 7112964970,000 % 201010دارالجملاحسن القصص

196,000 ا.د. محمد سعيد8
رمضان البوطي

7113196176,000 % 201610دارالفكرالمعاصراحيا جوھر ا�س�م في حياة المسلمين

98,000 محمد عمارة9 711239388,000 % 201110دار الس�ماحياء الخ�فة ا�س�مية حقيقة ... ام خيال ؟

980,000 احمد عبد . الربيعة10 7113050882,000 % 201710دارالعصماءاحياء السنن المنسية من ھدي خير البرية

163,660 عکاشة عبدالمنان11
الطيبي

7110076147,000 % 200410عالم الكتباختبر معلوماتک اAس�مية

490,000 احمد بسام ساعي12 7112931441,000 % 201510دارالفكرالمعاصرادارة الص�ة

245,000 د. إبراھيم حقي13 7112453221,000 % 201210دارالفكرالمعاصرادرکو الدعائم،القوه

333,200 محمد أمحزون14 7112202300,000 % 201210دار الس�ماسماء . الحسنى المعاني وا�ثار

784,000 15

، فتحي حسن ملکاوي
، رائد جميل عکاشه

عبد الرحمن ابو
صعيليک

7112870706,000

اسماعيل الفاروقي و اسھاماته في ا�ص�ح الفکري ا�س�مي
المعاصر

% 201610دارالفتح

73,500 طلعت محمد عفيفي16 711314466,000 % 201610دار الس�ماصحاب النبي بين المادحين و القادحين اندونيسي

294,000 محمد بابا عمي17 7113068265,000 % 201610دارالفكرالمعاصراصول ا�يمان التوحيد و وحدة الکلمة

1,470,000 وھبه الزحيلي18 71101101,323,000 % 200810دارالفكرالمعاصر١/٢اصول ا�يمان وا�س�م 

759,500 نجم حيدر19 7112969684,000 % 201710دارالجملاصول الشيعة، الھوية و الطقوس و الفضاء المقدس

637,000 20
: جون جوكر - ترجمة

- علي مزھر

مراجعة:حسن ناظم
7113225573,000

% 201810دار الرافديناصول العنف - الدين،والتاريخ ،وا�بادة

980,000 د. شوقي ابو خليل21 7113241882,000 % 201210دارالفكرالمعاصراطلس الفرق و المذاھب ا�س�مية

637,000 د. شوقي ابو خليل22 7113242573,000 % 201210دارالفكرالمعاصراطلس انتشار ا�س�م

441,000 لوي صافي23 7110140397,000 % 200510دارالفكرالمعاصراعمال العقل

118,580 امير عبد العزيز24 7112013107,000 % 200510دار الس�مافترائات علي ا�س�م والمسلمين

1,347,500 ا�مام نور الدين الحنفي25 71129701,213,000 % 201210دارالجملا�ثمار الجنية في ا�سماء الحنفية

367,500 د.سامر عرار26 7112576331,000 % 201210دارالفكرالمعاصرا�خت�ف والتعارف في ضوء علم النفس المعاصر

588,000 - ھاري جي جنسلر27

ترجمة : رعد زامل
7113218529,000 % 201710دار الرافدينا�خ�ق والدين

416,500 تحقيق:بسام محمد28
بارود

7112806375,000 % 201110دارالفتحا�داب المرضية،ل�مام ممد البوزيدي

490,000 محمد کرد علي29 7113126441,000 % 201610متفرقه١٩٣۴ا�دارة ا�س�مية في عز العرب  قاھره 

392,000 أ. د. وھبة الزحيلي30 7112946353,000 % 200010دارالفكرالمعاصرا�سرة المسلمة في العالم المعاصر

294,000 حسام کصاي31 7113070265,000 % 201610دارالفكرالمعاصرا�س�م الراديکالي بين ا�صولية و الحداثة

882,000 محمد عبد الواحد32
العسري

7112850794,000 % 201510دارالمدارا�س�ميا�س�م في تصورات ا�ستشراق ا�سباني

441,000 د شوقي ابوخلي33 7110230397,000 % 201010دارالفكرالمعاصرا�س�م في قفص ا�تھام

269,500 د. محمد سعيد رمضان34
البوطي

7113189243,000 % 200810دارالفكرالمعاصرا�س�م و الغرب

196,000 الشھيد عبدالقادر عوده35 7112816176,000 % 10دارالفتحا�س�م و اوضاعنا القانونيه

245,000 المحجوب بن سعيد36 7112379221,000 % 201010دارالفكرالمعاصرا�س�م وا�ع�موفوبيا

490,000 عبد المجيد الشرفي37 7112066441,000 % 200910دارالمدارا�س�ميا�س�م والحداثة

240,100 محمد عمارة38 7112565216,000 % 201110دار الس�ما�س�م والسياسة الرد على شبھات العلمانيين

220,500 د. محمد سعيد رمضان39
البوطي

7110161198,000 % 200210دارالفكرالمعاصرا�س�م والعصر/حوارات لقرن جديد

196,000 زكي المي�د , تركي40
علي ربيعو

7112388176,000 % 200110دارالفكرالمعاصرا�س�م والغرب الحاضر والمستقبل  /حوارات لقرن جديد

111,230 عبد . ناصح علوان41 7112378100,000 % 200210دار الس�ما�س�م والقضية الفلسطينية

392,000 د. عمر خالد مصطفى42
حمد

7112747353,000 % 201410دار الس�ما�س�م وطرق التفكير

205,800 عبد الكريم بكار43 7112573185,000 % 201010دار الس�م(ا�سئلة المحظورة -التازم الفكري في واقعنا ا�س�مي المعاصر

274,400 عبد الحميد أحمد أبو44
سليمان

7112204247,000 % 201110دار الس�ما�ص�ح ا�س�مي المعاصر

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(1)



اس�م
396,900 رعد حميد توفيق45

البياتي
7113085357,000 % 201710دار الس�ما�ع�م ا�س�مي - رؤى وتحديات في عصر العولمة

4,655,000 مالک بن نبي46 71130694,190,000 % 201610دارالفكرالمعاصر١/۵ا�عمال الکاملة لمالک بن نبي 

3,356,500 جمال الدين ا�فغاني47 71130973,021,000 % 201610دار الس�م) م.فني۴/١ا�عمال الكاملة لجمال الدين ا�فغاني (

539,000 شھاب الدين48
السھروردي

7112981485,000 % 201410دارالجملا�لواح العمادية

963,340 علي جمعه محمد49 7112373867,000 % 200710دار الس�م١/٢ا�مة و ازمة الثقافة و التنمية 

245,000 د. محمد خير فاطمة50 7113006221,000 % 201210دارالعصماءا�مـــل

294,000 محمد اديب کلکل51 7113113265,000 % 200810دارالفكرالمعاصرا�نيس في الوحدة-القسم ا�ول

490,000 محمد اديب كلكل52 7113112441,000 % 201010دارالفكرالمعاصر٣ا�نيس في الوحدة ج

343,000 محمد اديب کلکل53 7113111309,000 % 200910دارالفكرالمعاصر٢ا�نيس في وحدة ج 

156,800 54
داماني صالح

7111944141,000
ا�وقاف الخيرية وعمارة ا�نسان والمكان : نحو توطين نموذج

- اس�مي معاصر للتنمية البشرية دراسة في : اوقاف الفرد
الجمعية ا�ھلية - اوقاف النساء

% 201010دار الس�م

318,500 ھاني رازق-خالص55
جلبي

7110284287,000 % 200010دارالفكرالمعاصرا�يمان و التقدم العلمي

588,000 برنارد لويس/اشرف56
محمد كي�ني

7113160529,000 % 201710المرکز القومي للترجمه(ا�يمان والقوة (الدين والسياسة فى الشرق ا�وسط

343,000 د. محمد سعيد رمضان57
البوطي

7110160309,000 % 201010دارالفكرالمعاصراAس�م م�ذ كل المجتمعات اAنسانية

188,160 أ.د. محمد عمارة58 7112769169,000 % 201210دار الس�ماAس�م واXخر من يعترف بمن؟ ومن ينكر من؟

240,100 أ.د. شعبان محمد59
إسماعيل

7112741216,000 % 201510دار الس�ماYدلة الشرعية: دراسة أصولية استقرائية

122,500 الشيخ عبد الكريم تتان60 7112602110,000 % 201310دارالفكرالمعاصراYشاعرة

490,000 البوطي61 7110290441,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالبدايات باکورة اعمالي الفکرة

70,070 أبو أمامة نوار بن62
الشلي

711220563,000 % 201110دار الس�مالبركة اسباب التحصيل وموانع الحصول

296,450 أحمد محمد عبد العظيم63
الجمل

7112359267,000 % 200810دار الس�مالبطالة مشكلة � يعرفھا ا�س�م

296,450 فريد ا�نصاري64 7112401267,000 % 200910دار الس�مالبيان الدعوي وظاھرة التضخم السياسي

490,000 محمد المھدي منصور65 7112954441,000 % 201610دارالفكرالمعاصرالتجديد في الفکر الصوفي نماذج من مدارس التصوف التجديد

222,460 عبد العزيز بن عثمان66
التويجري

7112206200,000 % 201110دار الس�مالتجديد والمستقبل

269,500 احمد بن محمد الغزالي67 7113135243,000 % 201210دارالجملالتجريد في کلمة التوحيد

163,170 منير محمد الغضبان68 7112374147,000 % 200610دار الس�مالتحالف السياسي في ا�س�م

311,150 أ.د. محمد عمارة69 7112674280,000 % 201210دار الس�مالتراث والمستقبل

1,029,000 د.محمد خير فاطمة70 7113012926,000 % 201310دارالعصماءالتصوف طريق التزكية وا�حسان

547,330 سو رحمن ھدايات71 7112072493,000 % 200110دار الس�مالتعايش السلمي بين المسلمين وغيرھم داخل دولة واحدة

496,860 علي جابر الشارود72 7112380447,000 % 201110دار الس�مالتعددية الحزبية في ظل الدولة ا�س�مية

343,000 محمد سعيد رمضان73
البوطي

7110340309,000 % 200910دارالفكرالمعاصرالتعرف على الذات

367,500 نزار اباظه74 7110341331,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالتعريف با�س�م

137,690 طه جابر علواني75 7110344124,000 % 200910دار الس�مالتعليم الديني بين التجديد والتمھيد

310,170 عماد الدين خليل76 7113080279,000 % 201610دار الس�مالتفسير ا�س�مي للتاريخ

147,000 د. جمال محمد باج�ن77 7112866132,000 % 201510دارالفتحالتکميل في وجوب الفرق بين الممکن و المستحيل

122,500 عبـــد . ناصــح78
علــوان

7110364110,000 % 200710دار الس�م١٢×٢٠التكافل ا�جتماعي في ا�س�م 

1,078,000 د ھالة احمد فؤاد79 7113234970,000 % 201510دار المديالتوحيدي

490,000 د. محمد الذوادي80 7112358441,000 الثقافة بين تاصيل الرويا ا�س�مية واغتراب منظور العلوم
ا�جتماعيه

% 200610دارالمدارا�س�مي

318,500 فواد السعيد81 7112369287,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالثقافة والحضارة/مقاربه بين الفکرين الغربي وا�س�مي

367,500 أ.د. عمر سليمان عبد82
. اYشقر

7112700331,000 % 201710دار الس�م۵الجنة والنار ط

294,000 طاھر الجزائري83 7110387265,000 % 201010عالم الكتبالجواھر الک�ميه في العقيده ا�س�ميه

392,000 د. محمد سعيد رمضان84
البوطي

7113071353,000 % 201310دارالفكرالمعاصرالجھاد في ا�س�م کيف نفھمه... کيف نمارسه

466,970 د. الحارث فخري عيسى85
عبد.

7112698420,000 % 201310دار الس�م(الحداثة وموقفھا من السنة (رسالة دكتوراة

103,880 وصفي عاشور أبو زيد86 711040193,000 % 200910دار الس�م١٢×٢٠الحرية الدينية ومقاصدھا في ا�س�م غ�ف 

343,000 ماھرالصوفي87 7110403309,000 % 200910المكتبه العصريهالحساب والعرض علي . سبحانه وتعالي

147,000 د. محمد خير فاطمة88 7113045132,000 % 201610دارالعصماءالحصن الرباني من ا�مراض والب�يا والمحن

343,000 أ.د. محمد طموم89 7112772309,000 % 201410دار الس�مالحق في الشريعة اAس�مية

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(2)



اس�م
444,920 منير محمد الغضبان90 7112210400,000 % 201110دار الس�مالحقوق المائة للمراة المسلمة

294,000 إمام مرعي بن يوسف91
الكرمي الحنبلي

7112643265,000 % 201310دارالفتحالحكم الملكية والكلم اYزھرية

245,000 د. شوقي أبو خليل92 7110420221,000 % 200610دارالفكرالمعاصرالحوار دائما

85,750 د. محمد سعيد رمضان93
البوطي

711307277,000 % 201310دارالفكرالمعاصرالحوار سبيل التعايش

267,050 منير محمد الغضبان94 7112211240,000 % 201110دار الس�مالحوار شريعة وواقعا وتاريخا

539,000 عبد المحمود ابو95 7113203485,000 % 201610دار الرافدينالحوار في ا�س�م

637,000 وحيد تاجا96 7112412573,000 % 200610دارالفكرالمعاصرالخطاب ا�س�مي الى ين ؟

1,078,000 حسن مظفر الرزو97 7112839970,000 مرکز دراسات الوحدهالخطاب المعرفي ا�س�مي: معالجة رقمية
العربيه

201410 %

490,000 د. سمير الشاوي98 7113001441,000 % 201210دارالعصماءالخطابة والخطيب

455,700 د. محمد بن إبراھيم99 7112678410,000 % 201310دار الس�مالخطب المنبرية

451,780 صادق شائف نعمان100 7112422407,000 % 200910دار الس�مالخ�فه ا�س�ميه وقضيه الحکم بما انزل .

539,000 ھنري کوربان101 7112978485,000 % 200910دارالجملالخيال الخ�ق في تصوف ابن العربي

94,080 عبد الحميد عبد المنعم102
مدكور

711194785,000 % 201010دار الس�مالدعوة ا�س�مية في عصر العولمة

254,800 أ.د. نور الدين عتر103 7112679229,000 % 201210دار الس�مالدعوة والداعية الى ا�س�م

367,500 محمد خير الشعال104 7111931331,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالدورة التاھيلية للحياة الزوجية

81,830 105
خالد صقر

711239474,000 الدولة المدنية وا�س�م حول مطلب الغاء المادة الثانية من الدستور
المصري

% 201210دار الس�م

269,500 محمد عبد الجبار , عبد106
الرزاق عيد

7112382243,000 % 200010دارالفكرالمعاصرالديمقراطية بين العلمانية و اAس�م/  حوارات

180,320 عبد الرازق السنھوري107 7112566162,000 % 201210دار الس�مالدين والدولة في ا�س�م

539,000 د.محمد خاتمي108 7112398485,000 % 200410دارالفكرالمعاصرالدين والفكر في شراك ا�ستبداد

81,340 فريد اYنصاري109 711194873,000 % 201110دار الس�مالدين ھو الص�ة والسجود _ باب الفرج

1,960,000 110
بابا علي بن عمر
الشھير بابن القره

داغي
71131341,764,000

% 201510متفرقهالرجوع الي الصراط المستقيم

205,800 أبي القاسم عبد الكريم111
بن ھوزان القشيري

7110473185,000 % 200710دار الس�مالرسالة القشيرية م.سلوفان ابيض عادي

122,500 عبد الكريم تتان112 7112454110,000 % 201210دارالفكرالمعاصرالرشوة

441,000 زياد كاظم113 7113219397,000 % 201710دار الرافدينالروح العتيقة دراسة في ا�يقونات والتصاوير ا�س�مية

1,078,000 ملحم شکر114 7112959970,000 % 201610دارالجملالزندقة في دار ا�س�م في قرن الثاني للھجرة

343,000 ا. رمضان البوطي115 7110490309,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالسلفية مرحلة زمينة مبارکة �مذھب اس�مي

2,425,500 شھاب الدين116
السھروردي

71129792,183,000 % 201210دارالجمل١/٣السھروردي

333,690 117
احمد محيي الدين صالح

7112367300,000 السياسة الشرعية حالة غياب حكم اس�مي عن ديار المسلمين
رسالة دكتوراه"

% 201110دار الس�م

437,570 ص�ح أنور عبد فرحان118 7112685394,000 % 201310دار الس�م(السياسة الشرعية في كتاب فتح الباري (رسالة ماجستير

237,160 عبد . ناصح علوان119 7112360213,000 % 200610دار الس�مالشباب المسلم في مواجھة التحديات

318,500 ا. نوت / ي. باول120 7112961287,000 % 201610دارالجملالشرق ا�س�مي ، خطوط تاريخه العريضة

316,540 د. عمر سليمان  عبد.121
اYشقر

7112758285,000 % 201310دار الس�م( الشريعة اAلھية (الطبعة الشرعية) ( طبعة مصححة ومنقحة

882,000 سامي زبيدة122 7110510794,000 % 200710دارالمدارا�س�ميالشريعة و السلطة في العالم ا�س�مي

588,000 لويي صافي123 7113198529,000 % 201710دارالفكرالمعاصرالشريعة و المجتمع

1,960,000 WAEL/وائل ح�ق124

HALLAQ
71132301,764,000 % 201810دارالمدارا�س�ميالشريعة: النظرية، الممارسة، والتحو�ت

392,000 د. محمد سعيد رمضان125
البوطي

7113191353,000 % 201710دارالفكرالمعاصرالشوري في ا�س�م

196,000 علي شريعتي126 7112502176,000 % 200210دارومكتبه الھ�لالشھادة

326,830 ابي قاسم ابن رضوان127
المالقي

7112562294,000 % 200710دار الس�مالشھب ال�معة في السياسة النافعة

98,000 محمد قطب128 711051888,000 % 10دار القلمالشھيد واوسمتة العشرة

980,000 129
وجيه قانصو

7113117882,000 الشيعة ا�مامية بين النص و التاريخ دراسة في مراحل التکوين
ا�ولي

% 201610متفرقه

196,000 عبد . الغماري130 7110519176,000 % 198610عالم الكتبالصبح السافر في تحقيق ص�ة المسافر

318,500 عبد الكريم بكار131 7112212287,000 % 201110دار الس�مالصحوة ا�س�مية صحوة من اجل الصحوة

122,500 ا�مام زين العابدين132 7112649110,000 % 200810دارومكتبه الھ�ل كرتونيه١٠ × ١۴الصحيفة السجادية 

245,000 ا�مام زين العابدين133 7110524221,000 % 200810دارومكتبه الھ�ل كرتونيه١۴ × ٢٠الصحيفة السجادية 

882,000 نارسيل موس134 7113108794,000 % 201710دارالمدارا�س�ميالص�ة بحث في سوسيولوجيا الص�ة

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(3)



اس�م
1,617,000 د. کامل مصطفي135

الشيبي
71129581,455,000 % 201110دارالجمل١/٢الصلة بين التصوف و التشيع 

134,260 عبد الفتاح القاضي136 7110533121,000 % 200810دار الس�م١٢×١٧الصيام فضائله واحكامه  

172,970 أبو أمامة نوار بن137
الشلي

7112213156,000 % 201110دار الس�مالطريق الى الوسطية ا�س�مية تنظيًرا وتنزًي�

280,280 أ.د. محمد عمارة138 7112654252,000 % 201210دار الس�مالطريق الى اليقظة ا�س�مية

294,000 د. محمد سعيد رمضان139
البوطي

7111937265,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالظ�ميون والنورانيون

490,000 ا. د. وھبة الزحيلي140 7111924441,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالعالم ا�س�مي في مواجھة التحديات الغربية

294,000 د. محمد بشاري141 7112377265,000 % 200610دارالفكرالمعاصر شتنبر١١العالم اAس�مي وتحديات 

735,000 المحامي محمود صالح142
محمود العلواني

7112887662,000 % 201510منشورات الحلبيالعرف و اثره في الشريعة ا�س�مية و القانون الوضعي

245,000 محمد ا�ثري143 7110548221,000 % 200810عالم الكتبالعفاف

539,000 الشيخ حسين احمد144
الخشن

7113122485,000 % 201510متفرقهالعقل التکفيري قرائة في المنھج ا�قصائي

735,000 يحيى الكعكي145 7110550662,000 % 201010دارالنھضه العربيهالعقل في ا�س�م

431,200 أبو اليزيد العجمي146 7112956388,000 % 200810دار الس�مالعقيدة ا�س�مية عند الفقھاء ا�ربعة م سلوفان

392,000 أ.د. عمر سليمان عبد147
. اYشقر

7112724353,000 % 201210دار الس�مالعقيدة في . سلسلة العقيدة ف ضوء الکتاب و السنة

245,000 د. اماني صالح148 7112376221,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالع�قات الدولية البعد الديني و الحضاري

367,500 د.وھبه الزحيلي149 7112403331,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالع�قات الدوليه في ا�س�م-مقارنه بالقانون الدولي الحديث

212,170 احمد محمد عبد العظيم150
جمل

7110561191,000 % 200910دار الس�مالعمل التطوعي في ميزان ا�س�م

235,200 نوار بن الشلي151 7113087212,000 % 201610دار الس�مالعمل والجزاء في ا�س�م

171,500 د عبدالحميداحمدابو152
سليمان

7112402154,000 % 200210دارالفكرالمعاصرالعنف واداره الصراع السياسي  في الفکر ا�س�مي

122,500 عبد الحميد احمد او153
سليمان

7112561110,000 % 200710دار الس�مالعنف واداره الصراع السياسي في الفکر ا�س�مي

490,000 د.يحيى الكعكي154 7112410441,000 % 200310دارالنھضه العربيهالعولمة ا�س�مية - العربية

245,000 أ.د. محمد عمارة155 7112661221,000 % 201210دار الس�مالغرب وا�س�م اين الخطا ؟ واين الصواب ؟

269,500 معتز الخطيب156 7112425243,000 % 200710دارالفكرالمعاصرالغضب ا�س�مي

103,880 نور الدين مختار157
الخادمي

711292093,000 % 201510دار الس�مالغلو في ظل المقاصد الشرعية

980,000 أسامة كبارة158 7110586882,000 % 200910دارالنھضه العربيهالفساد في ا�رض وموقف ا�س�م منه

212,170 فريد ا�نصاري159 7110589191,000 % 200910دار الس�مالفطريه بعثه التجديد المقبله

3,822,000 ا. د محمد الزحيلي160 71130303,440,000 % 201610دارالعصماء١/٣الفكر اAس�مي المعاصر في العقيدة والشريعة والسلوك 

588,000 د.محمد حسن دخيل161 7112624529,000 % 201410منشورات الحلبيالفكر السياسي ا�س�مي المعاصر

637,000 جورج مارسييه /عبلة162
عبد الرازق

7113161573,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالفن ا�س�مي

686,000 عبد. عبدالعزيز امين163 7112950617,000 الفيوض ا�لھية بشرح ا�لفية الوردية في غلم التعبير ل�مام
المناوي

% 201510دارالفتح

171,500 عمر سليمان عبد.164
ا�شقر

7113150154,000 % 201710دار الس�مالقضاء و القدر سلسلة العقيدة

245,000 مالك بن نبي165 7112455221,000 % 201210دارالفكرالمعاصرالقضايا الكبرى

441,000 د. سمير الشاوي166 7112993397,000 % 201010دارالعصماءالقول السديد في شرح جوھرة التوحيد

61,250 عبد . ناصح علــوان167 711201155,000 % 200710دار الس�مالقومية في ميزان ا�س�م

372,400 أ.د. عمر سليمان168
عبد. ا�شقر

7112713335,000 % 201210دار الس�مالقيامة الصغرى سلسلة العقيدة

267,050 أ.د. عمر سليمان عبد169
. اYشقر

7112722240,000 % 201210دار الس�مالقيامة الكبرى

85,260 أ.د. نور الدين مختار170
الخادمي

711274377,000 القيم ا�خ�قية ا�نسانية ومقاصد الشريعة في عصر النھضة العربية
(وا�س�مية (شمواه

% 201410دار الس�م

784,000 د.ارحابي محمد ارحابي171 7113034706,000 % 201610دارالعصماءالقيم الحضارية لرعاية المسنين في السنة النبوية

1,347,500 ابو الحسن ال�وي172 71129711,213,000 % 201210دارالجملالکتاب الخزري

294,000 شمس الدين الذھبي173 7110638265,000 % 200010دارومكتبه الھ�لالكبائر

245,000 محمد الذھبي174 7110639221,000 % 10دار القلمالكبائر كرتونه

1,176,000 اسامة كبارة175 71124361,058,000 % 201310دارالنھضه العربيه١/٢الكلمة في ا�س�م دورھا ومسئو ليتھا 

735,000 الشيخ عبد الكريم176
الجيلي

7110647662,000 % 200810دارومكتبه الھ�لالكھف والرقيم في شرح بسم . الرحمن الرحيم

196,000 د. محمد سعيد رمضان177
البوطي

7113192176,000 % 201710دارالفكرالمعاصرال�مذھبية

735,000 د. عبد الوھاب حسن178
حمد

7113212662,000 % 201710دار الرافديناللمحات الحسان في النحو الصرف

147,000 الشيخ عبد الكريم تتان179 7112619132,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالليلة الخالدة

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(4)



اس�م
565,460 بقلم : د. محمد علي180

الھاشمي
7112714509,000 % 201310دار الس�مالمجتمع المسلم كما يبنيه ا�س�م في الكتاب والسنة

231,280 أ.د. عبد العال احمد181
عطوة

7112777208,000 % 201410دار الس�مالمدخل الى السياسة الشرعية

637,000 د. احمد ابو ضاھر182 7113005573,000 % 201210دارالعصماءالمدخل لدراسة الشريعة ا�س�مية

490,000 ا.د. محمد سعيد183
رمضان البوطي

7112937441,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالمذاھب التوحيدية والفلسفات المعاصرة

110,250 جميلة كديور184 711237099,000 % 200110دارالفكرالمعاصرالمراة روية من وراء جدر

171,500 عماد الدين خليل185 7113151154,000 % 201710دار الس�مالمراة و ا�سرة المسلمة من منظور غربي

231,280 د. مريم آيت أحمد186 7112789208,000 % 201310دار الس�مالمرأة المسلمة بين تحديات التمكين ومستقبل التنمية

196,000 مالک بن نبي187 7113073176,000 % 201410دارالفكرالمعاصر٢المسالة اليھودية وجھة العالم اAس�مي ج

759,500 إريك يونس جوفروا188 7113158684,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالمستقبل ل�س�م الروحاني

735,000 يحيى الكعكي189 7110692662,000 % 200910دارالنھضه العربيهالمسجد ورسالته في اYلفية الثالثة

171,500 مالك بن نبي190 7112363154,000 % 200610دارالفكرالمعاصرالمسلم في عالم ا�قتصاد

245,000 حسام شاكر191 7112236221,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالمسلمون اوربا وعالم متغير

1,078,000 د. سفير الجراد192 7113032970,000 % 201610دارالعصماءالمسلمون وحوار الحضارات

842,800 منير محمد غضبان193 7112906759,000 % 210510دار الس�مالمسيرة ا�س�مية لجيل الخ�فة الراشدة ابوبکر رض

784,000 منير محمد غضبان194 7112910706,000 % 201610دار الس�مالمسيرة ا�س�مية لجيل الخ�فة الراشدة عثمان

808,500 منير محمد غضبان195 7112911728,000 % 201610دار الس�مالمسيرة ا�س�مية لجيل الخ�فة الراشدة علي بن ابي طالب ع

2,303,000 منير محمد غضبان196 71129072,073,000 % 201610دار الس�م١/٣المسيرة ا�س�مية لجيل الخ�فة الراشدة عمر بن خطاب

980,000 شھاب الدين197
السھروردي

7112980882,000 % 201210دارالجملالمشارع و المطارحات

637,000 د.ع�ء الحلي198 7113204573,000 % 201610دار الرافدينالمشروع التجديدي المعاصر في مدرسة النجف ا�شرف

147,000 جواد المرابط199 7110704132,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالمعجزات النبوية بين الروايات الصحيحة وتشكيك المستشرقين

118,580 نورالدين مختار200
الخادمي

7112921107,000 % 201610دار الس�مالمقاصد الشرعية في المجال السياسي و الدستوري

735,000 د. محمد الزحيلي201 7113023662,000 % 201510دارالعصماءالمقدمات الممھدات للكتب والرسائل ووقائع الموتمرات

171,500 أبي حامد محمد الغزالي202 7110719154,000 % 200810دار الس�مالمقصد ا�سنى في شرح معاني اسماء . الحسنى

1,078,000 ابو الفتح الشھرستاني203 7112974970,000 % 201310دارالجملالملل و النحل

441,000 204
الشيخ عبدالكريم

الجيلي/تحقيق الشيخ
قاسم الطھراني

7110725397,000
% 200910دارومكتبه الھ�لالمناظر اAلھية

441,000 205
د. حسن جمعة حّماد

7112295397,000 المنافقون..صفاتھم وخطرھم، وكيف تحمي نفسك من النفاق
والمنافقين

% 200810دارالفتح

110,250 قاضي عبد الرشيد206 711074199,000 % 201010دار الس�مالمنھج ا�س�مي للوسيطه و ا�عتدال

784,000 سعيد عبد اللطيف فودة207 7112478706,000 % 201210دارالفتحالمنھج السوي شرح أصول طريقة السادة آل باعلوي

1,284,780 مجموعه من المولفين208 71119021,156,000 % 201010دار الس�م١/٢المنھجيه ا�س�ميه

122,500 عبد الکريم تتان209 7113074110,000 % 201610دارالفكرالمعاصرالموقف البصير من القضاء و التقدير

416,500 محمد عصام قصاب210 7112938375,000 % 201510دارالفكرالمعاصرالميسر في القضاء و القدر

784,000 عماد الدين أحمد أبو211
ِحْجلة

7112305706,000 % 200910دارالفتحالنجوم ال�معة في ثقافة المسلم الجامعة

187,180 د�ل باجس212 7112706168,000 % 201310دار الس�مالنساء اAس�ميات في العالم العربي من ردة فعل إلى واقع جديد

147,000 النعمان الشاوي213 7112879132,000 % 201510دارالفتحالنسمات القدوسية شرح مقدمات السنسوية

343,000 أحمد زّروق214 7112634309,000 % 201310دارالفتحالنصيحة الكافية لمن خّصه . بالعافية

608,580 ياسر ابو شبانه215 7112413548,000 % 200410دار الس�م-النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور ا�س�مي

313,600 عبد العزيز الخياط216 7112411282,000 % 200410دار الس�مالنظام السياسي في اAس�م النظرية السياسية نظام الحكم

294,000 بسام عجك217 7113062265,000 % 201010دارالعصماءالواضح المبين في عقيدة اAس�م

343,000 محمد حبش - ع�ء218
الحموي

7112988309,000 % 200810دارالعصماء(الوجيز في شرح جوھرة التوحيد (نايف عباس

155,820 محمد سعيد حوي219 7112908140,000 % 201510دار الس�مالوجيز في مبادئ ا�س�م

245,000 نورالدين بن رابح220
اعزيز

7111926221,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالوسطية وا�عتدال في المنھج الدعوي عند ا�مام محمد الغزالي

539,000 اعداد221 7113217485,000 % 71110دار الرافدينالوصايا �بن عربي

980,000 علي المرغيناني222 7110793882,000 % 200210دار القلم في مجلدان١/۴الھداية شرح بداية المبتدئ 

343,000 احمد محمد علي223
المشھداني

7112939309,000 % 201510دارالفكرالمعاصرالھوية ا�س�مية مقوماتھا و سماتھا

294,000 عبد الوھاب المسيري224 7112404265,000 % 201210دارالفكرالمعاصرالھوية و الحرکية ا�س�مية / حوارات

196,000 د. محمد خير فاطمة225 7113063176,000 % 201210دارالعصماءالى الحبيب خذوني

64,680 عبد . ناصح علــوان226 711082058,000 % 200910دار الس�مالى ورثة ا�نبياء والدعاة الى .

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(5)



اس�م
588,000 ريتا فرج227 7113119529,000 % 201510متفرقهامراة الفقھا و امراة الحداثة خطاب ال�مساواة في المدونة الفقھية

122,500 اميلي براملت اسامي228 7112604110,000 % 201010دارالفكرالمعاصرامنت بربكم فاسمعون طبعة جديدة

1,078,000 نخبة /بشير السباعي229 7113166970,000 % 201610المرکز القومي للترجمهاوروبا والعالم ا�س�مي

294,000 بدر الدين بن ابراھيم230
بن سعد . بن جماعة

7113089265,000 % 201610دار الس�مايضاح الدليل في قطع حجج اھل التعطيل

102,900 د. نزار محمود قاسم231
الشيخ

711274993,000 أثر التخطيط المستقبلي في دعوة غير المسلمين لiس�م في ضوء
السنة النبوية

% 201410دار الس�م

637,000 232
الدكتور ع�ء الحلي

7113202573,000 أثر الزمان والمكان في المعرفة الفقھية (دراسة تحليلية ضمن مجال
( الفلسفة

% 201610دار الرافدين

245,000 محمد ابن رياض233
ا�ثري

7110011221,000 % 200510عالم الكتبأختاة الى أين المصير

441,000 د. عبد الحميد أحمد أبو234
سليمان

7112160397,000 % 200410دارالفكرالمعاصرأزمة ا�رادة والوجدان المسلم

294,000 محمد بن أحمد حسن235
النعيري

7112365265,000 % 200910دارالفكرالمعاصرأسس دراسة المستقبل في المنظور ا�س�مي

196,000 د. عوض إبراھيم236
عوض

7110030176,000 % 200910دارالفكرالمعاصرأصول الفكر ا�تصالي ا�س�مي

98,000 د.محمد خير فاطمة237 711299688,000 % 201110دارالعصماءبادر واغتنم

294,000 جھاد السراج- د. ايمان238
الكردي

7113056265,000 % 201210دارالعصماءبحوث في العقيدة

1,075,060 أبي عبد . ابن اYزرق239 7112564968,000 % 200810دار الس�م٢/١بدائع السلك في طبائع الملك 

771,260 2407112849694,000 % 200810دار الس�م١/٢بناء المفاھيم 

196,000 ومي241 jَعون معين الَقـد 7112479176,000 % 200910دارالفتحبين قيامَتين ،مشاھد من اXخرة

334,180 أ.د. شعبان محمد242
إسماعيل

7112791301,000 % 201510دار الس�متاريخ التشريع اAس�مي: مراحله ومصادره

441,000 د.إيمان الكردي /د.ع�ء243
الدين الحموي

7112998397,000 % 201110دارالعصماءتاريخ العقيدة ا�س�مية

1,764,000 كروث ايرنانديث /عبد244
العال صالح

71131631,588,000 % 201710المرکز القومي للترجمه١/٣تاريخ الفكر فى العالم ا�س�مى 

269,500 مالك بن نبي245 7113075243,000 % 201310دارالفكرالمعاصرتام�ت

274,400 حسن ايوب246 7110901247,000 % 200710دار الس�متبسيط العقائد ا�س�ميه

257,250 حافظ محمد منير247
ا�زھري

7110905232,000 % 200810دار الس�متجديد الفکر الديني في جھود محمد ا�زھري

882,000 محمد عبد. آل رشيد248 7112820794,000 % 10دارالفتحتذکره الرشيد

539,000 محمد قاسم المنسي249 7110930485,000 % 201010دار الس�متغيير الظروف واثره في اخت�ف ا�حکام في الشريعه ا�س�ميه

158,760 ھدي درويش250 7112845143,000 % 201010دار الس�متقارب الشعوب موعد الحظارات

245,000 محمد أديب كلكل251 7110971221,000 % 201010دارالفكرالمعاصرتنبيه الفكر إلى حقيقة الذكر

343,000 د.ع�ء الحموي/ ا. ندى252
الصباغ

7112999309,000 % 201210دارالعصماءتوضيح ھداية المريد الى شرح جوھرة التوحيد

61,250 253
نور الدين مختار

الخادمي
711257455,000 توطين المعرفة ا�س�مية في مؤسسات التعليم العالي المعرفة

ا�فتائية انموذًجا
% 201110دار الس�م

1,568,000 د.عبد الوھاب حسن254
حمد

71132101,411,000 % 201710دار الرافدين١/٢جدلية المعنى والصوت 

367,500 مصطفى غالب255 7113215331,000 % 201710دار الرافدينج�ل الدين الرومي من متاھات الحقيقة حتى بلوغ الجوزاء

134,260 فريد ا�نصاري256 7113132121,000 % 200910دار الس�مجماليه الدين معارج القلب الي حياه الروح

377,300 ) : سعيد حوى ت257

( ھـ 1409
7112736340,000 % 201210دار الس�م(جند . ثقافة وأخ�قا (طبعة منقحة

539,000 الفاسي258 7112075485,000 % 200410المكتبه العصريهفي مجلد١/٢جواھرالمعاني وبلوغ ا�ماني 

392,000 علي جمعه محمد259
الشافعي

7111019353,000 % 200810دار الس�محاشية البيجوري على جوھرة التوحيد

67,130 عبد . ناصح علــوان260 711102860,000 % 201010دار الس�محتى يعلم الشباب

362,600 261
مصطفى عبد الواحد

7111962326,000 حرية الراي في ا�س�م (مفھومھا وضوابطھا ومجا�تھا في ضوء
(الكتاب والسنة

% 201010دار الس�م

343,000 أ. د. وھبة الزحيلي262 7113195309,000 % 201010دارالفكرالمعاصرحق الحرية في العالم

269,500 محمد عمارة263 7112842243,000 % 201010دار الس�محقااق وشبھات حول الحرب الدينية والجھاد والقتال وا�رھاب

196,980 محمد عمارة264 7111964177,000 % 201010دار الس�محقااق وشبھات حول السنة والشيعة

257,250 محمد عمارة265 7112014232,000 % 201010دار الس�محقائق وشبھات حول السنة النبوية

291,060 محمد عمارة266 7112033262,000 % 201010دار الس�محقائق وشبھات حول مكانة المراة في ا�س�م  غ�ف

245,000 .د. أحمد الرشيدي  , د267
عدنان السيد حسين

7112386221,000 % 200210دارالفكرالمعاصرحقوق اAنسان في الوطن العربي / حوارات

268,520 نادية محمود مصطفى268 7112362242,000 % 200610دار الس�مخصائص الثقافة العربية وا�س�مية في حوار الثقافات

89,670 نور الدين مختار269
الخادمي

711221681,000 % 201110دار الس�مخطابنا ا�س�مي المعاصر - تاصيل وتفعيل

6,125,000 د.عبد الوھاب حسن270
حمد

71132115,513,000 % 201710دار الرافدين١/٨دراية ا�عجاز 

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(6)



اس�م
441,000 د. جيزي� ويب271 7111087397,000 % 200210دارالفكرالمعاصردعونا نتكلم

294,000 رولف فيغرسھاوس272 7112237265,000 % 201110دارالفكرالمعاصردور الدين في المجتمع / حوار مع الغرب

539,980 إسراء عمران أحمد273 7112560486,000 % 201110دار الس�مدور القيادة في ا�ص�ح السياسي

85,750 مالک بن نبي274 711307677,000 % 201310دارالفكرالمعاصردور المسلم ورسالته

245,000 محمد . م . اYرناؤوط275 7111097221,000 % 200010دارالفكرالمعاصردور الوقف في المجتمعات اAس�مية

882,000 محمد غسان الجبان276 7113028794,000 % 201610دارالعصماءذكــر . تعـالـى طريقك الى السعادة والنجاح والتفوق

588,000 تركي بن فھد277 7113104529,000 % 201610دارالنھضه العربيهرد على اھل الذمة للواسطي

386,120 الحارث المحاسبي/عبد278
الفتاح ابو غدة

7113167348,000 % 201610دار الس�مرسالة المسترشدين - طبعة جديدة منقحة ومزيدة

102,900 بدوي محمد الشيخ279 711112193,000 % 199710دار الس�مرساله ا�ص�ح رويه في المنھج والشروط

686,000 الشيخ عبد الس�م280
اYسمر

7111114617,000 % 200310دارالمدارا�س�ميرسائل الشيخ عبد  الس�م اYسمر الى مريديه

98,000 اAمام العز بن عبد281
الس�م

711245088,000 % 201210دارالفكرالمعاصررسائل في التوحيد

49,000 د. محمد خير فاطمة282 711299044,000 % 200910دارالعصماءرسائل وليال عشر

400,330 283
د. عوض ص�ح علي

القوني
7112658360,000 روح التشريع بين اAس�م والغرب : إضاءة للفكر السياسي في

(الربيع العربي (رسالة دكتوراه
% 201310دار الس�م

446,880 د. محمد عبد الفضيل284
القوصي

7112715402,000 % 201210دار الس�م(رؤية إس�مية في قضايا العصر (شمواه

144,060 محمد مسعد ياقوت285 7112697130,000 % 201310دار الس�مرؤية إس�مية للنھضة بواقع اYمة

115,150 د. أنس أحمد كرزون286 7112659104,000 رياض الجنة..توجيھات في الدعوة والخطابة (منھج تربوي للمعاھد
(القرآنية

% 201310دار الس�م

392,000 محمد عايش287 7112831353,000 % 10دارالفتحزبده تجريد الوافي بالوفيات

41,160 علي أحمد السالوس288 711284737,000 % 200810دار الس�مزواج ا�قارب بين العلم والدين

180,320 محمد أحمد العكش289 7111159162,000 % 200910دار الس�م١٢×٢٠سعادة الضرائر واقع ام خيال  

147,000 عبد الس�م الھراس290 7111967132,000 % 201010دار الس�مسعادة المراة في ظل ا�س�م

294,000 نظلة الجبوري291 7113238265,000 % 201610دار المديس�طين المتصوفة في العشق والمعرفة

2,499,000 عمر سليمان عبد .292
ا�شقر

71131682,249,000 % 201610دار الس�م غ�ف٨/١سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة 

1,347,500 ابن قرناس293 71129571,213,000 % 200910دارالجملسنة ا�ولين

129,850 294
أحمد سريرات

7112687117,000 سنن . في الحضارة اAنسانية (مقاربة جديدة عن دور اYنبياء
(واYمم المختارة في الحضارات

% 201310دار الس�م

65,170 295
محماد بن محمد رفيع

711221759,000 شباب ا�مة بين سؤال الوعي التاريخي واشكال بناء الرؤية
المستقبلية

% 201110دار الس�م

541,450 بقلم د. محمد علي296
الھاشمي

7112726487,000 % 201310دار الس�مشخصية المراة المسلمة كما يصوغھا ا�س�م في الكتاب والسنة

426,300 بقلم د. محمد علي297
الھاشمي

7112670384,000 % 201310دار الس�مشخصية المسلم كما يصوغھا اAس�م في الكتاب والسنة

1,470,000 ابو اسحاق ابراھيم298
الشيرازي

71131291,323,000 % 201610متفرقه٣ ط١/٢شرح اللمع 

245,000 :حقق نّصھا وشَرَحھا299

وق jمحمد خليل الزر
7112817221,000 % 201010دارالفتحشرح المقدمة الجَزرية، مع تحقيق نّصھا على خّط ناظمھا

882,000 تحقيق:د.سمير الشاوي300
ندى الصباغ.

7113058794,000 % 201210دارالعصماء(شرح جوھرة التوحيد( للباجوري للكتاني

196,000 مالك بن نبي301 7112612176,000 % 201110دارالفكرالمعاصرشروط النھضة

490,000 302
- علي يوسف الشكري

مراجعة : عقيل
الخاقاني

7113216441,000
% 201710دار الرافدينشيعة العراق من المعارضة الى السلطة

524,300 أ. عبد الفتاح ابوغدة303 7113169472,000 % 201710دار الس�مصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل

171,500 محمد احمد الراشد304 7112052154,000 % 200810دارالفكرالمعاصرصناعة الحياة

303,800 محمد سعيد حوى305 7113170273,000 % 201710دار الس�مصناعة الشباب

686,000 عمر محمد سراج خبيب306
.

7112805617,000 % 10دارالفتحطيب الذکر

47,040 أحمد محمد الشرقاوي307 711284442,000 % 200810دار الس�مظاھرة الرعب من ا�س�م وحقوق المراه

429,730 ابراھيم علي احمد308
محمد خليل

7112357387,000 % 201010دار الس�مظاھره ا�نفصام بين العقيده والسلوک

308,700 عمر سليمان عبد .309
ا�شقر

7113171278,000 % 201610دار الس�معالم الجن والشياطين

735,000 الدكتورة كواكب باقر310
الفاضلي

7113205662,000 % 201610دار الرافدينعصمة الدم في التشريع ا�س�مي واشكالية ا�رھاب

460,600 ابي عبدالرحمن احمد311
بن حنبل

7111306415,000 % 200810دار الس�معقائد السلف ل�ئمة م.سلوفان عادى

441,000 محمد بن رياض ا�حمد312
ا�ثري

7111311397,000 % 200510عالم الكتبعقودالجمان في الدعوه الي المنان

735,000 د. سمير الشاوي313 7112989662,000 % 200910دارالعصماءعقيدة ا�س�م في ضوء الكتاب

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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اس�م
490,000 د. محمد سمير الشاوي314 7113000441,000 % 201210دارالعصماء(علم الخطابة (غ�ف

196,000 د. شوقي أبو خليل315 7112615176,000 % 201010دارالفكرالمعاصرعوامل النصر والھزيمة

980,000 عبدالکريم تتان316 7113199882,000 % 201710دارالفكرالمعاصرعون المريد في شرح جوھرة التوحيد

171,500 احمد خيري العمري317 7111340154,000 % 200710دارالفكرالمعاصرغريب في المجرة

343,000 محمد بن رياض ا�ثري318 7111347309,000 % 200210عالم الكتبفأنذرتكم ناراً تلّظى أخبار الھاوية وعذاب الزبانية

102,900 أ.د. نور الدين مختار319
الخادمي

711277393,000 % 201410دار الس�مفتاوى رائدة في مجال المراة وا�سرة

686,000 ص�ح الدين320
الصفدي/محمد عايش

7112825617,000 % 10دارالفتحفض الختام عن التوريه و ا�ستخدام

171,500 عمر محيي الدين321
حوري

7111929154,000 % 201010دارالفكرالمعاصرفن الخطابة

588,000 ديبا كومار /اماني322
فھمي

7113159529,000 % 201610المرکز القومي للترجمهفوبيا ا�س�م

98,000 الشيخ عبد الكريم تتان323 711223988,000 % 201110دارالفكرالمعاصرفي افاق الصيام احكام واداب ومعان

360,150 د. عبد العزيز بن324
عثمان التويجري

7112691324,000 % 201310دار الس�مفي الفكر والحضارة

274,400 أ.د. محمد عمارة325 7112719247,000 % 201210دار الس�مفي فقه الحضارة اAس�مية

490,000 سليمان سامي326
الجوخدار

7113200441,000 % 201710دارالفكرالمعاصرفي مجال المعرفة المرکزي

196,000 مالك بن نبي327 7112405176,000 % 201010دارالفكرالمعاصرفي مھب المعركة

73,500 الشيخ عبد الكريم تتان328 711262166,000 % 201110دارالفكرالمعاصرقالتا اتينا طائعين

392,000 د. سمير الشاوي329 7113061353,000 % 201010دارالعصماءقبسات من وحي السنة

236,180 ابن كثير330 7111462213,000 % 201010دار الس�م( لون٢قصص اYنبياء (

269,500 الشيخ قطب331 7111474243,000 % 200410المكتبه العصريهقصص القران فونة

294,000 المولي332 7111476265,000 % 200510المكتبه العصريهقصص القران لونان

1,113,280 د. منير محمد الغضبان333 71127671,002,000 قضايا إس�مية معاصرة عرض القضايا العصرية ومعالجتھا من
منظور إس�مي

% 201210دار الس�م

490,000 د. محمد سعيد رمضان334
البوطي

7113243441,000 % 201610دارالفكرالمعاصرقضايا ساخنة

1,617,000 ابو حاتم الرازي335 71129751,455,000 % 201510دارالجمل١/٢کتاب الزينة 

196,000 الحافـظ شمس الدين336
الذھبي

7111870176,000 % 201110دار الس�مکبيره٧٠کتاب الكبائر ،

980,000 337
،ابي نصر الطوسي

اعتني بنسخه: رولند
الن نيکلسون

7113116882,000
کتاب اللمع في التصوف (طبع في مطبعة بريل  في ليدن سنة

1914

% 201610متفرقه

392,000 د. محمد سعيد رمضان338
البوطي

7111493353,000 % 201010دارالفكرالمعاصركبرى اليقينيات الكونية/ك

490,000 المفضل بن عمر339
الجعفي

7111501441,000 % 200510دارالمدارا�س�ميكتاب الصراط المنسوب إلى المفضل بن عمر الجعفي

343,000 محمد سعيد رمضان340
البوطي

7111523309,000 % 200210دارالفكرالمعاصر٢كلمات في مناسبات ط

196,000 ايمن محمد بدر الدين341
السيد

7113020176,000 % 201410دارالعصماءكنوز الدنيا واXخرة

857,500 ضياء الشکرچي342 7112983772,000 % 201610دارالجمل�ھوت التنزيه

274,400 أ.د. عماد الدين خليل343 7112760247,000 % 201410دار الس�ملقاءات صحفية في قضايا الفكر والحياة ا�س�مية

12,250 د. محمد سعيد رمضان344
البوطي

711313111,000 % 200610دارالفكرالمعاصرcdلمکة کلمة لو تقولھا مع

180,320 345
فضيلة الشيخ عبد
الجليل عيسى أبو

النصر
7112750162,000

% 201410دار الس�مما � يجوز فيه الخ�ف بين المسلمين

171,500 د. نزار أباظة346 7112240154,000 % 201110دارالفكرالمعاصرماذا تعرف عن ا�س�م

205,800 347
الحافظ بن اYبار

البلنسي القضاعي
7111982185,000 ماساة الحسين رضي . عنه في ا�دب ا�ندلسي المسمى درر

السمط في خبر السبط
% 201010دار الس�م

171,500 محمد شاويش348 7112552154,000 % 200710دارالفكرالمعاصرمالک بن نبي و الوضع الراھن

360,150 د. محمد سعيد حوى349 7112667324,000 % 201310دار الس�ممبادئ اAس�م

588,000 عدنان السبيعي350 7112622529,000 % 201010دارالفكرالمعاصرمباھج الحكمة والطرف

269,500 مالك بن نبي351 7112368243,000 % 200610دارالفكرالمعاصرمجالس دمشق

882,000 إرنست غيلنر352 7112572794,000 % 200510دارالمدارا�س�ميمجتمع مسلم

686,000 محمد سعيد رمضان353
البوطي

7112140617,000 % 201110دارالفكرالمعاصرCD مع١مختارات من خطب الجمعه ج

637,000 محمد سعيد رمضان354
البوطي

7112139573,000 % 200910دارالفكرالمعاصرCD  مع٢مختارات من خطب الجمعه ج

637,000 محمد سعيد رمضان355
البوطي

7111578573,000 % 200910دارالفكرالمعاصر٣مختارات من خطب الجمعه ج

196,000 تحقيق: محمد بن عبد356
. ال رشيد

7112832176,000 مختصر القرمية (تحفة المحبين و ا�صحاب فيھا للمدنيين من
ا�نساب) ل�نصاري

% 200910دارالفتح

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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اس�م
316,540 357

اAمام أبو حامد محمد
: بن محمد الغزالي ( ت

( ھـ 505

7112768285,000
% 201310دار الس�م( لون٢مختصر إحياء علوم الدين (

245,000 د. محمد خير فاطمه358 7113057221,000 % 201210دارالعصماءمدخل الى علم التصوف

98,000 د. محمد سعيد رمضان359
البوطي

711160588,000 % 10دارالفكرالمعاصرمدخل إلى فھم الجذور

98,000 نظمي خليل ابو العطا360 711317888,000 مدرسة العظماء العالمية ( معلمھا - منھاجھا - مخرجاتھا- واثرھا
(العالمي

% 201710دار الس�م

162,680 361
د. نزار محمود قاسم

الشيخ 7112761146,000
مدى ا�عتماد على الحسابات الفلكية لثبوت ا�ھلة الشرعية ومعه

ملحق استدراكات على بعض البحوث المقدمة للموتمر العالمي
�ثبات الشھور القمرية عند علماء ا

% 201410دار الس�م

808,500 اغناتس غولدتسيھر362 7112968728,000 % 201610دارالجملمذاھب التفسير ا�س�مي

637,000 عدد من المؤلفين363 7112042573,000 % 200410دارالفكرالمعاصرمستقبل ا�س�م

490,000 ندوة364 7112840441,000 مرکز دراسات الوحده?مستقبل ا�س�م الس?اس? ف? الوطن العرب
العربيه

201410 %

294,000 د.مراد ھوفمان365 7112389265,000 % 200810دارالفكرالمعاصرمستقبل ا�س�م في الغرب والشرق / حوارات

392,000 , د. رفعت سيد أحمد366
عمر الشوبكي

7112383353,000 % 200510دارالفكرالمعاصر أيلول / حوارات١١مستقبل الحركات اAس�مية بعد 

220,500 مالك بن نبي367 7112381198,000 % 201110دارالفكرالمعاصرمشكلة ا�فكار في العالم ا�س�مي

637,000 3687112732573,000 % 200310متفرقه١۴*٢٠مصحف التجويد مع تفسير الكلمات و فھرس المواضيع

245,000 سلمان العودة369 7113179221,000 % 201710دار الس�م(مع . ا�سم ا�عظم وقصة ا�سماء الحسنى (شمواه

441,000 عبد العزيز بن عثمان370
التويجري

7113180397,000 % 201710دار الس�ممع قضايا العصر

245,000 الشيخ عباس القمي371 7112651221,000 % 200410دارومكتبه الھ�ل ألوان ـ مجلد١٢ × ١٧ ٣مفاتيح الجنان 

158,760 محمد عمارة372 7112220143,000 % 201210دار الس�ممفھوم الحرية في مذاھب ا�س�ميين

660,030 نصير زرواق373 7111672594,000 % 200910دار الس�ملون١مقاصد الشريعة ا�س�مية في فكر سيد قطب ابيض 

129,850 أحمد بوعود374 7112003117,000 % 201110دار الس�ممقاصد الشريعة من النظر الى السلوك

222,460 375
محمد عمارة

7112420200,000 - مقا�ت الغلو الديني وال�ديني (الحاكمية - الجاھلية - التكفير

(الفرقة الناجية - التاويل العبثي - الفجور العلماني
% 201210دار الس�م

882,000 مارسيل موس376 7112782794,000 % 201410دارالمدارا�س�ميمقاله في الھبه اشکال التبادل في المجتمعات ا�رخيه و اسبابه

852,600 377
) محمد زاھد الكوثري

ھـ١٣٧١ت :   )
7112222767,000 مقدمات ا�مام الكوثري (رحمه . تعالى) وھي المقدمات التي

كتبھا للكتب التي حققھا او قرظھا او عرف بھا
% 201210دار الس�م

490,000 مو�ي المصطفي الھند378 7112940441,000 % 201510دارالفكرالمعاصرمقدمة في مناھج البحث في العلوم ا�س�مية

171,500 مالك بن نبي379 7112616154,000 % 201010دارالفكرالمعاصرمن اجل التغيير

170,030 عبد الكريم بكار380 7111989153,000 % 201010دار الس�ممن اجل الدين وا�مة

3,430,000 حسن حنفي381 71116893,087,000 % 201010دارالمدارا�س�مي١/٢من الفناء الي البقاء محاوله �عاده ا�بناء

2,156,000 محمد الحجاج سالم382 71127831,940,000 % 201410دارالمدارا�س�ميمن الميسر الجھالي الي الزکاه ا�س�ميه

857,500 ا.د. وھبة الزحيلي383 7113193772,000 % 201510دارالفكرالمعاصرمن حصاد السنين

1,078,000 د. سامر مازن القبج384 7112294970,000 % 201010دارالفتح١/٢من ذاكرة المنابر 

245,000 د. محمد سعيد رمضان385
البوطي

7112241221,000 % 201110دارالفكرالمعاصرمن سنن . في عباده

343,000 د. محمد خير فاطمة386 7113064309,000 % 201210دارالعصماءمناھج الدعوة

222,950 ابو بكر  جابر الجزائري387 7112718201,000 (منھاج المسلم (مخرجة ا�حاديث ومشكوله مع شرح غريب ا�لفاظ

( غرام60 )

% 201310دار الس�م

284,200 388
عبد الملك ناظم عبد.

7113095256,000 منھج الخلفاء الراشدين في ادارة الدولة ا�س�مية (رسالة
(ماجستير

% 201610دار الس�م

1,413,160 389
الخبراء المشاركون/ أ.د

السيد عمر، الشيخ
جمال قطب وأخرين

71126821,272,000
موسوعة التنشئة السياسية اAس�مية: التأصيل والممارسات

المعاصرة
% 201310دار الس�م

392,000 الحداد الحضرمي390 7112279353,000 % 201010دارالفتحنبذه ملخصه من مجالس ا�مام الحداد

372,400 احمد بسام ساعي391 7113182335,000 % 201710دار الس�منبويون اكثر من النبي ؟ اعادة قراءة النص الديني

318,500 المقريزي392 7112977287,000 % 201610دارالجملنحل عبر النحل

170,030 اشرف محمد دوابه393 7112567153,000 % 200710دار الس�منحو سيده اعمال مسلمه

392,000 الشيخ قطب الدين394
الجيلي

7111776353,000 % 200910دارومكتبه الھ�لنسيم السحر

1,151,500 395
الع�مة محمد عبد الحي

الكتاني الحسني
اAدريسي الفاسي

71127211,036,000
% 201210دار الس�م١/٢نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب ا�دارية

294,000 محمد خير الصباغ396 7113066265,000 % 201510دارالعصماءنفحات الھية :اذکار و اوراد

115,640 محمد الطاھر ابن397
عاشور

7112762104,000 % 201410دار الس�منقد علمي لكتاب اAس�م واصول الحكم

257,250 398
عبد اللطيف أحمدي

الرمجاھي
7112688232,000 وجوه التفكير ا�بداعي في المنھج ا�ستقرائي ودوره في تطوير

(العلوم الشرعية (دراسة تحليلية) (رسالة ماجستير
% 201210دار الس�م

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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اس�م
84,280 نور الدين بن مختار399

الخادمي
711308276,000 % 201710دار الس�موسطية ا�س�م من التاصيل الى التنزيل

294,000 د. محمد سعيد رمضان400
البوطي

7113194265,000 % 200610دارالفكرالمعاصرھذه مشک�تھم

539,000 علي عزت بيجوفيتش401 7112396485,000 % 200810دارالفكرالمعاصرھروبي إلى الحرية

392,000 شيخ حسين احمد402
الخشن

7113123353,000 % 201510متفرقهھل الجنة للمسلمين وحدھم قرائة في مفھوم ا�خ�ص ا�خروي

112,210 محمود محمد الحامد403 7111833101,000 % 199910دار الس�مھل القي المسلمون المرساه

392,000 بشار بکور404 7112826353,000 % 10دارالفتحھمسه في اذن حوا

علوم قراني
196,000 فيروز الشريف405 7113010176,000 % 201210دارالعصماءسوال وجواب في القرآن الكريم200

608,580 محمد ابراھيم شريف406 7110051548,000 % 200810دار الس�ماتجاھات التجديد في تفسير القران الكريم م.سلوفان

343,000 بسام الشويكي407 7112992309,000 % 201010دارالعصماء(اتحاف البررة (التفسير التحليلي

235,200 الشيخ علي محمد408
الضباع

7111938212,000 % 201010دار الس�ماتحاف البررة بالمتون العشرة

274,400 أ.د. عبد الكريم بكار409 7112738247,000 % 201410دار الس�ماثر القراءات السبع في تطور التفكير اللغوي

437,080 محمد مسعود علي410
حسن عيسي

7110059393,000 % 200910دار الس�ماثر القراءات القرانية في الفھم اللغوي م.سلوفان

637,000 د.نور الساعدي411 7113209573,000 % 201710دار الرافديناثر النص القرآني في التعددية الدينية

416,500 حسن طبل412 7111940375,000 % 201010دار الس�ماسلوب ا�لتفات في الب�غة القرانية

490,000 يونس عبد مرزوک413
الجنابي

7112053441,000 % 200410دارالمدارا�س�مياسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم

490,000 فاروق حمادة414 7110099441,000 % 200910دار الس�ماسماء . الحسنى في القران الكريم والسنه النبويه

367,500 د. عادل عباس415
النصراوي

7113221331,000 اشكالية النسخ في القرآن الكريم دراسة في استنطاق النص آيات
القتل ومنسوخاتھا انموذجا

% 201710دار الرافدين

490,000 د.عادل عباس416
النصراوي

7113206441,000 % 201610دار الرافديناشكالية فھم النص القرآني عند المستشرقين

257,250 4177110132232,000 % 200810دار الس�ماعجاز القران الكريم في تحريم الربا م.سلوفان ابيض

426,300 لجنة دار الس�م418 7110133384,000 % 200810دار الس�ماعجاز القران الكريم في تشريع الميراث م.سلوفان

214,620 419
رفعت السيد العوضي

7112330193,000 اعجاز القران الكريم في مجا�ت العلوم ا�جتماعية تكامل العقيدة و
ا�قتصاد والسياسة

% 201210دار الس�م

1,960,000 د. محمد صادق درويش420 71131301,764,000 % 200910دارالعصماءاعجاز القرآن الکريم

196,000 محمد شملول421 7110135176,000 % 201010دار الس�م غ�ف١٢×٢٠اعجاز رسم القران واعجاز ت�وته 

392,000 محمدقاسم422 7112058353,000 % 200310المكتبه العصريهاعراب الشواھدالقرانيه وا�حاديث النبويه في شرح ابن عقيل

490,000 محمدقاسم423 7112586441,000 % 200410المكتبه العصريهاعراب الشواھدالقرانيه وا�حاديث النبويه في کتاب اوضح المسالك

1,862,000 العکبري424 71101371,676,000 % 201010عالم الكتب١/٢اعراب القراءات الشواذ

588,000 سالم فرج425 7112046529,000 % 200210دارالنھضه العربيهاعراب القران الكريم -سوره ال عمران والنساء

147,000 رسمي فواد الھندي426 7112932132,000 % 201510دارالفكرالمعاصر١اغاثة اللھفان في التنبية لظبط بعض کلم القران ج

294,000 دخضرحمود427 7110142265,000 % 200510عالم الكتبافعل التفضيل واحسن التمثيل في محكم التنزيل

695,800 السيوطي428 7110181626,000 % 200810دار الس�م٢/١ا�تقان في علوم القران 

267,050 اسماعيل الحسني429 7112912240,000 % 201610دار الس�ما�خت�ف و التفکير في القران الکريم

98,000 ا.د. وھبة الزحيلي430 711293488,000 % 201510دارالفكرالمعاصرا�ستشفاء بالقران و اعية رفع الب�ء و الحزن

367,500 وليد قصاب431 7112778331,000 % 201010دارالفكرالمعاصرا�عجاز الب�غي للقران الكريم

1,029,000 د.ايمن الشوا432 7113013926,000 % 201310دارالعصماءا�عراب الكامل للجزء الث�ثين من القرآن الكريم

603,190 صفوت مصطفى433
خليلوفيتش

7112078543,000 % 200810دار الس�ما�مام ابو بكر الرازي الجصاص ومنھجه في التفسير

539,980 أ.د. فارس طالب434
العزاوي

7112757486,000 ا�مة المسلمة وع�قاتھا الخارجية في المنظور القرآني (رسالة
(دكتوراه

% 201310دار الس�م

524,300 أ.د. محمد جابر الفياض435 7112796472,000 % 201210دار الس�م( ا�مثال في القرآن الكريم ( رسالة ماجستير

101,920 عبد الحميد أحمد أبو436
سليمان

711232192,000 % 200310دار الس�ما�نسان بين شريعتين - رؤية قرانية في معرفة الذات ومعرفة ا�خر

588,000 437
سمير كبريت

7112056529,000 اAعراب التفصيلي لسور القرآن الكريم: جزء تبارك،الجزء التاسع
والعشرون

% 201010دارالنھضه العربيه

588,000 سمير كبريت438 7112437529,000 % 201210دارالنھضه العربيه٢۶اAعراب التفصيلي لصور القرآن الكريم ج 

568,400 439
عبد الفتاح عبد الغني

القاضي
7112926512,000 البدور الزاھرة في القراءات العشر المتواترة طريقي الشاطبية و

( لون)(شمواه٢الدرة بحاشية المصحف الشريف(

% 201510دار الس�م

1,715,000 ابوحفص النشار440 71102951,544,000 % 200610عالم الكتب٢/١البدورالزاھره في القراء ات العشرالمتواتره 

735,000 احمدالعمري441 7110306662,000 % 200510دارالفكرالمعاصرالبوصلة القرآنية

735,000 د.عقيد خالد العزاوي442 7113024662,000 % 201510دارالعصماء(البيان القرآني في تفسير رموز الكنوز (اAمام الرسعني

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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علوم قراني
112,700 أبي زكريا بن شرف443

النووي
7110314101,000 % 200810دار الس�م٨*١٢التبيان في اداب حملة القران  

4,283,090 د. أمير عبد العزيز444 71126953,855,000 % 201210دار الس�م١/۶التفسير الشامل للقرآن الكريم

686,000 احمد ابو حجر445 7110345617,000 % 200110دارالمدارا�س�مي(التفسير العلمي للقران في الميزان (ابيض

784,000 احمد ابو حجر446 7110346706,000 % 200110دارالمدارا�س�مي(التفسير العلمي للقرآن في الميزان (شاموا

1,225,000 محمد جواد مغنيه447 71125071,103,000 % 200710دارومكتبه الھ�لالتفسير المبين - فني

8,330,000 أ. د. وھبة الزحيلي448 71103497,497,000 % 200910دارالفكرالمعاصر١٧/١التفسير المنير في العقيدة والشريعة 

784,000 ا. د. وھبة الزحيلي449 7112947706,000 % 10دارالفكرالمعاصر٢٨*٢٠التفسير الوجيز حفص 

490,000 وھبه الزحيلي450 7110350441,000 % 10دارالفكرالمعاصرالتفسير الوجيز علي ھامش القران العظيم

441,000 محمد بسام رشدي451
الزين

7112603397,000 % 199610دارالفكرالمعاصر سحاب١٢/١٧التفسير الوجيز مع معجم 

392,000 وھبه الزحيلي452 7110351353,000 % 200010دارالفكرالمعاصرالتفسير الوجيز و معجم معاني القرآن

588,000 ا. د. وھبة الزحيلي453 7112948529,000 % 10دارالفكرالمعاصر٢۵*١٧التفسير الوجيز ورش 

1,960,000 وھبه الزحيلي454 71103521,764,000 % 200910دارالفكرالمعاصر۴/١التفسير الوسيط 

419,440 سعاد اشقر455 7111945377,000 % 201010دار الس�مالتفسير والمفسرون بالمغرب ا�قصى

634,060 عبد الغفور محمود456
مصطفى جعفر

7110353571,000 % 200710دار الس�مالتفسير والمفسرون في ثوبه الجديد م سلوفان

214,620 محمد الفاضل عاشور457 7110354193,000 % 200810دار الس�م١٢×٢٠التفسير ورجاله  

637,000 انطون فيسل458 7112967573,000 % 201510دارالجملالتورات، ا�نجيل و القران

2,156,000 أ.د. عبد ا�مير كاظم459
الزاھد

71132221,940,000 % 201710دار الرافدين١/۴الجامع المفصل �يات ا�حكام 

4,165,000 عبد. القرطبي460 71103833,749,000 % 200910المكتبه العصريه١/١٠الجامع �حكام القران مجلدات 

102,900 أ.د. طه جابر العلواني461 711277193,000 % 201410دار الس�مالجمع بين القراءتين الوحي والكون

220,500 د. محمد سعيد رمضان462
البوطي

7110389198,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالحب في القرآن ودور الحب في حياه ا�نسان

392,000 سعيد ناشيد463 7113124353,000 % 201610متفرقه٢الحداثة و القران ط

274,400 حسن ايوب464 7110400247,000 % 200710دار الس�مالحديث في علوم القرآن والحديث

759,500 تيودور نولدکه465 7112963684,000 % 200810دارالجملالحديث و القرآن

419,440 سعيد إسماعيل علي466 7110422377,000 % 200810دار الس�مالحوار منھجا وثقافة م.سلوفان

490,000 467TRIPOLI

UNIVERSITY
7101034441,000 % 201510دارالمدارا�س�ميالدراسات الصوتية عند علماء العرب

1,225,000 د.علي حسين468 71130541,103,000 % 201110دارالعصماء١/٣الدراسات القرآنية 

833,000 فاطمة عبد . العجيلي469 7113049750,000 % 201710دارالعصماءالـدراســات اللـغـويــة في جـــزء تـبــــــارك

588,000 حسين محمــد فھمي470
الشافعي

7110455529,000 ٢الدليل المفھرس Yلفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف (
(لون

% 200810دار الس�م

588,000 د. فرح الفاضلي471 7113226529,000 % 201810دار الرافدينالذكورة واYنوثة في القرآن الكريم

298,900 عبد الحميد أحمد أبو472
سليمان

7110462269,000 % 200910دار الس�مالروية الكونية الحضارية القرانية

465,500 د. عثمان أحمد عبد473
الرحيم القميحي

7112710419,000 % 201310دار الس�مالشيخ محمد متولي الشعراوي ومنھجه في التفسير

318,500 د. عبد الصبور شاھين474
,مالك بن نبي ,

7112452287,000 % 201210دارالفكرالمعاصرالظاھرة القرآنية

441,000 محمد مصطفى أمين475
(أبو ھاشم)

7112288397,000 العدّو المبين، دراسة في مداخل الشيطان وخطواته وُسبُل النجاة
منھا

% 200910دارالفتح

490,000 د. صالح عبدالرحمن476
العليان

7113120441,000 % 201610متفرقهالعرب و الخطاب القرآني

141,120 منى أبو الفضل477 7111997127,000 % 201110دار الس�مالع�قة الجنسية منظور قراني

24,500 عبد الفتاح القاضي478 711310222,000 % 201610دار الس�مالفرائد الحسان في عد آي القرآن

220,500 د. حازم الحلي479 7112984198,000 % 201310دارالجملالقراءات القرانية

151,900 عبد الكريم ابراھيم480
صالح

7113088137,000 % 201710دار الس�مالقراءات المتواترة وحروف المعاني

279,300 أبي عمرو حفص بن481
عمر الدوري

7110622251,000 % 200610دار الس�مالقراءات الواردة في السنة ومعة جزء فيه قراءات النبي

245,000 أ. د. وھبة الزحيلي482 7112606221,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالقران الكريم - بنيته التشريعية وخصائصه الحضارية

34,300 الشاھد البوشيخي483 711272831,000 % 201010دار الس�مالقران الكريم روح ا�مة ا�س�مية

441,000 4847110610397,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالقرآن العظيم

98,000 احمد الباري485 711061188,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالقرآن العظيم ربع يس

980,000 486
د. عقيد العزاوي

مصطفى عبد الستار/
مول

7113019882,000
القرآن الكريم في كتابات المستشرق رودي باريت  (كتاب محمد

والقرآن انموذجا)دراسة تحليلية
% 201410دارالعصماء

1,470,000 حمدي عبيد487 71106161,323,000 % 200810عالم الكتب١٧*٢۴القرآن الكريم وتفسير غريبه  

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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علوم قراني
85,260 أ.د.محمد عبد المنعم488

عبد العال
711273777,000 % 201410دار الس�مالقرآن وحلو الك�م

1,470,000 انتقاء: عبد العزيز489
شاكر البغدادي

71106291,323,000 % 199410عالم الكتب٢/١القطوف الحسان  من "في ظ�ل القران" 

147,000 490
أحمد بن عمر بن محمد
بن أبي الرضا الحموي

( ھـ٧٩١ت  )

7112748132,000
% 201410دار الس�مالقواعد وا�شارات في اصول القراءات

637,000 محمد عصام قصاب491 7112935573,000 % 201510دارالفكرالمعاصرالکون بيم العلم و القران

172,970 أ.د.عبد العلي المسئول492 7112668156,000 % 201310دار الس�م(الكافي في التجويد (رواية ورش عن نافع من طريق اYزرق

808,500 المقرىء العماني493 7110642728,000 % 200610دارالفكرالمعاصرالكتاب ا�وسط في علم القراءات

490,000 د.عقيد خالد العزاوي494 7113018441,000 المباحث الب�غية في تفسير الشنقيطي (في تفسيره اضواء البيان
في ايضاح القرآن بالقرآن

% 201310دارالعصماء

171,500 أ.د. شعبان محمد495
إسماعيل

7112776154,000 % 201510دار الس�مالمختصر المفيد في علم التجويد

735,000 محمد ابراھيم يحيي496 7110671662,000 % 200210دارالمدارا�س�مي(المدخل الي تفسير القران الکريم (الحداد نموذجا

465,500 عبد العزيز عزت الخياط497 7111956419,000 % 201010دار الس�مالمراة ومن ترعاه في رحاب القران

882,000 د.محمد الشرقاوي498 7112141794,000 % 200110دار الس�م-مجلد١/٢المراه في القصص القراني

196,000 عالم الكتب499 7112468176,000 % 201310عالم الكتب١٠*١۴ جزء مع علبة ٣٠المصحف الشريف - 

122,500 الصفتي500 7112551110,000 % 201310دارالفتحالمطالع النصريه في نظم شيوخ عموم المھقاري المصري

196,000 محمد منير الدمشقي501 7110707176,000 % 10دار القلمالمعجم المفھرس �يات القرآن الكريم

1,347,500 الشيخ ابراھيم رمضان502 71107091,213,000 % 10دار القلمالمعجم الميسر �لفاظ القرآن الكريم  مجلد

1,568,000 د. محمود بن الشريف503 71125051,411,000 % 200010دارومكتبه الھ�ل١/٧المكتبة القرآنية 

151,410 504
محمد أحمد معبد

7112657136,000 الملخص المفيد في علم التجويد  ( باستخدام الترميز اللوني لwحكام
(لون 2) (

% 201310دار الس�م

833,000 د.عقيد خالد العزاوي505 7113039750,000 % 201610دارالعصماءالمناسبات القرآنية دراسة لغوية بيانية

490,000 محمد جميل الحبال506 7112944441,000 % 201510دارالفكرالمعاصرالمنتقي من التفسير الطبي

686,000 ا د. وھبة الزحيلي507 7110763617,000 % 200610دارالفكرالمعاصرالموسوعة القرآنية الميسرة

9,996,000 جعفر شرف الدين508 71120868,996,000 % 199910متفرقه-خصائص السور١/١٢الموسوعه القرانيه 

343,000 محمد جميل الحبال509 7112735309,000 % 201510دارالفكرالمعاصرالموضوعات الطبية في القرآن

1,078,000 تاج الدين عم علي510 7112077970,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالميسر في إعراب القرآن

220,500 ابن حزم ا�ندلسي511 7112976198,000 % 201610دارالجملالناسخ و المنسوخ

490,000 السيد عبد الغفار512 7110778441,000 % 200210دارالنھضه العربيهالنص القرآني بين التفسير والتأويل

2,940,000 د.عبد الوھاب حسن513
حمد

71132142,646,000 % 201710دار الرافدين١/۴النظام النحوي في القرآن الكريم ا�عتبار 

588,000 د.عقيد خالد العزاوي514 7113016529,000 % 201310دارالعصماءالنظم القرآني في تفسير الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

833,000 د.عقيد خالد العزاوي515 7113015750,000 % 201310دارالعصماءالنظم القرآني في تفسير نظم الدررفي تناسب اXيات والسور

943,250 القواعد: محمد نعيم516
محمد ھاني

7112898849,000 علي مصحف برواية حفص عن عاسم٣۵*٢۵الواضح في التجويد 
برسم العثماني

% 201610دار الس�م

592,900 517
فكرة وإعداد/ أ.د. محمد

نعيم محمد ھاني
الساعي

7112790534,000
الواضح في التجويد على مصحف برواية حفص عن عاصم بالرسم

لون٣العثماني ( )

% 201310دار الس�م

274,400 عبد الفتاح القاضي518 7110798247,000 % 201110دار الس�مالوافي في شرح الشاطبية

74,480 محمد الدسوقي أمين519
كحيلة

711195967,000 % 201110دار الس�مالوجيز في الوقف وا�بتداء

210,700 احمد عيسي520
المعصراوي

7112905190,000 % 201510دار الس�مالوقف و ا�بتدا و اثرھما في اخت�ف المفسرين

352,800 عبد الكريم إبراھيم521
عوض صالح

7110819318,000 % 201010دار الس�مالوقف وا�بتداء وصلتھما بالمعنى في القران الكريم

10,780,000 522

أبو محمد مكي بن أبي
۴٣٧طالب القيسي (ت 

(ھـ

71127449,702,000
الھداية إلى بلوغ النھاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه

لون٢وجمل من فنون علومه (مجموعة رسائل جامعية) ( )

(شمواه)

% 201410دار الس�م

68,600 أحمد إبراھيم عبد523
الرحمن

711083762,000 % 200810دار الس�مانوار الرحمن في مختصر احكام تجويد القران غ�ف

401,800 نظمي خليل أبو العطا524 7112215362,000 % 201210دار الس�م(ايات معجزات في الشكل الظاھري للنبات (مصور

299,880 525
فضيلة الشيخ عبد
الفتاح عبد الغني

القاضي
7112795270,000

لون٢أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين (  % 201210دار الس�م( 

1,587,600 526
أبو بكر  جابر الجزائري

71127881,429,000 أيسر التفاسير لك�م العلي الكبير (وبھامشه نھر الخير على أيسر
(التفاسير

% 201310دار الس�م

188,160 عبد الفتاح القاضي527 7110865169,000 % 200810دار الس�م١٢×٢٠بشير اليسر شرح ناظمة الزھر  

128,380 فريد ا�نصاري528 7110869116,000 % 201010دار الس�مب�غ الرساله القرانيه من اجل ابصار �يات الطريق

490,000 529
محمد فاروق الزين

7112064441,000 بيان النظم في القران الکريم (الربع الثالث من سوره مريم حتي
(سوره زمر

% 200510دارالفكرالمعاصر

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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علوم قراني
490,000 محمد فاروق الزين530 7112061441,000 بيان النظم في القرآن الكريم الربع ا�ول من سوره الفاتحه حتي

سوره ا�نعام
% 200410دارالفكرالمعاصر

1,347,500 تيودور نولدکه531 71129621,213,000 % 200810دارالجملتاريخ القران

343,000 الشيخ عبد الكريم تتان532 7111927309,000 % 201010دارالفكرالمعاصرتحت راية القران

58,800 ْفتي533 xحمد . حافظ الص 711226953,000 تحذير الشيوخ من اسناد شمروخ (بحث مھمy في اسانيد القراءات
(القرانية

% 200610دارالفتح

539,000 534
تحقيق د. عادل الشنداح

7113026485,000 تحـفة القـاري والـمـقري (شرح مقدمة ا�مام ابن الجزري) لبحرق
الحضرمي

% 201510دارالعصماء

316,540 ابن عاشور535 7110918285,000 % 200810دار الس�متحقيقات وانظار في القران والسنة

539,000 536
تحقيق د. عادل الشنداح

7113027485,000 ترجمة المستفيد لمعاني مقدمة التجويد (ل�مام ابن الجزري) لبحرق
الحضرمي

% 201510دارالعصماء

539,000 محمد الغزالي537 7111960485,000 % 201010دار الس�متفسير ا�مام الغزالي

5,145,000 الحداد اليمني538 71109384,631,000 % 200310دارالمدارا�س�مي١/٧تفسير الحداد 

1,225,000 ابو القاسم الضحاک539 71109411,103,000 % 200910دار الس�م١/٢تفسير الضحاک 

6,639,500 الطبري540 71109425,976,000 % 200910دار الس�م جامع البيان عن تاويل اي القران١٠/١تفسير الطبري

9,800,000 الشيخ احمد عبد الس�م541
بو مزاريق

71119368,820,000 % 201110دارالمدارا�س�مي١/١٢تفسيرارشاد الحيران الي توجيھات القران 

392,000 قاسم شعيب542 7113118353,000 % 201610متفرقهتکوين النص القرآني النبوة و الوحي و الکتاب

294,000 ا�مام الشاطبي543 7111999265,000 تلخيص الفوائدوتقريب المتباعد شرح عقيله اتراب القصائد في علم
الرسم القراني

% 201110دار الس�م

328,300 عبد المجيد الزنداني544 7110984295,000 % 200810دار الس�متوحيد الخالق وا�عجاز العلمي في القران

24,500 545711260822,000 % 200810دارالفكرالمعاصرجزء تبارك / حفص

24,500 546711283822,000 % 200810دارالفكرالمعاصرجزء تبارك برواية ورش عن نافع

49,000 دارالمعرفه547 711259844,000 % 201410دار المعرفه١٧*٢۴جزء تبارك من مصحف التجويد بروايه قالون-

24,500 أحمد الباري548 711283722,000 % 200810دارالفكرالمعاصرجزء عم برواية ورش عن نافع

24,500 549711260922,000 % 200810دارالفكرالمعاصرجزء قد سمع / حفص

24,500 أحمد الباري550 711283622,000 % 200810دارالفكرالمعاصرجزء قد سمع برواية ورش عن نافع

686,000 د.عقيد خالد العزاوي551 7113041617,000 % 201610دارالعصماءجماليات السياق القرآني وتجلياته في الدرس الب�غي

735,000 د.عبد الجبار ناجي552 7113207662,000 % 201610دار الرافدينجمع القرآن بين اشكالية النص و رؤية ا�ستشراق

735,000 ابو حامد الغزالي553 7112503662,000 % 200910دارومكتبه الھ�لجواھر القرآن

419,440 د. الحسين زروق554 7112675377,000 جھود ا�مة في اAعجاز البياني للقرآن الكريم - المسار والمال
والمكتبة

% 201310دار الس�م

274,400 محمد عمارة555 7111965247,000 % 201010دار الس�محقااق وشبھات حول معنى النسخ في القران الكريم

294,000 محمد عماره556 7111040265,000 % 201010دار الس�محقائق وشبھات حول القرآن الکريم

147,000 د. السيد عمر557 7111059132,000 % 201110دارالفكرالمعاصرخارطة المفاھيم القرآنية

392,000 ا.د.خليل ابراھيم558
السامرائي

7113043353,000 % 201610دارالعصماءخطوات في التفسير البياني في سورتي الزلزلة والقارعة

245,000 ايمن محمد بدر الدين559
السيد

7113046221,000 % 201610دارالعصماء(خير الك�م (ك�م من القرآن الكريم ومن حديث سيد المرسلين

393,960 فاطمة محمد محجوب560 7112181355,000 % 201110دار الس�مدراسات في علم اللغة بحوث تطبيقية لغوية وقرانية

441,000 الشاھد البوشيخي561 7112327397,000 % 201210دار الس�مدراسات مصطلحية

563,500 محمد عز الدين التوفيق562 7111903507,000 % 201010دار الس�مدليل ا�نفس بين القران الکريم والعلم والحديث

98,000 قسم الدراسات والبحوث563 711283588,000 % 200910دارالفكرالمعاصرربع يس / حفص

171,500 محمد عمارة564 7112000154,000 % 201110دار الس�مرد افتراءات الجابري على القران الكريم

735,000 محمد عمارة565 7112953662,000 % 201310دار الس�مسوال المعاصرة و الشرعية في قرائة النص القرآني

257,250 566

الشيخ محمد الدسوقي
امين كحيلة 7112690232,000

(شرح الشاطبية (حرز ا�ماني ووجه التھاني في القراءات السبع

( لون) للقاسم بن فيره بن خلف بن احمد الرعيني الشاطبي2
( ھـ۵٩٠اYندلسي (ت 

% 201310دار الس�م

778,610 السيوطي567 7112121701,000 % 200810دار الس�م١/٢شرح الکوکب الساطع 

245,000 568
محمد عصام الشطي

أبو يحيى زكريا،
اYنصاري

7112620221,000
% 201310دارالفكرالمعاصرشرح المقدمة الجزرية

72,520 محمد الدسوقي أمين569
كحيلة

711196865,000 % 201010دار الس�مشرح المقدمة في فن التجويد، تحفة ا�طفال والغلمان

155,820 عبد الفتاح القاضي570 7111219140,000 % 200710دار الس�مشرح النظم الجامع لقراءة ا�مام نافع

735,000 شعله571 7112248662,000 % 201010عالم الكتبشرح شعلة للشاطبية المسمى كنز المعاني

416,500 أنس أحمد كرزون572 7112899375,000 % 200810دار الس�مصحابة رسول . ص وجھودھم في تعليم القران م.سلوفان

980,000 عبد. الشنقيطي573 7112318882,000 % 201210عالم الكتبفي مجلد١/٢عقود الجمان من اضواء البيان

269,500 مو�ي عمر بن حماد574 7111971243,000 % 201010دار الس�معلم اصول التفسير محاولة في البناء

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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علوم قراني
1,470,000 د.محمد الصادق بو575

ع�ق
71113231,323,000 % 200910دارومكتبه الھ�لعلم السنن اAلھية ا�عجاز القراني في الکون والخلق والعالم

2,695,000 السمين الحلبي576 71113272,426,000 عمدة الحفاظ  في تفسير أشرف اYلفاظ (معجم لغوي �لفاظ
۴/١القران)

% 199310عالم الكتب

122,500 "المتولى577 7111973110,000 % 201010دار الس�ملون٢فتح المعطي وغنية المقري شرح مقدمة ورش المصري 

661,500 احمد البراء ا�ميري578 7112182595,000 % 201210دار الس�مفقه دعوة ا�نبياء فى القران الكريم

240,100 عبد الكريم بكار579 7111976216,000 % 201010دار الس�مفي اشراقة اية

392,000 د. خضر حمود580 7111455353,000 % 200710عالم الكتبقد التحقيقية في آيات . العلّية

490,000 الحسين زروق581 7112183441,000 % 201110دار الس�مقضايا اعجاز القران الكريم في نصوص القرن ا�ول الھجري

294,000 ابو طاھر ا�نصاري582 7111869265,000 % 198610عالم الكتبکتاب العنوان في القراءات السبع

122,500 مخلوف583 7111521110,000 % 200810عالم الكتب٨*١٢كلمات القرآن - تفسير وبيان  ويليه احکام الت�وه والتجويد 

147,000 عبد . الغماري584 7111526132,000 % 200610عالم الكتبكمال اAيمان في التداوي بالقرآن

128,380 احمد البراء ا�ميري585 7111981116,000 % 201010دار الس�مكيف ننتفع بالقران الكريم؟ خطوة نحو تدبر امثل

343,000 رمضان البوطي586 7111532309,000 % 201010دارالفكرالمعاصر� ياتيه الباطل

882,000 د.عقيد خالد العزاوي587 7113040794,000 % 201610دارالعصماءمباحث بيانية في القرآن الكريم والسنة النبوية

294,000 588
فريد اYنصاري

7112184265,000 مجالس القران مدارسات في رسا�ت الھدى المنھاجي للقران الكريم
من التلقي الى الب�غ ،الجزء الثاني

% 201110دار الس�م

318,500 فريد ا�نصاري589 7111554287,000 % 201010دار الس�ممجالس القرآن

599,760 590
فريد اYنصاري

7112787540,000 مجالس القرآن مدارسات في رسا�ت الھدى المنھاجي للقرآن الكريم
(من التلقي إلى الب�غ (الجزء الثالث

% 201310دار الس�م

343,000 ابن خالويه591 7112068309,000 % 200810عالم الكتبمختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع

1,372,000 ابن کثير592 71115991,235,000 % 200910المكتبه العصريه٣/١مختصرتفسيرابن كثير

171,500 تحقيق د. ع�ء الدين593
الزعتري

7112986154,000 % 200610دارالعصماءمذکرة في تفسير سورتي ا�نفال و النور

980,000 بالرسم العثماني594 7111629882,000 % 10دارومكتبه الھ�ل بسحاب  بعلبه صدف١٠*١۴مصحف 

1,225,000 عثمان طه595 71116301,103,000 % 200810دارومكتبه الھ�ل بسحاب بعلبة صدف١١*١۵مصحف 

220,500 دارالمعرفه596 7112514198,000 مصحف التجويد -بروايه ورش مع تفسير الكلمات وفھارس
المواضيع،مع سحاب

% 10دار المعرفه

490,000 د.م.صبحي طه597 7112513441,000 % 200810دار المعرفهمصحف التجويد -مثاني اعجازيه في الصفحات القرانيه

3,675,000 59871125223,308,000 % 10دار المعرفهمصحف التجويد الجيبي الديجيتال دي پي كيو

220,500 دارالمعرفه599 7112596198,000 % 201410دار المعرفه٨*١٢مصحف التجويد بروايه قالون ضمن سحاب-

686,000 دارالمعرفه600 7112597617,000 % 201410دار المعرفه١۴*٢٠مصحف التجويد بروايه ورش ضمن سحاب-

686,000 دارالمعرفه601 7112595617,000 % 201410دار المعرفه١۴*٢٠مصحف التجويد بروايه ورش عن نافع-

294,000 6027112515265,000 مصحف التجويد بسحاب بروايه ورش مع تفسير الكلمات و فھرس
١٠*١۴المواضيع 

% 10دار المعرفه

11,270,000 603711253010,143,000 % 10دار المعرفهمصحف التجويد بلوحه مذھبه ضمن علبه جلد فاخره

2,205,000 60471125351,985,000 % 10دار المعرفه١۴*٢٠مصحف التجويد بلوحه مذھبه ضمن علبه مخمل

1,225,000 60571125211,103,000 % 10دار المعرفه١٢*٨مصحف التجويد بلوحه مفضضه ضمن علبه مخمل 

1,715,000 60671125401,544,000 % 10دار المعرفه٢۵*٣۵مصحف التجويد جوامعي

1,960,000 60771125411,764,000 % 10دار المعرفه٢۵*٣۵مصحف التجويد ضمن علبه جوامعي 

2,940,000 60871125202,646,000 % 10دار المعرفه١۴*٢٠مصحف التجويد ضمن علبه مفضضه 

4,410,000 60971125373,969,000 % 10دار المعرفه١٧*٢۴مصحف التجويد ضمن علبه مفضضه 

1,960,000 61071125321,764,000 % 10دار المعرفه١٧*٢۴ جزء بالعرض ٣٠مصحف التجويد مجزا 

1,323,000 61171125311,191,000 % 10دار المعرفه١٧*٢۴جزء ٣٠مصحف التجويد مجزا

539,000 6127112523485,000 % 10دار المعرفه١٧*٢۴مصحف التجويد مع الترجمه الفارسيه 

1,960,000 61371125241,764,000 مصحف التجويد مع ترجمه المعاني والترجمه اللفظيه باللغه
١٧*٢۴ا�سبانيه 

% 10دار المعرفه

1,960,000 61471125271,764,000 مصحف التجويد مع ترجمه المعاني والترجمه اللفظيه باللغه
ا�لمانيه

% 10دار المعرفه

1,960,000 61571125251,764,000 مصحف التجويد مع ترجمه المعاني والترجمه اللفظيه باللغه
١٧*٢۴ا�نكليزيه

% 10دار المعرفه

1,960,000 61671125261,764,000 مصحف التجويد مع ترجمه المعاني والترجمه اللفظيه باللغه
الفرنسيه

% 10دار المعرفه

686,000 6177112517617,000 % 10دار المعرفه١۴*٢٠مصحف التجويد مع تفسير الكلمات و فھرس المواضيع

294,000 6187112516265,000 % 10دار المعرفه١۴*١٠مصحف التجويد مع تفسيرالكلمات و فھرس المواضيع

1,078,000 6197112536970,000 % 10دار المعرفه١٧*٢۴مصحف التجويد والتحفيظ

1,372,000 62071116321,235,000 % 200810دارالفكرالمعاصرمصحف القرآن العظيم ملون باYسماء الحسنى

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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علوم قراني
1,225,000 62171125331,103,000 % 10دار المعرفه١٧*٢۴مصحف تجويد ضمن علبه 

196,000 دار النھضه العربيه622 7112442176,000 % 201310دارالنھضه العربيه كرتونيه سميك / ورق أبيض١٢×١٧مصحف حفص طباعة لونان 

269,500 دارالنھضه العربيه623 7112444243,000 % 201310دارالنھضه العربيه تجليد فني / ورق أبيض١۴×٢٠مصحف حفص طباعة لونان 

245,000 دارالنھضه العربيه624 7112443221,000 % 201310دارالنھضه العربيه كرتونيه سميك / ورق أبيض١۴×٢٠مصحف حفص طباعة لونان 

343,000 دارالنھضه العربيه625 7112445309,000 % 201310دارالنھضه العربيه تجليد فني / ورق أبيض١٧×٢۴مصحف حفص طباعة لونان 

588,000 دارالنھضه العربيه626 7112447529,000 % 201310دارالنھضه العربيه تجليد فني / ورق أبيض٢۵×٣۵مصحف حفص طباعة لونان 

588,000 دارالنھضه العربيه627 7112446529,000 % 201310دارالنھضه العربيه كرتونيه سميك / ورق أبيض٢۵×٣۵مصحف حفص طباعة لونان 

122,500 دارالنھضه العربيه628 7112441110,000 % 201310دارالنھضه العربيه تجليد فني / ورق أبيض٨×١٢مصحف حفص طباعة لونان 

147,000 دارالنھضه العربيه629 7112440132,000 % 201310دارالنھضه العربيه تجليد فني / ورق شاموا٨×١٢مصحف حفص طباعة لونان 

122,500 دارالنھضه العربيه630 7112439110,000 % 201310دارالنھضه العربيه جلد بسحاب / ورق أبيض٨×١٢مصحف حفص طباعة لونان 

147,000 دارالنھضه العربيه631 7112438132,000 % 201310دارالنھضه العربيه جلد بسحاب / ورق شاموا٨×١٢مصحف حفص طباعة لونان 

98,000 دارالفكر معاصر632 711245788,000 % 201310دارالفكرالمعاصر١٢*٨مصحف سحاب 

220,500 دارالفكر معاصر633 7112458198,000 % 201310دارالفكرالمعاصر٢٠*١۴مصحف سلوفان 

318,500 دارالفكر المعاصر634 7112459287,000 % 201310دارالفكرالمعاصرمصحف لفظ ج�له بعلبه

784,000 دارالفكر معاصر635 7112461706,000 % 201310دارالفكرالمعاصر مجلد٢۵*١٧مصحف مجزا 

637,000 ضياء الشکرچي636 7112982573,000 % 201610دارالجملمع القران

171,500 عماد الدين خليل637 7113091154,000 % 201710دار الس�ممع القرآن في عالمه الرحيب

367,500 محمد عبد الباقي638
الفھمي

7111642331,000 % 200810دار الس�ممعالم الحياة العصرية من خ�ل سورة النحل

171,500 طه جابر علواني639 7111645154,000 % 201010دار الس�ممعالم في المنھج القراني

1,862,000 الفراء640 71116471,676,000 % 201110عالم الكتب٢/١معاني القرآن 

1,494,500 أبي زكريا يحيى بن641
زياد الفراء

71127171,345,000 % 201310دار الس�م١/٣معاني القرآن للفراء

220,500 محمدوھبي سليمان642 7111655198,000 % 200510دارالفكرالمعاصرمعجم تفسيركلمات القران

274,400 عبد العلى المسئول643 7111659247,000 % 201110دار الس�م١۴×٢٠معجم مصطلحات علم القراءات القرانية  

980,000 - محمد عدنان سالم644

محمد بسام رشدي
7113201882,000 % 201710دارالفكرالمعاصرمعجم معاني و موضوعات القران

612,500 ادريس مولودي645 7112930551,000 % 201610دار الس�ممفھمو الغيب في القران الکريم و الحديث الشريف

455,700 646
د. مصطفى اوعيشة

7112759410,000 مفھوم ا�ستكبار وا�ستضعاف في القرآن الكريم (دراسة مصطلحية
(وتفسير موضوعي) (رسالة دكتوراه

% 201410دار الس�م

490,000 عبد الكبير حميدي647 7111987441,000 % 201010دار الس�ممفھوم ا�مة في القران الكريم والحديث الشريف

282,240 648
د. أمحمد الينبعي

7112746254,000 مفھوم اXية في القرآن الكريم والحديث الشريف: دراسة مصطلحية
(وتفسير موضوعي (رسالة دكتوراه

% 201410دار الس�م

521,850 محمد البوزي649 7112185470,000 % 201110دار الس�ممفھوم التقوى في القران والحديث

298,900 أ.د. محمد الينبعي650 7112693269,000 مفھوم الجھل والجاھلية في القرآن الكريم والسنة النبوية "دراسة
(مصطلحية وتفسير موضوعي" (رسالة دكتوراه

% 201310دار الس�م

445,900 محمد اYحمدي651 7112002401,000 % 201110دار الس�م(مفھوم الحياة في القران والحديث (رسالة دكتوراه

426,300 الطيب البوھالي652 7111988384,000 % 201010دار الس�ممفھوم الس�م في القران الكريم والحديث النبوي الشريف

450,800 عبد المجيد بنمسعود653
(مبدع)

7112186406,000 مفھوم النعمة في القران الكريم والحديث النبوي الشريف (دراسة
(مصطلحية وتفسير موضوعي) (رسالة دكتوراه

% 201110دار الس�م

588,000 الحوري654 7111720529,000 % 200810دارالفكرالمعاصرمنھج التفسير عند ا�مام الطبري

882,000 655
أحمد حسين أحمد

إسماعيل
7112282794,000 ،منھج ت�ميذ حكيم ا�مة الشيخ اشرف علي التھانوي في التفسير

كتاب احكام القران نموذجا
% 201110دارالفتح

1,421,000 656
أحمد العمراني

71121871,279,000 ) تفسير عبد . بن١-٣موسوعة مدرسة مكة في التفسير جـ (
"عباس "رسالة دكتوراه

% 201110دار الس�م

1,205,400 657
احمد العمراني

71121881,085,000 ) تفسير مجاھد "رسالة۴-۵موسوعة مدرسة مكة في التفسير جـ (
"دكتوراة

% 201110دار الس�م

514,500 احمد العمراني658 7112189463,000 ) تفسير سعيد بن جبير۶موسوعة مدرسة مكة في التفسير جـ (
"رسالة دكتوراة"

% 201110دار الس�م

646,800 أحمد العمراني659 7112190582,000 ) تفسير عكرمة مولى ابن٧موسوعة مدرسة مكة في التفسير جـ (
"عباس وعطاء بن ابي رباح "رسالة دكتوراة

% 201110دار الس�م

514,500 660
احمد العمراني

7112191463,000
) تفسير طاوس بن كيسان٨موسوعة مدرسة مكة في التفسير جـ (

اليماني ويليه قسم الدراسة المتعلقة بموسوعة مدرسة مكة في
"التفسير "رسالة دكتوراة

% 201110دار الس�م

191,100 ابو بكر  جابر الجزائري661 7111772172,000 % 201210دار الس�منداءات الرحمن �ھل ا�يمان

490,000 ا.د خالد رشيد الجميلي662 7113044441,000 % 201610دارالعصماءنسمات الرحمن في ادلة نفي الحروف الزائدة عن القرآن

392,000 د.عقيد خالد العزاوي663 7113002353,000 % 201210دارالعصماءنظرات اسلوبية للتغليب في الخطاب القرآني

392,000 ا.د.خليل ابراھيم664
السامرائي

7113042353,000 % 201610دارالعصماءنماذج من التفسير البياني عند قدماء النحاة واللغويين

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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علوم قراني
686,000 د. احمد ابو ضاھر665 7113004617,000 % 201210دارالعصماءوجيز مناھل العرفان في علوم القرآن

73,500 فريد ا�نصاري666 711199266,000 % 201010دار الس�مھذه رسا�ت القران فمن يتلقاھا

علوم حديث
505,680 ا�مام النووي667 7110055455,000 % 200710دار الس�ماتحاف المحبين بترتيب رياض الصالحين

808,500 ابن حجر الھيتمي668 7112972728,000 % 201210دارالجملاربعون حديثا في العدل

499,800 669
اAمام محي السنة أبي
زكريا يحيى بن شرف

النووي
7112756450,000

ارشاد ط�ب الحقائق الى معرفة سنن خير الخ�ئق (صلى . عليه
(وسلم) (وھو مختصر كتاب علوم الحديث �بن الص�ح

% 201310دار الس�م

171,500 اAمام الحافظ ج�ل670
الدين السيوطي

7112677154,000 % 201310دار الس�ماسماء المدلسين

833,000 د. شوقي ابو خليل671 7113244750,000 % 201210دارالفكرالمعاصراطلس الحديث النبوي

759,500 العبکري672 7112065684,000 % 200810دارالفكرالمعاصراعراب الحديث النبوي

49,000 لجنة دار الفکر673
المعاصر

711260044,000 % 201010دارالفكرالمعاصرا�ربعون حديثاً نبوياً في تربية ا�و�د

119,560 مجموعه علما674 7112764108,000 % 10دار الس�ما�زھر والشيعه تاريخ فتاوي

441,000 675
محمد سعيد سنبل

المکي / عبدالفتاح ابو
غدة

7113147397,000
% 201710دار الس�ما�وائل السنبلية و ذيلھا

588,000 الشجري676 7110170529,000 % 198310عالم الكتب في مجلد١/٢اYمالي الخميسية

616,420 عبد. شعبان677 7110310555,000 % 200810دار الس�مالتاصيل الشرعي لقواعد المحدثين م.سلوفان

784,000 ل�مام شمس الدين678
خاوي xالس

7112554706,000 % 201110دارالفتحالجواھر المكّللة في ا�خبار المسلَسله

735,000 الدكتور كمال عبد679
الفتاح فـتوح

7112475662,000 % 201210دارالفتحالحافظ شمس الدين السخاوي وجھوده في علوم الحديث (دکتوراه

416,500 اكرم رابح بالعمري680 7113084375,000 % 201710دار الس�مالحديث الشاذ عند المحدثين دراسة نظرية تطبيقية

396,900 681
ابي بكر احمد بن علي

بن ثابت الخطيب
البغدادي

7113081357,000
% 201710دار الس�مالرحلة في طلب الحديث

612,500 اللکنوي682 7110476551,000 % 200010دار الس�مالرفع والتکميل في الجرح والتعديل

436,100 ) د. مصطفى السباعي683
(  ھـ١٣٨۴ت : 

7112665392,000 % 201210دار الس�مالسنة ومكانتھا في التشريع اAس�مي

465,500 684
د. ھيفاء عبد العزيز

اYشرفي
7112703419,000 (الشرح الموضوعي للحديث الشريف (دراسة نظرية تطبيقية

(رسالة ماجستير)

% 201210دار الس�م

1,000,580 685
اكرامي محمد محمد

الشاذلي
7112555901,000 الضعفاء بين العقيلي وابن عدي من خ�ل كتابيھما الضعفاء الكبير

١/٢والكامل في ضعفاء الرجال  )

% 201010دار الس�م

73,500 ج�ل الدين السيوطي686 711060766,000 % 200210دار الس�م غ�ف٨×١٢الفية السيوطي في علم الحديث 

343,000 عبد الحفيظ قطاش687 7110635309,000 % 200610عالم الكتبالقول الحنيف في شرح المنار المنيف

744,800 محمد بن محمد الحسني688
الطربلسي

7112179670,000 % 201110دار الس�مالكشف ا�لھي عن شديد الضعف والموضوع الواھي

784,000 ابي الفضل الحسني689 7110646706,000 % 198310عالم الكتب(الكنز الثمين في أحاديث النبي اYمين (ص

490,000 عبد المؤمن الدمياطي690 7110656441,000 % 10دار القلمالمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح كرتونة

367,500 رفعت فوزي عبد691
المطلب

7110673331,000 % 201110دار الس�مالمدخل الى مناھج المحدثين م.سلوفان

1,078,000 الحميدي692 7112317970,000 % 10عالم الكتبفي مجلد١/٢المسند الحميدي 

514,500 علي بن سلطان محمد693
القاري

7113083463,000 % 201610دار الس�مالمصنوع في معرفة الحديث الموضوع

1,225,000 ميرغني694 71107101,103,000 % 198810عالم الكتبالمعجم الوجيز في احاديث الرسول العزيز

231,280 695

ل�مام شمس الدين أبي
عبد . محمد بن أبي
بكر الحنبلي الدمشقي

المعروف بابن قيم
الجوزية

7112673208,000

% 201210دار الس�مالمنار المنيف في الصحيح والضعيف

392,000 فئة من المدرسين696 7113060353,000 % 201210دارالعصماءالمنتخب من المنھل الحديث

524,300 فاروق حماده697 7110740472,000 % 200810دار الس�مالمنھج ا�س�مي في الجرح والتعديل م.سلوفان عادي

980,000 عبدالعال -�شين698 7110746882,000 ۴/١المنھل الحديث في شرح الحديث (مجلدواحد % 200110عالم الكتب(

1,470,000 د. بشار عواد معروف699 71131281,323,000 % 201510متفرقه١/٢الموطا �مام دار الھجرة مالک بن انس 

336,140 بن عثمان الذھبي700 7110765303,000 % 201110دار الس�مالموقظة في علم مصطلح الحديث

7,158,410 الغماري701 71107966,443,000 % 201010عالم الكتب١/٨الھدايه في تخريج احاديث البدايه 

784,000 العلوي702 7110830706,000 % 200510المكتبه العصريهامالي المرتضي مجلدجاكيت

1,029,000 ا�مام البخاري703 7110853926,000 % 200810دار الس�م٢/١بحر الفوائد المشھور بمعاني ا�خبار

857,500 محمد محمود أحمد بكار704 7112198772,000 % 201210دار الس�مبلوغ ا�مال من مصطلح الحديث والرجال

882,000 احمد عبد . الربيعة705 7113051794,000 % 201710دارالعصماءتبصرة المريدين وتنبيه الغافلين من ك�م سيد المرسلين

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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علوم حديث
1,288,700 الجزائري الدمشقي706 71109821,160,000 % 200910دار الس�م١/٢توجيه النظر الي اصول ا�ثر

426,300 السجستاني - المقدسي707
عبدالفتاح ابو غدة /

7113156384,000 % 201710دار الس�مث�ث رسائل في علم مصطلح الحديث

392,000 نواف الجراح708 7113127353,000 % 201010متفرقه خطبة من روائع کنوز النبوة۶٧۶خطب الرسول ص 

328,300 ابن عبد البر النمري709
ا�ندلسي

7113099295,000 % 201710دار الس�مخمس رسائل في علوم الحديث

686,000 حسن شقير710 7112891617,000 % 10دارالنھضه العربيهدرر الحديث في صحيح البخاري

980,000 ا�مام ابي عبد.711
محمدب

7111173882,000 % 200510المكتبه العصريه في مجلدواحدلونان۴/١سنن ابن ماجه     

882,000 ا�مام الحافظعلي بن712
عمرا

7111180794,000 % 200510المكتبه العصريه في مجلدواحدلونان شاموا۴/١سنن الدارقطني   

735,000 ا�مام ابي محمدعبد.713
ب

7111182662,000 % 200510المكتبه العصريه في مجلدواحدلونان٢/١سنن الدارمي   

980,000 ا�مام الحافظابوعبدالر714 7111184882,000 % 200510المكتبه العصريه في مجلدواحدلونان٢/١سنن النسائي    

588,000 الشيخ أبي المعالي715
القونوي

7111197529,000 % 200910دارومكتبه الھ�لشرح اYربعين حديثاً 

2,205,000 النووي716 71112251,985,000 % 200910المكتبه العصريه٧/١شرح صحيح مسلم مجلدات  

1,371,020 717

اAمام الحافظ زين الدين
أبي الفرج عبد الرحمن

بن أحمد البغدادي
الشھير بابن رجب

الحنبلي

71126641,234,000

% 201210دار الس�م١/٢شرح علل الترمذي

490,000 حافظ ابن رجب الحنبلي718 7111234441,000 % 200510عالم الكتبشرح کتاب ا�يمان من صحيح ا�مام البخاري

3,185,000 الطحاوي719 71122492,867,000 % 201110عالم الكتب۵/١شرح معاني ا�ثار 

5,390,000 ابي الحديد720 71112334,851,000 % 200810المكتبه العصريه١/١١شرح نھج الب�غه مجلدلونان 

2,156,000 البخاري721 71112441,940,000 % 198610عالم الكتب١/٩صحيح البخاري 

4,410,000 موسي شاھين �شين722 71112483,969,000 % 200610دارالمدارا�س�مي١/۶صحيح البخاري في نظم جديد

1,225,000 البخاري723 71112491,103,000 % 200410المكتبه العصريهصحيح البخاري كرتونيه كعب جلد

3,038,000 اAمام مسلم ابن الحجاج724 71112562,734,000 % 199810عالم الكتب ،مع الفھارس۵/١صحيح مسلم 

833,000 محمد عبد الحي725
اللكنوي الھندي

7113090750,000 ظفر ا�ماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح
(الحديث (شمواه

% 201710دار الس�م

147,000 د.مطيع الحافظ726 7112614132,000 % 201310دارالفكرالمعاصر(عقد الجوھر الثمين(اYربعون العجلونية

367,500 محمد محمود احمد بكار727 7112180331,000 % 201110دار الس�معلم تخريج ا�حاديث اصوله - طرائقه - مناھجه

588,000 د. نور الدين العتر, ابن728
,الص�ح

7112448529,000 % 201210دارالفكرالمعاصرعلوم الحديث

372,400 اAمام أحمد بن شعيب729
النسائي

7112712335,000 % 201210دار الس�معمل اليوم والليلة

1,862,000 الصنعاني730 71114221,676,000 % 198810عالم الكتب۴/١فھرس أحاديث وآثار المصنف 

3,430,000 عالم الكتب731 71114213,087,000 % 198910عالم الكتب( (�بن أبي شيبة۴/١فھرس أحاديث وآثار المصنف 

1,225,000 علي ابن عمرالدارقطني732 71114231,103,000 % 198610عالم الكتب٢/١فھرس أحاديث وآثار سنن الدارقطني 

613,480 ابي عبيد قاسم بن س�م733 7111428552,000 % 198910عالم الكتبفھرس أحاديث وآثاركتاب اYموال

147,000 د. محمد سعيد رمضان734
البوطي

7112230132,000 % 201110دارالفكرالمعاصرفي الحديث الشريف والب�غة النبوية

600,740 أ.د. نور الدين عتر735 7112727541,000 % 201310دار الس�مفي ظ�ل الحديث النبوي ومعالم البيان النبوي

588,000 ا�مام النووي736 7111876529,000 کنوز الباحثين والتراجم والفھارس التفصيليه لکتاب رياض
الصالحين

% 199210دارالفكرالمعاصر

368,480 أ.د. نور الدين عتر737 7112708332,000 % 201310دار الس�ملمحات موجزة في اصول علل الحديث

710,500 شبير احمد العثمانى738 7113094639,000 % 201610دار الس�م(مبادئ علم الحديث واصوله (شمواه

73,500 ابن ابى جمرة ا�ندلسى739 711317766,000 % 201710دار الس�ممختصر صحيح البخاري

245,000 المنذري740 7111590221,000 % 201010المكتبه العصريهمختصر صحيح مسلم كرتونيه حجم صغير

6,615,000 اAمام أحمد741 71120075,954,000 % 199810عالم الكتب( (مع المقدمة والفھارس١١/١مسند ا�مام احمد بن حنبل 

171,500 د. فتح الدين محمد ابو742
الفتح البيانوني

7112683154,000 % 201210دار الس�م(مشكل الحديث  (دراسة تاصيلية معاصرة

196,000 د. عبد الحق حمادي743
الھواس

7112824176,000 % 200310دارالفتح(معلقات، الرواية و التسمية (سلسلة آراء جديدة في ا�دب الجاھلي

490,000 عبد . بن عبد الرحمن744
السعد

7112255441,000 % 201010عالم الكتبمقدمة ا�ربعين الث�ثية، من مرويات الشيخ عبد . بن عقيل

323,400 745
محمد عبد الرشيد

النعماني/عبد الفتاح ابو
غدة

7113181291,000
% 201710دار الس�ممكانة ا�مام ابي حنيفة في الحديث

180,320 أ.د. نور الدين عتر746 7112751162,000 % 201410دار الس�ممناھج المحدثين العامة في الرواية والتصنيف

735,000 نسيبة الشيخ علي747 7113055662,000 % 200910دارالعصماء٣+ ج٢+ ج١منھاج الدارسين في شرح رياض الصالحين ج

833,000 محمد احمد معبد748 7112927750,000 % 201610دار الس�ممنھج التاليف في احاديث ا�حکام

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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علوم حديث
774,200 كي�ني محمد خليفة749 7111990697,000 % 201010دار الس�ممنھج الحنفية في نقد الحديث بين النظرية والتطبيق

539,000 نورالدين عتر750 7111727485,000 % 201110دارالفكرالمعاصر/منھج النقد في علوم الحديث

1,470,000 محمد محمدي ري751
شھري

71129551,323,000 % 201510متفرقهنور العقل منتخب ا�حاديث عربي _ فرنسي

294,000 خالد مشعل752 7111934265,000 % 201010دارالفكرالمعاصرھدي المصطفى في غرس حب ا�قصى

فقه
608,580 عبد الوھاب عبد الس�م753

طويلة
7112332548,000 % 201010دار الس�ماثر اللغة في اخت�ف المجتھدين

341,040 سناء حسن ھدله754 7112915307,000 % 201510دار الس�ماحکام التاديب في ا�سرة و التعليم دراسة فقھية مقارنة

437,570 755
على عبد الرحيم عامر

7112192394,000 ( احكام ا�شتباه في النسب فى الفقه ال�س�مى ( دراسة مقارنة
( رسالة دكتوراه)

% 201210دار الس�م

234,220 د. صبري صالح شحاذة756
المرعاوي

7112692211,000 % 201210دار الس�م(احكام الس�ح في الفقه ا�س�مي (رساله دكتوراه

465,500 757
د. إسماعيل لطفي

فطاني
7112689419,000 اخت�ف الدارين (دار ا�س�م ودار الحرب) واثره في احكام

(المناكحات والمعام�ت (رسالة دكتوراه
% 201210دار الس�م

661,500 اسماعيل لطفي فطاني758 7110077595,000 % 199810دار الس�ماخت�ف الدارين واثره في احکام المناکحات والمعام�ت

223,930 مجموعه مؤلفين759 7110102202,000 % 200810دار الس�ماشكالية التحيز في الفن والعمارة م.سلوفان

379,750 محمد سعيد رمضان760
البوطي

7110104342,000 % 200610دارالفكرالمعاصراشكاليه تجديداصول الفقه  / حوارات

196,000 أبو امامة نوار بن761
الشلي

7111993176,000 % 201110دار الس�ماص�ح الفكر الفقھي

51,940 أحمد بن حنبل762 711011347,000 % 199910دار الس�ماصول السنة وبحاشيته تمام المنة في التعليق على اصول السنة

686,000 عبدالس�م ابوناجي763 7110115617,000 % 200210دارالمدارا�س�مياصول الفقه

1,568,000 محمد ابو النور زھير764 71100271,411,000 % 200410دارالمدارا�س�مي١/۴اصول الفقه 

1,225,000 وھبه الزحيلي765 71101161,103,000 % 201110دارالفكرالمعاصر١/٢اصول الفقه ا�س�مي 

945,700 امير عبد العزيز766 7110117851,000 % 199710دار الس�مفي مجلد واحد١/٢اصول الفقه ا�س�مي

617,400 شعبان محمد اسماعيل767 7111941556,000 % 201010دار الس�ماصول الفقه تاريخه ورجاله

343,000 عمر محمد سيد عبد768
العزيز

7110119309,000 % 201010دار الس�ماصول الفقه عند ابن دقيق

441,000 عبدالحفيظ قطاش769 7112588397,000 % 201410عالم الكتباصول فقه الموازنات

68,600 770
أ.د. نور الدين مختار

الخادمي
711277062,000 ا�بعاد ا�خ�قية والمقاصدية للنص واثرھا في تحديد الحكم الشرعي

(شمواه)

% 201410دار الس�م

367,500 محمد بن ابراھيم771 7110185331,000 % 200910دار الس�ما�جتھاد والعرف

196,000 الع�مة الُجـْرداني772 7112285176,000 % 200910دارالفتحا�جوبة الجلية على ا�سالة الشرعية

1,225,000 د. كيان احمد حازم يحي773 71123161,103,000 % 201310دارالمدارا�س�ميا�حتما�ت اللغوية المخلة بالقطع وتعارضھا عند ا�صوليين

1,666,000 بشير عبدالرجمن774
الزغبر

71129331,499,000 % 201510دارالفكرالمعاصر١/٢ا�حکام الفقھية علي مذھب السادة الشافعية

421,400 القرافي /ابي عباس775
احمد بن ادريس

7110200379,000 % 200910دار الس�ما�حکام في تمييز الفتاوي عن ا�حکام

784,000 د. محمد حسان الخيمي776 7112753706,000 % 201410دارالفكرالمعاصرا�حكام الخاصة في السنة النبوية

1,593,480 محمد قدري باشا777 71101961,434,000 % 200610دار الس�مسلوفان۴/١ا�حكام الشرعيةفي ا�حوال الشخصية

445,900 محمد الدسوقي أمين778
كحيلة

7112194401,000 % 201110دار الس�ما�حوال الشخصية في المذھب الشافعي

441,000 ابو امامه نوارابن779
الشلي

7110218397,000 % 200910دار الس�ما�ساس في فقه الخ�ف

137,200 عبد. ربيع عبد .780
محمد

7110219123,000 % 200710دار الس�ما�ستحسان وحجيته عند ا�صوليين

122,500 ا. د. وھبة الزحيلي781 7111930110,000 % 201110دارالفكرالمعاصرا�س�م وا�عاقة بحث في رصد الظواھر ا�جتماعيه للمعوقين

661,500 السيوطي782 7110240595,000 % 200910دار الس�م١/٢ا�شباة و النظائر في قواعد و فروع الشافعية 

196,000 تحقيق:محمد خير783
رمضان يوسف

7112810176,000 % 200910دارالفتحاYجوبة الجلية علي ا�سئلة الشرعية،للع�مة الجرداني

164,640 ج�ل الدين السيوطي784 7110286148,000 % 200710دار الس�م١٢×٢٠الباھر في حكم النبي ص بالباطن والظاھر

441,000 د.اسماعيل عبد الرزاق785
الھيتي الدوسري

7113065397,000 % 201710دارالعصماءالبيانات الموجزة للتعارض والترجيح عند ا�صوليين

392,000 د. محمد الدسوقي786 7110315353,000 % 200610دارالمدارا�س�ميالتجديد في الفقه ا�س�مي

325,360 محمد راكان الدغمي787 7110317293,000 % 201210دار الس�مالتجسس واحكامة في الشريعة ا�س�مية م.سلوفان

488,040 محمد بن ابراھيم788 7110336439,000 % 201010دار الس�مالتشريع ا�س�مي والمدارس الفقھيه المعاصره

98,000 نور الدين بن مختار789
الخادمي

711314888,000 % 201710دار الس�مالتفاھم العلمي بين اھل المذاھب الفقھية المعاصرة

637,000 د. محمد الزحيلي790 7113190573,000 % 201610دارالفكرالمعاصرالتنظيم القضائي في الفقه ا�س�مي/ طبعة جديدة

392,000 سعيد سليمان الحامدي791 7110374353,000 % 201010دار الس�مالتوثيق واحکامه في الفقه ا�س�مي

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(18)



فقه
926,590 محمد نعيم محمد ھاني792

ساعي
7112199834,000 % 201110دار الس�مالجامع في القواعد والضوابط الفھية لنوازل والقضايا المعاصره

588,000 د. ثناء محمد إحسان793
الحافظ

7112232529,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالحسد في ا�س�م

294,000 794
عبدالحکيم ا�نيس

7112809265,000 الحکم الملکيه و الکلم ا�زھريه ل�مام مرعي بن يوسف الکرمي
الحنبلي

% 10دارالفتح

490,000 جنيد محمد مصطفي795
السامرايي

7112813441,000 % 10دارالفتحالخيل في السنه النبويه

539,000 الشيخ محمدالمالكي796 7110443485,000 % 200710المكتبه العصريهالدرالثمين والموردالمعين و يليه خطط السداد

882,000 وائل ح�ق797 7113229794,000 % 201810دارالمدارا�س�ميالسلطة المذھبية التقليد والتحديد في الفقه اAس�مي

188,160 /اAمام اYكبر الشيخ798
عبد الرحمن تاج

7112742169,000 % 201410دار الس�م(السياسة الشرعية والفقه اAس�مي (شمواه

118,580 نوار الشلي799 7112909107,000 % 201610دار الس�مالشھرة بين فقه الشرع و فتن العصر

176,400 عبد القادر الرحباوي800 7112705159,000 % 201310دار الس�مالص�ة على المذاھب ا�ربعة مع ادلة احكامھا

171,500 د.فيحان المطيري801 7110540154,000 % 198610عالم الكتبالطھارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام

114,170 أبو اليزيد العجمي802 7111996103,000 % 201110دار الس�مالعبادة بناء للفرد وعطاء للمجتمع

336,140 ابن الشلي803 7110549303,000 % 200810دار الس�مالعقل الفقھي معالم وضوابط

343,000 د.نواف ھايل تکروري804 7112164309,000 % 200310دارالفكرالمعاصرالعمليات ا�ستشھادية في الميزان الفقھي طبعة جديدة

98,000 نور الدين مختار805
الخادمي

711195088,000 % 201010دار الس�مالعنف من منظور العلوم الفقھية

5,880,000 وھبه الزحيلي806 71105905,292,000 % 200810دارالفكرالمعاصر١/١٠الفقة ا�س�مي وادلته

784,000 د.ابراھيم السلقيني807 7113007706,000 % 201210دارالعصماء(الفقه ا�س�مي (احكام العبادات

784,000 د. فريد واصل808 7113008706,000 % 201510دارالعصماء(الفقه ا�س�مي (العبادات

306,250 محمد مصطفى شلبي809 7113086276,000 % 201610دار الس�مالفقه ا�س�مي بين المثالية والواقعية

563,500 محمد سليم العوا810 7113185507,000 % 201710دار الس�م(الفقه ا�س�مي في طريق التجديد (شمواه

1,323,000 أ. د. وھبة الزحيلي811 71126051,191,000 % 201010دارالفكرالمعاصر١/٢الفقه الحنفي الميسر 

1,323,000 وھبه الزحيلي812 71105961,191,000 % 200810دارالفكرالمعاصر١/٢الفقه الشافعي الميسر 

401,800 احسن لحساسنه813 7110597362,000 % 200810دار الس�مالفقه المقاصدي عند ا�مام الشاطبي م.سلوفان ابيض عا

686,000 د. عبد العزيز علي814
سليمان الحاطي

7112265617,000 % 201110دارالفتح(القضاء والحكم على الغااب في الفقه ا�س�مي (اطروحة جامعية

661,500 815
أ.د. محمد ا�نصاري

7112755595,000
القواعد الفقھية من خ�ل كتاب (قواعد اYحكام في مصالح اYنام

 ھـ) (رسالة۶۶٠لسلطان العلماء العز بن عبد الس�م السلمي ت 
(ماجستير

% 201210دار الس�م

1,617,000 محمد الزحيلي816 71118901,455,000 % 201210دارالفكرالمعاصر١/٢القواعد الفقھيه وتطبيقاتھا في المذاھب ا�ربعه

1,470,000 ابن قدامه المقدسي817 71108241,323,000 % 200610المكتبه العصريه مجلدان١/٢الکافي في الفقه الحنبلي 

931,000 الجويني818 7112892838,000 % 201010دار الس�م١/٢الکامل في اصول الدين في اختصار الشامل في اصول الدين 

2,131,500 فخر الدين الرازي819 71119981,918,000 % 201110دار الس�م١/٣المحصول في علم اصول الفقه

490,000 ابن عرفة الورغمي820 7110669441,000 % 200310دارالمدارا�س�ميالمختصر الفقھي

431,200 علي جمعه محمد821 7110672388,000 % 200710دار الس�مالمدخل الى دراسة المذاھب الفقھية م سلوفان

539,000 محمد الزحيلي822 7112037485,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالمراة المسلمة المعاصرة

294,000 نوح علي سلمان .823
القضاة

7112304265,000 % 201010دارالفتحالمساال الفقھية المشھورة في المذھب الشافعي

686,000 وليد محمود روابده824 7112951617,000 % 201510دارالفتحالمستجدات مسئولية رئيس الدولة عن اخطائه

68,600 نور الدين بن مختار825
الخادمي

711290162,000 % 201510دار الس�مالمشارکة السياسية للمسلمين في الب�د غير المسلمة احکامھا

1,056,930 القاضي الحنفي826 7110702951,000 % 200010عالم الكتب٢/١المعتصرمن المختصرمن مشكل ا�ثار

171,500 عبد. ربيع عبد.827
محمد

7113153154,000 % 201610دار الس�مالمعين في تفسير الک�م ا�صوليين

441,000 محمد ماجد عتر828 7110717397,000 % 201210دارالفكرالمعاصر(المفصل في الفقه الحنفي (العبادات

2,149,140 عبد. علي حسين829 71107181,934,000 % 200610دار الس�م١/۴المقارنات التشريعية 

833,000 يوسف الکود830 7112862750,000 % 201510دارالفتحالمقاصد السنية في بيان قواعد الشرعية ل�مام الشعراني

686,000 علي الخفيف831 7110722617,000 % 199010دارالنھضه العربيهالملكية في الشريعة ا�س�مية مع مقارنتھا بالقوانين العربيه

284,200 أحسن لحساسنة832 7112079256,000 % 201110دار الس�مالموافقات في شرح الورقات في اصول الفقه

346,430 محمد عبيد . ا�سعدي833 7111957312,000 % 201010دار الس�مالموجز في اصول الفقه ومعه معجم اصول الفقه

9,089,500 834
أبي الحسين أحمد بن

محمد بن جعفر
البغدادي القدوري

71107628,181,000
% 200410دار الس�م م١٢/١الموسوعة الفقھية المقارنة التجريد 

141,120 عبد العزيز الخياط835 7110767127,000 % 198610دار الس�مالمويدات التشريعيه-نظريه العقوبات

294,000 وھبه الزحيلي836 7110802265,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالوجيز في اصول الفقه

1,470,000 أ. د. وھبة الزحيلي837 71108041,323,000 % 200810دارالفكرالمعاصر١/٣الوجيز في فقه ا�س�مي 

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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فقه
392,000 الغزالي838 7110806353,000 % 200610المكتبه العصريهالوجيزفي فقه ا�مام الشافعي

4,753,000 محمد الغزالي839 71108124,278,000 % 201510دار الس�م١/٧الوسيط في المذھب الشافعي ينشر کام� للمرة ا�ولي 

686,000 د. عبد الودود السريتي840 7110813617,000 % 199710دارالنھضه العربيهالوصايا واYوقاف والمواريث في الشريعه ا�س�ميه

1,862,000 المرغيناني841 71107941,676,000 % 200610دار الس�م١/۴الھداية شرح بداية المبتدي 

393,960 سبط بن الجوزي842 7110848355,000 % 198710دار الس�مايثار ا�نصاف في آثار الخ�ف

1,765,470 843

الع�مة الفاضل أبي بكر
بن محمد شطا الدمياطي
المشھور بالسيد البكري

( ھـ تقريًبا١٣١٠ت  )

71126941,589,000

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح (قرة العين
لون٢بمھمات الدين)( )

% 201310دار الس�م

165,620 844
محمد وفيق زين

العابدين
7112720149,000 إعجاز التشريع اAس�مي في التجريم والعقاب واAثبات والمعام�ت

المدنية واYحوال الشخصية
% 201310دار الس�م

245,000 أ.د. رفعت فوزي عبد845
المطلب

7112707221,000 % 201210دار الس�م(أركان اAس�م الخمسة (أحكامھا وأثرھا في بناء الفرد والمجتمع

1,176,000 جوزف شاخت846 71132281,058,000 % 201810دارالمدارا�س�ميأصول الفقه المحمدي

980,000 د. وھبة الزحيلي847 7110003882,000 % 200910دارالفكرالمعاصرآثار الحرب - مجلد

597,800 ابن رشد الحفيد848 7113155538,000 % 201710دار الس�مبداية المجتھد و کفاية المقتصد

857,500 849
ابي الثناء اصبھاني

7110886772,000 بيان المختصر وھو الشرح مختصر ابن الحاجب في اصول
١/٢الفقه

% 200410دار الس�م

882,000 850
سايس سبكي

بربري/تحقيق:د. زحيلي
د. زعتري

7113059794,000
% 201610دارالعصماءتاريخ التشريع ا�س�مي مع معالم النھضة الفقھية

882,000 وائل ح�ق851 7113232794,000 % 201810دارالمدارا�س�ميتاريخ النظريات الفقھية في اAس�م

294,000 حسن جمال البلوشي852 7113223265,000 % 201810دار الرافدينتاريخ علم اصول الفقه

441,000 امام ابي عباس احمد853
بن يحيي الونشريسي

7112883397,000 % 201510دارالفتحتجريد حدود ابن عرفة الفقھية

294,000 عبد المجيد الشرفي854 7112050265,000 % 200910دارالمدارا�س�ميتحديث الفكر ا�س�مي

343,000 الشنقيطي855 7112253309,000 % 201110عالم الكتبتسھيل الدفاع

735,000 د.الصادق عبد الرحمن856
الغرياني

7110927662,000 % 200510دارالمدارا�س�ميتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية

563,500 محمد مصطفى شلبي857 7113188507,000 تعليل ا�حكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتھا في عصور
(ا�جتھاد والتقليد (شمواه

% 201710دار الس�م

9,800,000 ا�مام المحقق سعيد بن858
خلفان الخليلي

71125068,820,000 % 201010دارومكتبه الھ�ل١۵/١تمھيد قواعد ا�يمان 

392,000 ثائر شبلي859 7112995353,000 % 201110دارالعصماء(تھذيب حاشية الباجوري (نايف عباس

1,960,000 د.حمادي ذويب860 71109971,764,000 % 200910دارالمدارا�س�ميجدل اYصول والواقع

171,500 أ.د.وھبة الزحيلي861 7112784154,000 % 201410دارالفكرالمعاصرجھود تقنين الفقه اAس�مي

147,000 محمد السّيد الَبـْرِسيجي862 7112300132,000 % 201110دارالفتححكم الص�ة على النبي  في تكبيرات العيدين

101,920 محمد راکان الدغمي863 711104592,000 % 198510دار الس�محمايه الحياه الخاصه في الشريعه ا�س�ميه

188,160 ابن کمال باشا864 7111066169,000 % 200510دار الس�مخمس رسائل في الفرق والمذاھب

465,500 محمد فريد الشافعي865 7112195419,000 % 201110دار الس�مخيانة ا�مانة في الفقه الجنائي ا�س�مي المقارن

106,330 شعبان محمد اسماعيل866 711291696,000 % 201610دار الس�م١٧*١١رحلة الحج و العمرة احکام و تطبيقات 

196,000 الشيخ محمد الحامد867 7111111176,000 % 200310دارالفكرالمعاصرردودعلي اباطيل القسم الثاث

196,000 محمد اديب كلكل868 7111928176,000 % 201010دارالفكرالمعاصررساال فقھية

196,000 ياسين محمد حسن869 7112611176,000 % 200910دارالفكرالمعاصررسالة الص�ة

122,500 المفتي محمد بن علي870
الخطيب

7112873110,000 % 201510دارالفتحرسالة في احکام الصوم

671,790 عبد . ناصح علــوان871 7111171605,000 % 201010دار الس�م١/٢سلسلة مدرسة الدعاة 

3,675,000 امام مالکي872 71112073,308,000 % 200610المكتبه العصريه١/٨شرح الخرشي علي مختصر سيدي خليل 

1,078,000 ابن التلمساني873 7111214970,000 % 199910عالم الكتب٢/١شرح المعالم في اصول الفقة 

2,543,100 874
أبو الوليد محمد بن

رشد الشھير بابن رشد
 ھـ۵٩۵الحفيد ت : 

71126712,289,000
شرح بداية المجتھد ونھاية المقتصد وبھامشه " السبيل المرشد إلى

١/۴بداية المجتھد ونھاية المقتصد  "

% 201210دار الس�م

240,100 علي حيدر875 7112200216,000 % 201110دار الس�مشرح قواعد المجلة

735,000 876
احمد كاظم ا�كوش

7113224662,000 عرش الفقيه - ا�رھاصات التاريخية والمباني الفقھية لو�ية الفقيه
(عرض-نقد-تحليل)

% 201810دار الرافدين

204,330 المقدسي877 7111330184,000 % 200610عالم الكتبعمده ا�حکام

588,000 ابن عبد . محمد بن878
علي السبتي

7112484529,000 % 201210دارالفتحغنية الناسك في علم المناسک

686,000 السيد القاضي باعلوي879 7112485617,000 % 200710دارالفتحفتاوى ابن مزروع ،ضمن سلسلة ديوان الفتاوى

686,000 المروروذي880 7112264617,000 وذي j201010دارالفتحفتاوى القاضي حسين بن محمد المْرَور %

475,300 علي جمعه881 7111354428,000 % 200910دار الس�م١فتاوي عصريه الکلم الطيب ج 

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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فقه
360,150 علي جمعه882 7111355324,000 % 201010دار الس�م٢فتاوي عصريه الکلم الطيب جزء 

163,170 نور الدين مختار883
الخادمي

7111974147,000 % 201010دار الس�مفصول في ا�جتھاد والمقاصد

565,460 عبد الوھاب عبد الس�م884
طويلة

7111975509,000 فقه ا�طعمة ما يحل وما يحرم من ا�طعمة - الزكاة ا�ختيارية
وا�ضطرارية - اداب الضيافة والو�ام

% 201010دار الس�م

485,100 عبدالوھاب عبدالس�م885
طويلة

7111404437,000 % 200610دار الس�مفقه ا�لبسة و الزينة

111,720 أ.د. نور الدين مختار886
الخادمي

7112774101,000 % 201410دار الس�م(فقه التحضر (رؤية مقاصدية

607,110 مجموعة من العلما887 7112929546,000 % 201610دار الس�مفقه التحيز روية معرفية و دعوة ل�جتھاد من اعمال موتمر

735,000 د.حيدر شوكان888
السلطاني

7113220662,000 % 201710دار الرافدينفقه الجھاد في ضوء المتغيرات المعاصرة دراسة استد�لية مقارنة

686,000 د. ثناء الحافظ889 7113239617,000 % 201710دارالفكرالمعاصرفقه الدعا و موقعه من عقيدة مسلم

514,500 عبد الوھاب عبدالس�م890
طويلة

7111411463,000 % 200710دار الس�مفقه الطھارة

317,030 فضيلة الشيخ حسن891
أيوب

7112709285,000 % 201310دار الس�مفقه العبادات بأدلتھا في اAس�م

833,000 892
د. ع�ء الدين زعتري

7113022750,000 فقه العبادات علمياً على مذھب اAمام الشافعي مع متممات تناسب
العصر

% 201510دارالعصماء

1,550,360 سلمان العودة893 71129251,395,000 % 201510دار الس�م من کتاب عمدة الفقه �بن قدامة١/٢فقه العبادة 

254,800 حساني محمد نور894
محمد

7113172229,000 % 201710دار الس�مفقه المساجد في الشريعة اAس�مية

2,940,000 عبد اللطيف دريان895 71114132,646,000 % 200610دارالنھضه العربيه١/۴فقه المواريث في المذاھب ا�س�ميه والقوانين العربيه

1,225,000 عبد اللطيف دريان896 71114151,103,000 % 200910دارالنھضه العربيه١/٢فقه الوصية في المذاھب ا�س�مية والقوانين العربية-

147,000 محمد زاھد الكوثري897 7113101132,000 % 201610دار الس�مفقه اھل العراق وحديثھم

81,340 الشاھد البوشيخي898 711200173,000 % 201110دار الس�مفقه واقع ا�مة

289,100 نور الدين مختار899
الخادمي

7112914260,000 % 201610دار الس�م٢۴*١٧فقھنا المعاصر

180,320 محمد بلتاجي900 7111436162,000 % 200710دار الس�مفي الميراث والوصية

505,680 يحيي رضا جاد901 7111977455,000 % 201010دار الس�مفي فقه ا�جتھاد والتجديد دراسة تاصيلية تطبيقية

269,500 أ.د. محمد عمارة902 7112766243,000 % 201210دار الس�مفي فقه المواجھة بين الغرب وا�س�م

416,500 محمد امين سھيلي903 7111979375,000 % 201010دار الس�م(قاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح (دراسة تحليلية

882,000 وھبه الزحيلي904 7111481794,000 % 201210دارالفكرالمعاصر٢قضايا الفقه والفكر المعاصر ج

784,000 أ. د. وھبة الزحيلي905 7112234706,000 % 201110دارالفكرالمعاصر٣قضايا الفقه والفكر المعاصر ج

1,161,300 محمد ابن الحسن906
الشيباني

71118631,045,000 % 200710دار الس�م١/٢کتاب ا�ثارفقه محمد ابن الحسن الشيباني

465,500 ابي يوسف صاحب ابي907
حنيفة

7113096419,000 % 201710دار الس�مكتاب الخراج

196,000 908
ا�مام الحافظ ابي بكر

احمد بن الحسين
البيھقي

7112775176,000
% 201410دار الس�مكتاب الرد على ا�نتقاد على الشافعي في اللغة

2,597,000 القرافي909 71115032,337,000 % 201010دار الس�م١/۴كتاب الفروق المسمى انوار البروق في انواء الفروق 

539,000 ابي عبد . محمد ابن910
عبد.

7112729485,000 % 201210دار الس�مكتاب الفروق للكرابيسي

98,000 محمد قطب911 711152888,000 % 198810دار القلمكيف  تصلي الص�ه بين السائل والفقيه

1,225,000 العّ�مة الشيخ محمد912
علي سلطان العلماء

71122721,103,000 % 201010دارالفتح١/ ٢لب اللباب في تعليم فقه ا�مام الشافعي ل�حباب 

318,500 913
محمد الياس المراكشي

7113173287,000 ما نسبه الصحابة والتابعون إلى السنة واثره في الفقه اAس�مي
(رسالة ماجستير) (شمواه)

% 201710دار الس�م

34,300 914

الشيخ الع�مة/ سالم بن
_سمير الحضرمي

الع�مة النحرير/ عبد
. بن عمر الحضرمي

711274531,000

متن سفينة النجاة في اصول الدين والفقه على مذھب ا�مام
الشافعي, ويليه متن سفينة الص�ة

% 201410دار الس�م

98,000 915
شرف الدين يحيى بن

موسى بن رمضان
العمريطي

711317588,000
% 201710دار الس�ممتن نھاية التدريب نظم غاية التقريب في الفقه الشافعي

1,764,000 زحيلي916 71129971,588,000 % 201110دارالعصماء١/٣مجموعة الفقه/ عبادات- عقوبات.. -

220,500 د. محمد سعيد رمضان917
البوطي

7111564198,000 % 201110دارالفكرالمعاصرمحاضرات في الفقه المقارن

78,400 ابي شجاع ابن الحسين918
ا�صفھاني الشافعي

711317671,000 % 201710دار الس�ممختصر ابي شجاع  المسمى متن غاية التقريب في الفقه الشافعي

230,790 919

اAمام أبي الحسين أحمد
بن محمد بن جعفر

البغدادي
ھـ۴٢٨القدوري(ت )

7112684208,000

% 201310دار الس�ممختصر القدوري في الفقه الحنفي

392,000 الشيخ خليل بن اسحاق920
المالکي

7111584353,000 % 200410دارالمدارا�س�ميمختصر خليل في فقه امام دار الھجره ا�مام مالک ابن انس

735,000 يوسف رضوان الکود921 7112851662,000 % 201510دارالفتحمختصر قواعد الزرکشي ل�مام الشعراني

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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فقه
980,000 جوزف شاخت922 7113231882,000 % 201810دارالمدارا�س�ميمدخل الى الفقه ا�س�مي

1,528,800 محمد قدري باشا923 71122011,376,000 مرشد الحيران الى معرفة احوال ا�نسان في المعام�ت
١/٣الشرعية

% 201110دار الس�م

441,000 التمرتاشي924 7112292397,000 % 200710دارالفتحمسعفة الحكام على ا�حكام

294,000 د. محمد سعيد رمضان925
البوطي

7112568265,000 % 201010دارالفكرالمعاصرمشورات اجتماعية

294,000 محمد سعيد رمضان926
البوطي

7112043265,000 % 200910دارالفكرالمعاصر٢مع الناس مشورات وفتاوى ج

600,740 927
أحسن لحساسنة

7111986541,000 معالم التجديد في اصول التشريع ا�س�مي دراسة تحليلية نقدية
�طروحة الشاطبي ا�صولية

% 201010دار الس�م

196,000 د. محمد ھيثم الخياط928 7111643176,000 % 200910دارالفكرالمعاصرمعالم العبادات

735,000 رشيد بن محمد المدور929 7112490662,000 % 201110دارالفتحمعلمة القواعد الفقھيه عند المالکيه

345,940 بقلم/د. محمد علي930
الھاشمي

7112704311,000 % 201310دار الس�ممفاخر القضاء اAس�مي كما يجليھا اAس�م في الكتاب والسنة

553,700 حميد الوافي931 7112196498,000 % 201110دار الس�م(مفھوم القطع والظن واثره في الخ�ف ا�صولي (رسالة دكتوراة

513,520 ع�ل الفاسي932 7112221462,000 % 201110دار الس�ممقاصد الشريعة ا�س�مية ومكارمھا

808,500 سعد عبد الرحمن فرج933
الكبيسي

7113093728,000 % 201710دار الس�م(مقاصد الشريعة في السنة النبوية (شمواه

899,640 محمد احمد القياتي934
محمد

7111674810,000 % 200910دار الس�م١/٢مقاصد الشريعه عند ا�مام مالک

2,156,000 حسن حنفي935 71116901,940,000 % 200510دارالمدارا�س�مي١/٢من النص الى الواقع محاولة �عادة بناء علم اصول الفقه

539,000 محمد الوکيلي936 7113077485,000 % 201610دارالفكرالمعاصرمناھج تبلييغ الفقه في المدرسة المالکية

94,080 أ.د. نور الدين مختار937
الخادمي

711275285,000 % 201410دار الس�ممنھج ا�ستنباط عند المدرسة المالكية المغربية

588,000 938
مصطفى بشير

الطرابلسي
7112283529,000 منھج البحث والفتوى في الفقه ا�س�مي، بين انضباط السابقين

واضطراب المعاصرين
% 201110دارالفتح

735,000 عائشة لروي939 7113098662,000 % 201710دار الس�ممنھج التوجيه والتعليل بالقواعد الفقھية �بن رشد الجد

1,470,000 سعدي أبو جيب940 71117351,323,000 % 10دارالفكرالمعاصر١/٣موسوعة اAجماع في الفقة اAس�مي

8,820,000 أ. د. وھبة الزحيلي941 71122357,938,000 % 201210دارالفكرالمعاصر١۴/١موسوعة الفقه ا�س�مي والقضايا المعاصر 

980,000 942
محمد غسان الجبان

7113011882,000 موسوعة فقه الدعوة والحياة في شمائل وسيرة وحقوق سيدنا
محمد صلى . عليه وسلم

% 201310دارالعصماء

980,000 محمد نعيم ساعي943 7111745882,000 % 201010دار الس�مم.سلوفان٢/١موسوعة مسائل الجمھور في الفقه ا�س�مي 

784,000 وائل ح�ق944 7111777706,000 % 200710دارالمدارا�س�مينشاة الفقه ا�س�مي و تطوره

882,000 وائل ح�ق945 7113233794,000 % 201810دارالمدارا�س�مينشأة الفقه اAس�مي وتطوره

343,000 د. محمد الدسوقي946 7111785309,000 % 200410دارالمدارا�س�مينظرة نقدية في الدراسات ا�صولية المعاصرة

514,500 عاشور ابو زيد947 7111787463,000 % 200710دار الس�منظرية الجبر في الفقه ا�س�مي

147,000 أبو امامة نوار بن948
الشلي

7111991132,000 % 201010دار الس�منظرية النقد الفقھي معالم لنظرية تجديدية معاصرة

588,000 الع�مه بن حفيظ949 7112494529,000 يب العاطري من مناقب اAمام عبد . بن عمر الشاطري % 200610دارالفتحنفح الط~

808,500 رائد السمھوري950 7112985728,000 % 201010دارالجملنقد خطاب السلفي

147,000 د. أمجد رشيد951 7112267132,000 % 201010دارالفتحنور المشكاة في احكام الطھارة والص�ة

392,000 952
سراج الدين أبو الثناء

محمود ابن أبي بكر بن
أحمد اYرموي

7112591353,000
% 201310دارالمدارا�س�ميورقات أمثلة التعارض

سيره
220,500 د. محمد سعيد رمضان953

البوطي
7111409198,000 % 201410دارالفكرالمعاصرفقه السيرة /ع(

382,200 منير محمد الغضبان954 7111939344,000 % 201010دار الس�ماخ�قيات الحرب في السيرة النبوية

637,000 د. شوقي ابو خليل955 7113240573,000 % 201210دارالفكرالمعاصراطلس السيرة النبوية

637,000 د. محمد سمير الشاوي956 7113009573,000 % 201210دارالعصماءا�خ�ق المحمدية

352,800 احمد عجاج الکرمي957 7112319318,000 % 200610دار الس�ما�دارة في عصر الرسول

367,500 ا�مام البخاري958 7110206331,000 % 200510دار الس�ما�دب المفرد

9,800,000 د . علي شريعتي959 71125118,820,000 % 201010دارومكتبه الھ�ل فني١٠/١ا�عمال الكاملة  

735,000 أ.د.فراس سليم الحسني960
السامرائي

7113208662,000 /  ه١-١١ا�نوار في سيرة سيد ا�نام - دراسة سياسية حضارية 

م 633 - 622
% 201710دار الرافدين

196,000 علي شريعتي961 7112498176,000 % 200510دارومكتبه الھ�لاAمام السجاد - أجمل روح عابدة

196,000 عبد. الغماري962 7110150176,000 % 199010عالم الكتب(اYحاديث المنتقاة في فضاةل رسول . (ص

441,000 علي شريعتي963 7112499397,000 % 10دارومكتبه الھ�لالحسين وارث آدم

367,500 عبد الباقي احمد خلف964 7113197331,000 % 201710دارالفكرالمعاصرالحوار في سيرة النبوية

441,490 عبد الفتاح ابو غدة965 7113078397,000 % 201610دار الس�مالرسول المعلم واساليبه في التعليم

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(22)



سيره
1,078,000 اAمام المجتھد محمد بن966

ھـ٨۴٠إبراھيم الوزير 
7113227970,000 % 201810دارالمدارا�س�ميالروض الباسم في الذب عن ُسنة أبي القاسم

906,500 ابو اليسر رشيد كھوس967 7113184816,000 % 201710دار الس�م(السنن ا�لھية في السيرة النبوية (شمواه

573,300 المفضل فلواتي968 7112655516,000 % 201310دار الس�م( السيرة الميسرة سيرة ابن ھشام ( مشروحة ومبوبة ومعنونة

980,000 إبن ھشام969 7112501882,000 % 200910دارومكتبه الھ�لالسيرة النبوية إبن ھشام - مجلد واحد

230,300 محمد الطاھر بن970
عاشور

7112918207,000 % 201510دار الس�مالسيرة النبوية قصة المولد

754,600 محمد مسعد ياقوت971 7112763679,000 % 201510دار الس�مالسيرة النبوية كيف نبني دولة قوية

1,176,000 حسام عبد . حمشو972 71122421,058,000 % 200810عالم الكتبالسيرة النبوية من خ�ل الكتب الستة

1,372,000 ابن كثير973 71121771,235,000 % 201110دار الس�م١/۴السيرة النبوية

318,500 ابن جماعة974 7110668287,000 % 198810عالم الكتب(المختصر الصغير في سيرة البشير النذير (ص

326,830 ابي الفضل عبد الرحيم975
بن الحسين العراقي

7110757294,000 % 201010دار الس�مالمورد الھني في المولد السني

147,000 د. محمد خير فاطمة976 7112994132,000 % 201010دارالعصماءالمولد النبوي الشريف

784,000 ا. د. محمد الزحيلي977 7112952706,000 % 201510دارالفكرالمعاصراموال النبي صلي . عليه و سلم

318,500 د فاروق حماده978 7110847287,000 % 200810دار الس�مايام في حياة الرسول

505,680 عبد الشافي محمد عبد979
اللطيف

7112848455,000 % 200810دار الس�مبحوث في السيرة النبوية والتاريخ اAس�مي

98,000 الشيخ عبد الكريم تتان980 711201288,000 % 201010دارالفكرالمعاصربصمة نبي و اعجاز مرب

541,450 جمال عبدالھادي981 7110000487,000 % 201010دار الس�متاريخ ا�مه الواحده سيره خاتم المرسلين محمد ص

392,000 د. نزار أباظة982 7112229353,000 % 201110دارالفكرالمعاصرتحت راية الرسول

343,000 د. نزار أباظة983 7112449309,000 % 201210دارالفكرالمعاصرشخصية الرسول

367,500 بقلم د. محمد علي984
الھاشمي

7112723331,000 % 201310دار الس�مشخصية الرسول صلى . عليه وسلم ودعوته في القرآن الكريم

686,000 ھاني الصحاني985 7113031617,000 % 201610دارالعصماءشذور من الب�غة النبوية

784,000 أ. د. وھبة الزحيلي986 7111239706,000 % 201110دارالفكرالمعاصرشمائل المصطفى صلى . عليه وسلم

343,000 عبد الباسط الحنفي987 7111336309,000 % 200810عالم الكتب(غاية السؤل في سيرة الرسول (ص

88,200 محمد البنعيادي988 711217879,000 % 201110دار الس�مفقه التخطيط المستقبلي في السنة النبوية

392,000 نزار اباطه989 7111441353,000 % 201010دارالفكرالمعاصرفي صحبة الرسول

588,000 د. نزار أباظة990 7111445529,000 % 200910دارالفكرالمعاصرفي مدينة الرسول

318,990 تاج الدين نوفل991 7111451287,000 % 201010دار الس�مقالو عن الرسول

367,500 : مايكل كوك / ترجمة992

د.نبيل فياض
7113213331,000 % 201710دار الرافدينمحمد نبي ا�س�م

490,000 محمودعبدالحميد993 7111637441,000 % 200310دارالفكرالمعاصرمع ا�نبياء وجھادھم من خ�ل سوره ا�نبياء

377,300 العفيف ا�خضر994 7112966340,000 % 201310دارالجملمن محمد ا�يمان الي محمد التاريخ

98,000 مجدي فتحي السيد995 711170788,000 % 199110دار الس�ممنامات الرسول

367,500 محمد  ا�حمدي ابو996
النور

7111721331,000 % 201210دار الس�ممنھج السنه في الزواج

51,940 نظميي خليل ابو العطا997
موسي

711173047,000 % 200710دار الس�م٨×١٢مواقف سياسية من سيرة خبر البرية 

1,044,680 احمد شحاته998 7111754940,000 % 200910دار الس�م١/٢موقف الداعية الكبير محمد الغزالي من السنة النبوية

343,000 تحقيق و شرح: نواف999
الجراح

7113125309,000 % 200510متفرقهنور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري

اخ�ق وتربيت اس�مي
490,000 د.ع�ء الدين زعتري1000

د. محمد علي سلطاني
7112991441,000 % 201010دارالعصماء(اتمام فتح الخ�ق في مكارم ا�خ�ق (فني

2,401,000 اAمام أبي حامد محمد1001
بن محمد الغزالي

71100102,161,000 % 201110دارالفكرالمعاصر١/۵احياء علوم الدين 

798,700 الغزالي1002 7110073719,000 % 200710دار الس�م١/٢احياء علوم الدين و بذيله المغني عن حمل ا�سفار 

784,000 أ. د. وھبة الزحيلي1003 7110013706,000 % 201010دارالفكرالمعاصراخ�ق المسلم ع�قته بالخالق

539,000 ا د وھبه الزحيلي1004 7110078485,000 % 201010دارالفكرالمعاصراخ�ق المسلم ع�قته بالمجتمع

833,000 أ. د. وھبة الزحيلي1005 7110014750,000 % 200810دارالفكرالمعاصراخ�ق المسلم ع�قته بالنفس والكون

426,300 سعيد إسماعيل علي1006 7112579384,000 % 200710دار الس�ماصول التربية ا�س�مية

171,500 عبدالرحمن النح�وي1007 7112343154,000 % 201010دارالفكرالمعاصراصول التربيه ا�س�ميه واساليبھا في البيت والمدرسه والمجتمع

176,400 عبد الکريم بکار1008 7113146159,000 % 201610دار الس�مافق اخضر للنجاح و ا�نجاز

245,000 إبراھيم حقي1009 7112575221,000 % 201210دارالفكرالمعاصرا�خ�ق / ادركوا الدعائم

274,400 ابواليزيد ابو زيد1010
العجمي

7112919247,000 % 201610دار الس�ما�خ�ق بين العقل و النقل

196,000 ابن المقفع1011 7112336176,000 % 199810عالم الكتبا�دب الکبير

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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اخ�ق وتربيت اس�مي
294,000 د. محمد سعيد رمضان1012

البوطي
7110276265,000 % 200910دارالفكرالمعاصرا�نسان مسير ام مخير

490,000 عبد الرحمن العيسوي1013 7112349441,000 % 200910دارالنھضه العربيهاAس�م والع�ج النفسي الحديث

147,000 عبد الرحمن النح�وي1014 7112583132,000 % 198810دارالفكرالمعاصراAمام الذھبي دراسه موضوعيه تحليليه تربويه

318,500 عبد الرحمن النح�وي1015 7112344287,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالتربية ا�جتماعية في ا�س�م

269,500 عبد الرحمن النح�وي1016 7112347243,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالتربية بالحوار

171,500 عبد الرحمن النح�وي1017 7112417154,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالتربية بالضرب ا�مثال

94,080 عبد الكريم عكيوي1018 711032785,000 % 200710دار الس�م ومضات من۴التربية والتعليم في المدرسة المحمدية جـ

181,300 خالد العسري1019 7112207163,000 % 201110دار الس�مالتربية والشورى ا�سئلة الحرجة

588,000 وحيد تاجا1020 7110359529,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالتقارب السني الشيعي

194,530 د. مريم آيت أحمد1021 7112666175,000 % 201310دار الس�مالتنشئة الدينية وسؤال مستقبل جيل المعرفة

2,695,000 د. محمد سعيد رمضان1022
البوطي

71104122,426,000 % 200910دارالفكرالمعاصر١/۴الحكم العطائية 

539,000 رمضان البوطي1023 7110414485,000 % 200310دارالفكرالمعاصر٢الحكم العطائية شرح و تحليل ج 

539,000 تأليف :د. محمد سعيد1024
رمضان البوطي

7110415485,000 % 200310دارالفكرالمعاصر٣الحكم العطائية شرح وتحليل ج

539,000 د محمدسعيد رمضان1025
البوطي

7110416485,000 % 200310دارالفكرالمعاصر۴الحكم العطائيه شرح وتحليل ج 

539,000 د محمدسعيد رمضان1026
البوطي

7110417485,000 % 200410دارالفكرالمعاصر۵الحكم العطائيه شرح وتحليل ج 

73,500 شعبان محمد اسماعيل1027 711314966,000 % 201710دار الس�مالدعا المقبول شروطه و ادابه

214,620 احمد عبد الرحيم1028
السايح

7110492193,000 % 198810دار الس�مالسلوک عند الحکيم الترمزي

18,620 أحمد محمد الشرقاوي1029 711052217,000 % 200810دار الس�م١٢*٨الصبر عند فقد الولد 

382,200 عبد الفتاح ابو غدة1030 7113079344,000 % 201610دار الس�مالعلماء العزاب الذين اثرو العلم على الزواج

294,000 رياض الصالح1031 7113067265,000 % 201510دارالعصماءالكلم الطيب واطاييب الك�م

245,000 الدمياطي1032 7110657221,000 % 200610المكتبه العصريهالمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح  حجم صغير

392,000 سعيد حوي1033 7113152353,000 % 201710دار الس�مالمستخلص في تزکية ا�نفس نظرية متکاملة في تزکية ا�نفس

85,750 الخرائطي1034 711073377,000 % 198610دارالفكرالمعاصرالمنتقى من كتاب مكارم اYخ�ق ومعاليھا

514,010 منير محمد الغضبان1035 7112902463,000 % 201510دار الس�م٢۴*١٧المنھج السياسي للسيرة النبوية

980,000 عمادالدين ابو حجله1036 7112878882,000 % 201510دارالفتحالنجوم الع�مة في الثقافة المسلم الجامعة

49,000 عبد العزيز فيصل ال1037
سعود

711315444,000 % 201610دار الس�مالورد المصفي المختار

302,330 منير محمد الغضبان1038 7110823272,000 % 200910دار الس�ماليک ايھا الفتي المسلم

119,560 سمية عبد الكريم بكار1039 7112337108,000 % 201110دار الس�ماناقة نفسية

24,500 امام محمد غزالي1040 711085122,000 % 200810دار الس�م٨*١٢ايھا الولد 

588,000 د. خضر حمود1041 7110035529,000 % 200710عالم الكتبآفات اللسان و حظرات الشيطان

661,500 عبـــد . ناصــح1042
علــوان

7112341595,000 % 200910دار الس�ملون٢م .سلوفان٢/١تربية ا�و�د في ا�س�م

446,880 أسامة طه حمود1043 7112669402,000 % 201310دار الس�متربية البنات في اAس�م

171,500 فريد ا�نصاري1044 7113157154,000 % 201710دار الس�مجمالية الدين معارج القلب الي حياة الروح

441,000 جفري �نغ1045 7111027397,000 % 200810دارالفكرالمعاصرحتي الم�ئکة تسال رحلة الي ا�س�م في امريکا

196,000 محمد عمارة1046 7112025176,000 % 201010دار الس�محقائق وشبھات حول السماحة ا�س�مية وحقوق ا�نسان

221,480 الشيخ حسن ايوب1047 7111105199,000 % 200810دار الس�مرحلة الخلود من الدنيا الي دار ا�خره م.سلوفان

204,330 بدوي محمود الشيخ1048 7111132184,000 % 200610دار الس�مرياض الصالحات قطوف تربوية من بستان النبوة سلوفان

294,000 السيد سامي خضره1049 7111153265,000 % 200510متفرقهسبيل الرشاد

196,000 عبد . محمد أبو1050
سنينة

7112263176,000 % 200810دارالفتحسعادة الدارين في بّر الوالدين

214,620 1051
وجدي غنيم

7112338193,000 سلوک المسلم-الطالب-مع زوجته-في بيته-في الزياره-التاجر
کطبيب-في الغربه-

% 200710دار الس�م

294,000 الغزالي1052 7111376265,000 % 200910المكتبه العصريهفضائح الباطنيه

171,500 د. المصطفى مبارك1053
إيدوز

7112486154,000 % 201210دارالفتحفي ظ�ل أحاديث اYولياء، رحلة روحية في عالم فريد

379,750 ج�ل الدين الرومي1054 7112323342,000 % 200910دارالفكرالمعاصرفيه ما فيه

490,000 السيد عمر بن َحِفيظ1055 7112277441,000 % 201110دارالفتحقبس النور المبين من احياء علوم الدين

245,000 عبد التواب يوسف1056 7111477221,000 % 200410دارالفكرالمعاصر١٣/١٨قصص طريفة من اYحاديث الشريفة 

245,000 محمد القنوجي1057 7111485221,000 % 198410عالم الكتبقطف الثمر في بيان عقيدة أھل اYثر

153,860 فريد ا�نصاري1058 7111487138,000 % 200910دار الس�مقناديل الص�ه مشاھدات في منازل الجمال

215,110 محمد نبيل کاظم1059 7112904194,000 % 201610دار الس�مکيف نتحرر من ادمان الذنوب و المعاصي سلسلة التفکير

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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اخ�ق وتربيت اس�مي
416,500 الراغب اYصفھاني1060 7111497375,000 % 201010دار الس�مكتاب الذريعة الى مكارم الشريعة

392,000 ا�مام احمد ابن حنبل1061 7111498353,000 % 198110دارالنھضه العربيه١كتاب الزھد  ل�مام حنبل ج

588,000 احمد ابن حنبل1062 7111499529,000 % 198110دارالنھضه العربيه٢كتاب الزھد ل�مام حنبل ج

686,000 الھجويري1063 7111517617,000 % 198010دارالنھضه العربيهكشف المحجوب

311,150 عبد الرحمن النقيب1064 7112342280,000 % 200710دار الس�مكيف نعلم او�دنا ا�س�م بطريقة صحيحة

98,000 محمد قطب1065 711153188,000 % 199310دار القلم( � الة ا� اللة محمد رسول اللة ( ص

74,480 أحمد عز الدين1066
البيانوني

711258467,000 % 198810دار الس�ممنھاج التربية الصالحة

533,610 حسين محمد حسين1067 7112581480,000 % 201210دار الس�م(منھج السنة النبوية في التربية النفسية (رسالة دكتوراة

2,408,840 سعيد إسماعيل علي1068 71125822,168,000 % 201010دار الس�م١/۵موسوعة التطور الحضاري للتربية ا�س�مية

392,000 الشيخ سيدي محمد1069
فاضل بن مامين

7111793353,000 نعت البدايات وتوصيف النھايات وبھامشة فائق الرتق على راتق
الفتق

% 200810المكتبه العصريه

245,000 أحمد الجّمال الحَموي1070 7112284221,000 % 200810دارالفتحواحة للزاد والراحة احاديث وِحَكم وامثال وحكايات ونوادر واشعار

138,670 عبد الكريم بكار1071 7112224125,000 % 201110دار الس�موقفات للعقل والروح

272,930 محمد ا�ثري1072 7111852246,000 % 200310عالم الكتبوقفات مع مؤمنة

196,000 محمد حامد1073 7112556176,000 % 201210دارومكتبه الھ�لھل طرقت الباب

اقتصاداس�مي
161,700 1074

مصطفى محمود عبد
الس�م

7112161146,000 ابعاد التخلف ا�قتصادي في العالم ا�س�مي مع دراسة حالة لبعض
الدول ا�س�مية في التغلب على التخلف

% 201010دار الس�م

269,500 أشرف محمد دوابه1075 7112419243,000 % 201210دار الس�ماساسيات العمل المصرفي ا�س�مي

180,320 أشرف محمد دوابة1076 7112175162,000 % 201110دار الس�م يناير٢۵اص�ح ا�قتصاد المصري بعد ثورة 

686,000 د. أنور سوبرة1077 7112166617,000 % 201010عالم الكتباقتصاديات الدول العربية وا�ھداف ا�قتصادية للبنك ا�س�مي

158,760 أشرف محمد دوابة1078 7112122143,000 % 200910دار الس�ما�زمة المالية العالمية رؤية اس�مية

588,000 اسامه قاضي1079 7112414529,000 % 201210دارالفكرالمعاصرا�زمه الراسماليه المعاصره

316,540 أشرف محمد دوابة1080 7112026285,000 % 200910دار الس�ما�ستثمار في ا�س�م

112,700 أشرف محمد دوابة1081 7112154101,000 % 200810دار الس�م١٢×٢٠ا�ستثمار والمضاربة في ا�سھم والسندات غ�ف 

245,000 غسان محمود ابراھيم1082 7112150221,000 % 200210دارالفكرالمعاصرا�قتصاد اAس�مي علم ام وھم /حوارات

220,500 د. محمد عمر شابرا1083 7112226198,000 % 201110دارالفكرالمعاصرا�قتصاد وا�خ�ق / حوار مع الغرب

372,400 ابي جعفر الراوودي1084 7112024335,000 % 200810دار الس�ما�موال

833,000 ھي�نه عصام شاھين1085 7112890750,000 % 201610منشورات الحلبيا�ندماج المصرفي

147,000 محمد سامر القصار1086 7112152132,000 % 200910دارالفكرالمعاصراYزمة المالية العالمية

686,000 د. ثناء محمد احسان1087
الحافظ

7111922617,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالتبادل ا�قتصادي وضبطه بمقاصد الشريعة

570,850 اشرف محمد دوابة1088 7112903514,000 % 201510دار الس�مالتمويل المصرفي ا�س�مي ا�ساس الفکري و التطبيقي

1,225,000 108971128891,103,000 % 201510منشورات الحلبيالسياسة المالية و ادواتھا في ا�قتصاد ا�س�مي

94,080 عبد العزيز الخياط1090 711202985,000 % 198910دار الس�مالشرکات في ضوء ا�س�م

1,470,000 د. ذو الفقار علي رسن1091
الساعدي

71127941,323,000 % 201510منشورات الحلبيالضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتھا في التشريعات المقارنة

686,000 د. ثناء محمد احسان1092
الحافظ

7111925617,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالعدل جوھر ا�قتصاد ا�س�مي

539,000 د. ثناء محمد إحسان1093
الحافظ

7112227485,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالكلمة في ا�قتصاد ا�س�مي

111,230 نوار الشلي1094 7112913100,000 % 201510دار الس�مالمال العام بين الحفظ الشرعي و التخوض الواقعي

980,000 د. فوزت فرحات1095 7112781882,000 % 201310منشورات الحلبي / توزيع۵المالية العامة / ا�قتصاد المالي - طبعة 

735,000 د. عمر محمود حسن1096 7112888662,000 % 201510منشورات الحلبيالمحل التجاري في الفقه ا�س�مي

563,500 د. ثناء محمد إحسان1097
الحافظ

7112228507,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالمراة في ا�قتصاد ا�س�مي

980,000 د.وائل عربيات1098 7112429882,000 % 200910دارالثقافهالمصارف ا�س�ميه و الموسسات ا�قتصاديه

808,500 أ. د. وھبة الزحيلي1099 7110700728,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالمعام�ت المالية المعاصرة

490,000 د. أختر زيتي بنت عبد1100
العزيز

7110701441,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالمعام�ت المالية المعاصرة واثر النظريه الذرائع في تطبيقھا

284,200 محمد بلتاجي1101 7112027256,000 % 200710دار الس�مالملكية الفردية في النظام ا�قتصادي اAس�مي

1,470,000 القاضي د.الياس1102
ناصيف

71131051,323,000 % 201710منشورات الحلبي(المؤسسة التجارية  (دراسة مقارنة

514,500 رفعت السيد العوضى1103 7113186463,000 % 201610دار الس�مالنظرية ا�قتصادية ا�س�مية

980,000 د.عبد اللطيف قطيش1104 7113133882,000 % 201310منشورات الحلبيالنظرية العامة للمؤسسات العامة في الفقه وا�جتھاد

490,000 أ.د. رفعت السيد1105
العوضي

7112699441,000 % 201310دار الس�مالوسطية ا�قتصادية في اAس�م

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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اقتصاداس�مي
563,500 اشرف محمد دوابة1106 7113187507,000 % 201710دار الس�مالھندسة المالية ا�س�مية

882,000 د. وليد مصطفى1107
شاويش

7112631794,000 % 201310دارالفتحبيع السلم، بين الفقه اAس�مي والفكر ا�قتصادي الوضعي

539,000 س�فوي جيجك /غادة1108
ا�مام

7113162485,000 % 201710المرکز القومي للترجمهتراجيدية فى البداية ھزلية فى النھاية

556,150 د. حسين كامل فھمي1109 7112711501,000 % 201310دار الس�محتمية إعادة ھيكلة النظام المصرفي اAس�مي

490,000 أشرف محمد دوابة1110 7112032441,000 % 201010دار الس�مدراسات في ا�قتصاد ا�س�مي

299,880 اشرف محمد دوابه1111 7111072270,000 % 200710دار الس�مدراسات في التمويل ا�س�مي

277,830 اشرف محمد دوابه1112 7112163250,000 % 200610دار الس�مدور ا�سواق المالية في تدعيم ا�ستثمارات في المصارف ا�س�ميه

308,700 محمد عبد العظيم الجمل1113 7112329278,000 % 200710دار الس�مدور نظام الوقف ا�س�مي في التنمية ا�قتصادية المعاصره

608,580 ابن نجيم1114 7111112548,000 % 200510دار الس�مرسائل ابن نجيم ا�قتصاديه

343,000 أشرف محمد دوابة1115 7112030309,000 % 200610دار الس�مصناديق ا�ستثمار في البنوك ا�س�مية

441,000 محمود توفيق البوطي1116 7113115397,000 % 201410دارالفكرالمعاصرضوابط عقد الصرف

347,900 اشرف محمد دوابة1117 7113092313,000 % 201610دار الس�معمليات التجارة الدولية في المصارف ا�س�مية

445,900 عبد الوھاب عبد الس�م1118
طويلة

7112923401,000 % 201610دار الس�مفقه البيوع و الموسسات المالية

514,500 عبد الوھاب عبد الس�م1119
طويلة

7112924463,000 % 201610دار الس�مفقه الربا و الصرف و القروض و النقود

686,000 د. ثناء محمد احسان1120
الحافظ

7111933617,000 % 201010دارالفكرالمعاصرفقه المحبة وبواعثھا في المعام�ت المالية

882,000 د.سميح الحسن1121 7113036794,000 % 201610دارالعصماءفقه المعام�ت والمعاوضات

447,860 محمد قدري باشا1122 7113114403,000 قانون العدل و ا�نصاف في القضاء علي مشک�ت ا�وقاف
سلسله تقنين احكام الفقه ا�س�مي

% 200610دار الس�م

563,500 ابي عبد . محمد بن1123
الحسن الشيباني

7113100507,000 % 201610دار الس�مكتاب الكسب وشرحه للسرخسي ويليه رسالة الح�ل والحرام

2,087,400 خديجه النبراوي1124 71117331,879,000 % 200810دار الس�م١/۵موسوعة اصول الفکر السياسي و ا�جتماعي و ا�قتصادي

377,300 1125
تحرير/أ.د. رفعت السيد

العوضي
7112765340,000 موسوعة ا�قتصاد اAس�مي في المصارف والنقود واYسواق

المالية (المجلد الثالث عشر) تقويم تجربة المصرفية اAس�مية
% 201310دار الس�م

7,478,380 1126
تحرير/أ.د. رفعت السيد

العوضي
71127546,731,000 موسوعة ا�قتصاد اAس�مي في المصارف والنقود واYسواق

١٣/١المالية 
% 201310دار الس�م

1,113,280 1127
- علي جمعه محمد

- محمد أحمد سراج

أحمد جابر بدران
71121321,002,000

- موسوعة فتاوى المعام�ت المالية للمصارف والماسسات المالية

١/٢المجلد السادس عشر - الزكاة
% 201010دار الس�م

513,520 1128
- علي جمعه محمد

- محمد أحمد سراج

أحمد جابر بدران
7112129462,000

موسوعة فتاوى المعام�ت المالية للمصارف والماسسات المالية
المجلد الخامس عشر - الربا - الخصم

% 201010دار الس�م

261,170 1129
- علي جمعه محمد

- محمد أحمد سراج

أحمد جابر بدران
7112126235,000

) موسوعة فتاوى المعام�ت المالية للمصارف والماسسات المالية

- المجلد الثالث عشر - الحوالة والشيكات المصرفية - الوديعة
( الرھن

% 201010دار الس�م

245,000 1130
- علي جمعه محمد

- محمد أحمد سراج

أحمد جابر بدران
7112172221,000

) موسوعة فتاوى المعام�ت المالية للمصارف والماسسات المالية

المجلد الثامن عشر - نظام ھياة الرقابة الشرعية للبنوك
( والماسسات المالية ا�س�مية

% 201010دار الس�م

445,900 1131
- علي جمعه محمد

- محمد أحمد سراج

أحمد جابر بدران
7112173401,000

) موسوعة فتاوى المعام�ت المالية للمصارف والماسسات المالية

المجلد الثاني عشر - الحساب الجاري - العمولة والخدمات
المصرفية - ا�عتمادات المستندية - خط

% 201010دار الس�م

505,680 1132
- علي جمعه محمد

- محمد أحمد سراج

أحمد جابر بدران
7112041455,000

) موسوعة فتاوى المعام�ت المالية للمصارف والماسسات المالية

( المجلد الخامس - السلم - ا�ستصناع - الوكالة
% 201010دار الس�م

505,680 1133
- علي جمعه محمد

- محمد أحمد سراج

أحمد جابر بدران
7112127455,000

) موسوعة فتاوى المعام�ت المالية للمصارف والماسسات المالية

( المجلد الرابع عشر - القروض - غرامات التاخير
% 201010دار الس�م

481,670 1134
- علي جمعه محمد

- محمد أحمد سراج

أحمد جابر بدران
7112136434,000

) موسوعة فتاوى المعام�ت المالية للمصارف والماسسات المالية

المجلد السابع عشر - الوصية - الوقف - الشفعة والرشوة
( والمسابقات والمراھنات - الھبة

% 201010دار الس�م

10,829,000 1135
- علي جمعه محمد

- محمد أحمد سراج

أحمد جابر بدران
71121239,746,000

موسوعة فتاوى المعام�ت المالية للمصارف والماسسات المالية
١٨/١ا�س�مية 

% 200910دار الس�م

375,830 علي جمعه محمد1136 7111743338,000 % 200910دار الس�م، المضاربة٢موسوعة فتاوي المعام�ت المالية ج

571,830 د.رفعت السيد العوضي1137 7111898515,000 موسوعه ا�قتصاد ا�س�مي الجوانب ا�درايه والقانونيه للمصارف
ا�س�ميه

% 200910دار الس�م

481,670 د.رفعت السيد العوضي1138 7111894434,000 موسوعه ا�قتصاد ا�س�مي الجوانب ا�قتصاديه للمصارف
ج۴ا�س�ميه 

% 200910دار الس�م

490,000 1139
د. رفعت السيد العوضي

7111897441,000 موسوعه ا�قتصاد ا�س�مي الجوانب المحاسبيه للمصارف
ج۶ا�س�ميه 

% 200910دار الس�م

480,200 1140
د.رفعت السيد العوضي

7111893432,000 موسوعه ا�قتصاد ا�س�مي الدور ا�جتماعي والرقابي في
٧المصارف ا�س�ميه

% 200910دار الس�م

313,600 د.رفعت السيد العوضي1141 7111896282,000 % 201010دار الس�م١٢موسوعه ا�قتصاد ا�س�مي النقود

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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اقتصاداس�مي
441,000 د. سيد رفعت العوضي1142 7111900397,000 % 201010دار الس�م٨موسوعه ا�قتصاد ا�س�مي تقويم اداء المصارف ا�س�ميه 

524,300 د.رفعت السيد العوضي1143 7111895472,000 % 201010دار الس�م١٠موسوعه ا�قتصاد ا�س�مي تقويم اداءالمصارف ا�س�ميه

480,200 رفعت سيد العوضي1144 7112008432,000 % 201010دار الس�م-تقويم اداء المصارف ا�س�ميه٩موسوعه ا�قتصاد ا�س�مي ج

481,670 د.رفعت السيد العوضي1145 7111892434,000 % 200910دار الس�مج٣موسوعه ا�قتصاد ا�س�مي عقود التمويل وا�ستثمار

359,170 د سيد رفعت العوضي1146 7111901323,000 موسوعه ا�قتصاد ا�س�ميه الضمان وا�عتمادات المستنديه
٢والغرامات ج

% 200910دار الس�م

419,440 1147
علي جمعه محمد-محمد
احمد سراج-احمد جابر

بدران
7112144377,000

موسوعه فتاوي المعام�ت الماليه للمصارف والموسسات الماليه
(المجلد الرابع-ا�جاره)

% 200910دار الس�م

556,640 1148
علي جمعه محمد-محمد
احمد سراج-احمد جابر

بدران
7112142501,000

موسوعه فتاوي المعام�ت الماليه للمصارف والموسسات الماليه
ا�س�ميه(المجلد التاسع-تاسيس الشرکات ومصروفاتھا

وايراداتھا-ا�سھم

% 201010دار الس�م

490,000 1149

علي جمعه محمد-محمد
احمد سراج-احمد جابر

بدران
7112143441,000

موسوعه فتاوي المعام�ت الماليه للمصارف والموسسات الماليه
ا�س�ميه(المجلد الثامن-ا�ستثمار العقاري-المقاو�ت-صناديق

(ا�ستثمار

% 200910دار الس�م

942,760 1150
علي جمعه محمد-محمد
احمد سراج-احمد جابر

بدران
7112146848,000

موسوعه فتاوي المعام�ت الماليه للمصارف والموسسات
)-المرابحه١/٢الماليه(المجلد ا�ول

% 200910دار الس�م

411,600 1151
-علي جمعه محمد

محمد احمد سراج-احمد
جابر بدران

7112145370,000
موسوعه فتاوي المعام�ت الماليه للمصارف والموسسات

(الماليه(المجلد الثالث-المشارکه
% 200910دار الس�م

1,241,660 1152
علي جمعه محمد-محمد
احمد سراج-احمد جابر

بدران
71121481,117,000

موسوعه فتاوي المعام�ت الماليه للمصارف والموسسات
-البيوع١/٢الماليه(المجلد السابع )

% 200910دار الس�م

453,740 1153
علي جمعه محمد-محمد
احمد سراج-احمد جابر

بدران
7112147408,000

موسوعه فتاوي المعام�ت الماليه للمصارف والموسسات
الماليه(المجلد العاشر-التعامل في اسواق العم�ت الدوليه

(والبورصات والسمسره-التامين-العمل والعماله

% 201010دار الس�م

171,500 1154

السيوطي
7112035154,000

موقف الشريعه ا�س�ميه من:البنوک وصندوق التوفيروشھادات
ا�ستثمار-المعام�ت المصرفيه والبديل عنھا-التامين علي ا�نفس

وا�موال

% 200910دار الس�م

259,700 اشرف محمد دوابه1155 7112158234,000 % 200810دار الس�منحو دراسه جدوي اس�ميه للمشروع

289,100 محمد بن صالح حمدي1156 7112922260,000 % 201610دار الس�منظرية ا�ستخ�ف في ا�موال في ا�قتصاد ا�س�مي

588,000 حسين محمود1157 7111790529,000 % 200810دار الس�منظرية الموازنة بين المنافع والمضار م.سلوفان

710,500 روجر لونشتاين /محمد1158
حرفوش

7113165639,000 % 201610المرکز القومي للترجمهنھاية وول ستريت

اس�م وساير اديان
1,470,000 1159

نخبة من علما
الساميات

71800401,323,000 ابراھيم في السرديات اليھودية، المسيحية، ا�س�مية قراة حفرية
في القرابة بين ا�ديان ا�براھيمية

% 201710متفرقه

490,000 1160
ا.د. محمد جواد

الطريحي / د. س�مة
الموسوي

7180041441,000
% 201410متفرقها�ديان دراسة ابستمولوجية مقارنة في المحتوي و المنھج

882,000 د. سفير الجراد1161 7180036794,000 % 201510دارالعصماءا�ستشراق والمستشرقون فن التزييف العلمي وا�خ�قي

318,500 ا.د. عبدا�مير كاظم1162
زاھد - د.فكري جواد

7180047287,000 % 201710دار الرافدينا�سس الدينية ل�صولية في ا�ديان ا�براھيمية

83,300 عبد . ناصح علــوان1163 718001875,000 % 200810دار الس�ما�س�م شريعة الزمان والمكان

882,000 محمد عبد الواحد1164
العسري

7180030794,000 % 201510دارالمدارا�س�ميا�س�م في تصورات ا�ستشراق ا�سباني

149,940 صفوت مصطفى1165
خليلوفيتش

7180019135,000 % 200710دار الس�ما�س�م والغرب رواية محمد اسد

441,000 طريف الخالدي1166 7180033397,000 % 201510دارالجملا�نجيل برواية المسلمين

637,000 خوسيه ساراماغو1167 7180042573,000 % 201710دارالجملا�نجيل برواية يسوع المسيح

588,000 قاسم محمد عباس1168 7180051529,000 % 200910دار المديا�يات الشيرازية النصوص المقدسة لمؤسس الحركة

735,000 عصام قصاب1169 7180025662,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالبحث عن الحقيقة الکبري

437,570 الكشميري الھندي1170 7180000394,000 % 200510دار الس�مالتصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه الس�م

88,200 الشيخ تيسيربيوض1171
التميمي

718002079,000 % 201110دار الس�مالتعددية الدينية والمذھبية والقومية

539,000 بروس فيلر/نشات1172
باخوم

7180045485,000 % 201710المرکز القومي للترجمهالخليل ابراھيم

490,000 عبد المنعم جبري1173 7180021441,000 % 201110دارالنھضه العربيهالرد على ا�لھيين و الماديين

441,000 ايمان حجاج1174 7180044397,000 % 201410المرکز القومي للترجمهالعرب وا�س�م واوروبا

490,000 شوقي افندي رباني1175 7180052441,000 % 201610دار المديالقرن البديع مئة عام من تاريخ الديانة البھائية

98,000 د.عبد الحكيم بن1176
الشريف فرحات

718000788,000 % 200910دارالفكرالمعاصرالمستشرقون والجدل ا�س�مي المسيحي

385,140 عبد الوھاب عبدالس�م1177
طويلة

7180006347,000 % 200710دار الس�مالمسيح المنتظر ونھاية العالم

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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اس�م وساير اديان
735,000 د. لينة الحمصي1178 7180035662,000 % 201210دارالعصماءالمسيحية وا�س�م دين واحد وشرائع شتى

392,000 محمد فاروق الزين1179 7180004353,000 % 200310دارالفكرالمعاصرالمسيحية وا�س�م وا�ستشراق

490,000 ا�ب سھيل قاشا1180 7180046441,000 % 201610دار الرافدينالنوارس المھاجرة - ھجرة مسيحي العراق

588,000 ابراھام غايغر - ترجمة1181
نبيل فياض :

7180048529,000 % 201810دار الرافديناليھودية وا�س�م

66,640 عبد الوھاب عبد الس�م1182
طويله

718002360,000 % 200510دار الس�مبشارات ا�نبياء بمحمدحجم صغير

343,000 توماس ميشل اليسوعي1183 7180002309,000 % 201010دارالفكرالمعاصربناء ثقافة الحوار

808,500 موسي بن ميمون1184 7180034728,000 % 201610دارالجملتثنية التورات، اليد القوية

1,470,000 ط�ل اسد1185 71800391,323,000 % 201710دارالمدارا�س�ميجينالوجيا الدين الضبط و اسباب القوة في المسيحية و ا�س�م

617,400 ابتسام علي1186 7180015556,000 % 201110دار الس�محوار ا�ديان

147,000 أ. ندرة اليازجي1187 7180029132,000 % 200810دارالفكرالمعاصردراسة نفسية للعقيدة اليھودية

245,000 د. محمد سعيد رمضان1188
البوطي

7180037221,000 % 201310دارالفكرالمعاصردور ا�ديان في الس�م العالمي / حوار مع الغرب

294,000 منصور أحمد الفواز1189 7180005265,000 % 201010دار الس�م( عودة المسيح عليه الس�م من اجل نظام عالمي جديد

392,000 مسلم سقا اميني1190 7180038353,000 % 201610دارالفكرالمعاصرکتاب الصين المقدس / کتاب التاو او صراط ا�بدال

318,500 ابن قرناس1191 7180032287,000 % 200910دارالجملمسيحية بولص و قسطنطين

490,000 عدنان سي�جيتش1192
جمال الدين سيد محمد/

7180043441,000 % 201610المرکز القومي للترجمهمفھوم اوروبا المسيحية ل�س�م

377,300 ھدى درويش1193 7180027340,000 % 200910دار الس�منبي . ادريس بين المصرية واليھودية وا�س�م

134,260 علي سامي النشار1194 7180008121,000 % 200910دار الس�م١٢×٢٠نشاة الدين النظريات التطورية والمؤلھة غـ 

ادبّيات
735,000 عثمان علي1195 7141795662,000 % 201510دارالعصماءادب ا�س�م ويليه موضوعات ادبية مدروسة

490,000 عبد الحميد محمد عامر1196 7141382441,000 % 200710دارالمدارا�س�ميادب ا�طفال في ليبيا

245,000 ا. ھاني الصحاني1197 7141797221,000 % 200610دارالعصماءادب لغة

392,000 د. مسفر بم احمد1198
الوداعي

7141849353,000 % 201610متفرقهاسلوب القصصي في القران الکريم و تطبيقاته

269,500 باول ھورن /حسين1199
مجيب المصري

7141894243,000 % 201210المرکز القومي للترجمه٢ا�دب الفارسي القديم م.ت ط

1,274,000 بول ريکور1200 71418141,147,000 % 201710دارالمدارا�س�ميا�ستعارة الحية

343,000 قصي الحسين1201 7140131309,000 % 200410دارومكتبه الھ�لا�صمعيات

441,000 د نزار اباطه1202 7140104397,000 % 200810دارالفكرالمعاصرا�مثال الشامية

539,000 محمد فاضل المشلب1203 7141930485,000 % 201710دار الرافدينا�نتلجنسيا العراقية في عالم علي بدر الروائي

1,960,000 ا�صبھاني1204 71401051,764,000 % 200910دارالمدارا�س�مياYمثال الصادرة عن بيوت الشعر

784,000 عبدالفتاح يوسف1205 7141654706,000 الخطاب السجلي في الشعر العربي وتحو�ته المعرفيه ورھاناته في
التواصل

% 201410دارالمدارا�س�مي

686,000 1206
محمد غازي ا�خرس

7141933617,000 السيرة والعنف الثقافي - دراسة في مذكرات شعراء الحداثة بالعراق
( توزيع)

% 201710دار الرافدين

490,000 د-خضر موسي حمود1207 7140307441,000 % 201010عالم الكتبالفوارس والخيل العتاق العوابس

171,500 الثعالبي1208 7140330154,000 % 199710عالم الكتباللطف و اللطائف

588,000 1209
د.سميح الحسن

7141789529,000 المعيد في ادب المفيد والمستفيد (مختصر كتاب الدر النضيد للبدر
(الغزي

% 201410دارالعصماء

294,000 ا.ھاني الصحاني1210 7141796265,000 % 200610دارالعصماءالمعين في علم العروض والقافية

539,000 عدنان محسن1211 7141671485,000 % 201610دارالجملالمغامرة السريالية

539,000 عدنان محسن1212 7141883485,000 % 201610دارالجملالمغامرة السريالية

441,000 النضامي السمرقندي1213 7141683397,000 % 201610دارالجملالمقا�ت ا�ربع في الکتابة و الشعر و النجوم و الطب

1,225,000 الدميري1214 71406171,103,000 % 200910دارومكتبه الھ�لمجلد واحد١/۴حياة الحيوان الکبري 

294,000 علي الطنطاوي1215 7141639265,000 % 201010دارالفكرالمعاصردمشق..صور من جمالھا / فني

343,000 الصبابه1216 7140710309,000 % 199910دارومكتبه الھ�لديوان الصبابة

392,000 بھنام ابو الصوف1217 7142048353,000 % 201410دار المديرحلتي مع اثار العراق

220,500 ابوبکر محمد بن طفيل1218 7141674198,000 % 200710دارالجملرسالة حي بن يقظان

30,380 نظمى خليل ابو العطا1219 714131727,000 % 200610دار الس�م عادي٨×١٢رسالة من سجين غ�ف 

367,500 صدوق نور الدين1220 7141932331,000 % 201710دار الرافدينرواية الذاكرة وذاكرة الرواية - دراسات في الكتابة ا�دبية

1,176,000 1221
/رو�ن بارث

ترجمه:محمد بن رافه
البکري

71418161,058,000
% 201710دارالمدارا�س�ميS/Z : س/ز

1,568,000 رو�ن بارت1222 71414291,411,000 مرکز دراسات الوحدهشذرات من خطاب محب،تتبعھا صفحات غير منشوره
العربيه

201210 %
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ادبّيات
441,000 قدم له وشرحه د. مفيد1223

قميحة
7140846397,000 % 200310دارومكتبه الھ�لشرح المعلقات السبع

220,500 الزوزني1224 7140847198,000 % 200410عالم الكتبشرح المعلقات السبع

1,519,000 لورانس جيمس /عبد1225
. عبد الرازق ابراھيم

71419091,367,000 % 201610المرکز القومي للترجمه١/٢شروق اAمبراطورية البريطانية وغروبھا 

686,000 ابن مالك الطائي1226 7140887617,000 % 200810عالم الكتبشواھد التوضيح والتصحيح لمشك�ت الجامع الصحيح

294,000 جون بيرغر1227 7142146265,000 % 201810دار المديطرق للرؤية

343,000 .المحقق و الشارح:د1228
عفيف نايف حاطوم

7141848309,000 % 200310متفرقهطوق الحمام �بن حزم ا�ندلسي

294,000 ابن حزم ا�ندلسي1229 7140910265,000 % 200310دارومكتبه الھ�لطوق الحمامة في اYلفة وا��ف

735,000 أ.د. �ھاي عبد الحسين1230
أ.د.محمود القيسي /

7141924662,000 % 201610دار الرافدينعلي الوردي - منظورات متنوعة

686,000 انور موسى1231 7141452617,000 % 201210دارالنھضه العربيهفن تدقيق النصوص واخراجھا وتحقيقھا

588,000 الشنقيطي1232 7141305529,000 % 201110عالم الكتبقطوف الريحان من زھر ا�فنان شرح حديقه ابن الوان

294,000 مجموعة من المفكرين1233
والف�سفة

7141979265,000 % 201710دار المديقوة الكلمات

269,500 ل. ماسينيون1234 7141669243,000 % 199910دارالجملکتاب اخبار الح�ج

539,000 صموئيل شمعون1235 7141756485,000 % 201410دارالجمل١کيکا - مجلة ا�دب العالمي عدد 

539,000 صموئيل شمعون1236 7141757485,000 % 201410دارالجمل٢کيکا - مجلة ا�دب العالمي عدد 

539,000 صموئيل شمعون1237 7141758485,000 % 201410دارالجمل٣کيکا - مجلة ا�دب العالمي عدد 

539,000 صموئيل شمعون1238 7141759485,000 % 201410دارالجمل۴کيکا - مجلة ا�دب العالمي عدد 

539,000 صموئيل شمعون1239 7141760485,000 % 201510دارالجمل۶کيکا - مجلة ا�دب العالمي عدد 

637,000 صموئيل شمعون1240 7141761573,000 % 201610دارالجمل٧+٨کيکا - مجلة ا�دب العالمي عدد 

539,000 صموئيل شمعون1241 7141762485,000 % 201710دارالجمل٩کيکا - مجلة ا�دب العالمي عدد 

637,000 د. محمود طرشونة1242 7141673573,000 % 200510دارالجملمائة ليلة و ليلة

318,500 ابو ع�ء المعري1243 7141680287,000 % 201110دارالجملمجموعة الرسائل مع شرح لھا

392,000 عبده الراجحي1244 7141387353,000 % 200710دارالنھضه العربيهمحاضرات في ا�دب المقارن

441,000 احمددرينقه1245 7141130397,000 % 200010دارومكتبه الھ�لمعجم شعراالحب ا�لھي

392,000 خالد ابراھيم يوسف1246 7141808353,000 % 201210دارالنھضه العربيهمن ا�دب الفلسفي

588,000 بديع جمعة1247 7141163529,000 % 198310دارالنھضه العربيهمن روائع ا�دب الفارسي

490,000 خالد يوسف1248 7141388441,000 % 201010دارالنھضه العربيهمنھجية البحث ا�دبي الجامعي

980,000 د.عبد الرزاق عبد ربه1249 7141450882,000 % 199510دارالثقافهموسوعة � الزواجر والنوافر

343,000 الجزري1250 7141327309,000 % 200810متفرقهمونس الوحده

نقد ادبي
545,370 د. زھير زاھد1251 7141340491,000 % 200710عالم الكتبابو العباس المبرد-نحوه موقفه من لغه الشعر ونقده

686,000 د.عدنان الجميلي1252 7141786617,000 % 201210دارالعصماءاتجاھات المديح في شعر ابراھيم بن سھل ا�شبيلي ا�ندلسي

441,000 ابو ھفان المھزمي1253 7141858397,000 % 201210دارالجملاخبار ابي نواس الحسن بن ھاني

490,000 مجموعة اساتذة1254 7141405441,000 % 201110دارالنھضه العربيهادباء و مثقفون يتابعون بعض جھود الدكتور عبد الرحم ياغي

147,000 عبد اللطيف يوسف1255 7141781132,000 % 200710دارالعصماءاذا المرء عند الشعراء

171,500 العفيف ا�خضر1256 7141771154,000 % 201310دارالجملاص�ح العربية

107,800 سعيد الكوسا1257 714164297,000 % 201110دارالفكرالمعاصراضحك مع ظرفاء دمشق

416,500 أ. د.  ناصر الدين اYسد1258 7141415375,000 % 200910دارالفتحم١٩۵٠ا�تجاھات ا�دبية الحديثة في فِلسطين وا�ردن حتى سنة 

318,500 يوسف سدان1259 7141766287,000 % 200710دارالجملا�دب العربي الھازل و نوادر الثق�ء

686,000 د. عبد الس�م المسدي1260 7141337617,000 % 200410دارالمدارا�س�ميا�دب وخطاب النقد

539,000 محمد المزوغي1261 7141779485,000 % 201610دارالجملا�ستشراق و المستشرقون

490,000 بسمة خليفة1262 7141809441,000 % 201510دارالنھضه العربيها�لم في شعر ابراھيم ناجي

1,249,500 لوسيان جولدمان1263
عزيزة احمد سعيد/

71419061,125,000 % 201610المرکز القومي للترجمها�له المحتجب

735,000 عبد الرحمن عبد الصمد1264
أبو طالب

7141392662,000 % 200910دارالفكرالمعاصرالتشكيل التخيلي والموسيقي في شعر المقالح

441,000 عيسي علي العاکوب1265 7140189397,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالتفكير النقدي عند العرب

318,500 الطيبي1266 7141376287,000 % 199910عالم الكتبالجن في ادب الجاحظ

735,000 حسين جمعه1267 7141529662,000 % 201010اتحاد الكتاب العرب دمشقالحيوان في الشعر الجاھلي

1,176,000 ھنيه الكاذيكي1268 71413711,058,000 % 200810دارالنھضه العربيه١/٢الرجز تطوره و ع�قته بالقصيد في العصر ا�موي 

588,000 محمد علي کندي1269 7141614529,000 % 200310دارالمدارا�س�ميالرمز والقناع في الشعر العربي الحديث

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(29)



نقد ادبي
686,000 سالم المعوش1270 7141451617,000 % 201210دارالنھضه العربيهالروائي امين الزاوي و اع�نات المسكوت عنه

539,000 د. محمد حسين ا�عرج1271 7141765485,000 % 200710دارالجملالشعر في الکوفة

441,000 د. محمد علي سلطاني1272 7141782397,000 % 201010دارالعصماءالعروض وايقاع الشعر العربي

2,695,000 القيرواني1273 71402882,426,000 % 200110دارومكتبه الھ�لالعمدة في محاسن الشعروادبة ونقدة

220,500 عباس امير1274 7141350198,000 % 200510دارالفكرالمعاصرالعمل ا�دبي من المعنى الى الشكل

490,000 د. نوري القيسي1275 7140300441,000 % 200410عالم الكتبالفروسية في الشعر الجاھلي

882,000 سوزان روبين سليمان1276 7141356794,000 % 200710دارالمدارا�س�ميالقارىء في النص مقا�ت في الجمھور و التاويل

686,000 أمين بدوي1277 7140313617,000 % 198110دارالنھضه العربيهالقصة في اYدب الفارسي

808,500 آيرين كاكانديز /خيرى1278
دومة

7141917728,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالمتحدثون

588,000 حسن حمزة - د. بسام1279
بركة

7141473529,000 % 201010دارومكتبه الھ�لالمثال والشاھد في کتب النحويين والمعجميين العرب

637,000 س�م عبود1280 7141775573,000 % 201410دارالجملالمثقف الشيوعي

808,500 س�م عبود1281 7141776728,000 % 201410دارالجملالمجتمع و الثقافة تحت اقدام ا�حت�ل (التجربة العراقية

588,000 محمد العشماوي1282 7141380529,000 % 200110دارالنھضه العربيهالمسرح اصوله واتجاھاته المعاصره

269,500 عبد الکبير الخطيبي1283 7141768243,000 % 200910دارالجملالمغرب العربي و قضايا الحداثة

735,000 ابن وكيع1284 7140409662,000 % 199310عالم الكتبالمنصف في الد��ت على سرقات المتنبي

122,500 علي بن محمود الحمود1285 7141667110,000 % 201610دارالفكرالمعاصرالنقد ا�دبي ا�س�مي الواقع و المامول

833,000 د. محمد علي سلطاني1286 7141787750,000 % 201210دارالعصماءالنقد ا�دبي في القرن الثامن الھجري بين الصفدي ومعاصريه

379,750 وليد قصاب1287 7141341342,000 % 200510دارالفكرالمعاصرالنقد العربي القديم

539,000 و�ء اسماعيل1288 7141934485,000 % 201710دار الرافدينالنقدية العراقية في مجلة ا�ق�م

385,140 ا�صفھاني1289 7141336347,000 % 200910دار الس�مالواضح في مشک�ت شعر المتنبي

269,500 ، سرکون بولص1290
محمود البريکان

7141770243,000 % 201310دارالجملالوقوف علي حافظة العالم

196,000 د. زھير زاھد1291 7140001176,000 % 198610عالم الكتبأبو الطيب المتنبي و ظواھر التمرد في شعره

318,500 قحطان جاسم1292 7141963287,000 % 201810دار الرافدينأفق المخيلة - قراءات نقدية

269,500 سعيد يقطين  , فيصل1293
دراج

7141333243,000 % 200310دارالفكرالمعاصرآفاق نقد عربي معاصر / حوارات لقرن جديد

686,000 جورج لوكاتش /كمال1294
الدين عيد

7141902617,000 % 201610المرکز القومي للترجمه١/٢تاريخ تطور الدراما الحديثة 

294,000 امبرتو ايكو1295 7141455265,000 % 201310دارالمدارا�س�ميتأم�ت في اسم الوردة

343,000 عبد. ابراھيم1296 7141353309,000 % 199810دارالمدارا�س�ميتحليل النصوص ا�دبية-قرائات نقديه في السرد والشعر

588,000 حسين الواد1297 7141410529,000 % 201110دارالمدارا�س�ميحرباء النقد و تطبيقاتھا على شعر التجديد في العصر العباسي

1,470,000 عبد الحميد س�مه بن1298
زيد

71413551,323,000 % 200910دارالمدارا�س�ميخصااص ا�يقاع في الموشحات العربية

588,000 عبد الباسط بدر1299 7141668529,000 % 201610دارالفكرالمعاصردراسة في نظرية ا�دب ا�س�مي

686,000 عفت الشرقاوي1300 7141363617,000 % 198410دارالنھضه العربيهدروس ونصوص في قضايا اYدب الجاھلي

318,500 العفيف ا�خضر1301 7141772287,000 % 201310دارالجملرسائل تونسية

367,500 دبرا بارسونز /احمد1302
الشيمي

7141903331,000 % 201610المرکز القومي للترجمهرواد نظرية الرواية الحداثية

490,000 احمد الودرني1303 7140844441,000 % 200910دارالمدارا�س�ميشرح الشعر عند العرب

637,000 أيھم عباس حمودي1304
القيسي

7140866573,000 % 198610عالم الكتبشعر العقيدة في عصر صدر اYس�م

441,000 د. عبد الفتاح محمد1305 7141784397,000 % 201110دارالعصماء(شــفيف الـنص (مقاربات لنصوص معاصرة

588,000 1306
د. محمد علي سلطاني

7141793529,000 ص�ح ماغلط فيه ابو عبد . النمري في معاني ابيات الحماسة
للغندجاني

% 201610دارالعصماء

784,000 عبدالرحمن البارقي1307 7120566706,000 % 201410دارالمدارا�س�ميطبيعه معني الحدث في العربيه

735,000 رائد السمھوري1308 7141369662,000 % 200810دارالفكرالمعاصرعلي الطنطاوي و آراؤه في النقد

539,000 سعيد الغانمي1309 7141777485,000 % 201510دارالجملفاعلية الخيال ا�دبي

637,000 احمد حاجم الربيعي1310 7141527573,000 % 200910اتحاد الكتاب العرب دمشقفوات المحققين

735,000 محمد كفافي1311 7141390662,000 % 197110دارالنھضه العربيهفي ا�دب المقارن-دراسات في نظريه ا�دب والشعر القصصي

367,500 خالدة حامد1312 7141773331,000 % 201310دارالجملفي الشعر و ترجمته

392,000 محمد الحاجري1313 7141342353,000 % 200010دارالنھضه العربيهفي تاريخ النقد و المذاھب ا�دبية

784,000 محمد علي کندي1314 7140989706,000 % 201010دارالمدارا�س�ميفي لغه القصيده الصوفيه

539,000 کريم مروة1315 7141865485,000 % 201710دارالجملقرائة في عوالم ثمانية شعرا عراقيين

490,000 وليد قصاب1316 7141620441,000 % 201010دارالفكرالمعاصرقضية عمود الشعر في النقد العربي القديم

1,127,000 عمربن ادريس1317 71414451,014,000 % 200410دارالنھضه العربيه١/٢كتاب المنصف للسارق والمسروق منه 

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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نقد ادبي
294,000 د. حجر أحمد حجر1318

البنعلي
7141399265,000 % 201110دارالفكرالمعاصرمجنون ليلى بين الطب وا�دب

245,000 محمد بن عبد .1319
المباركي

7141603221,000 مساجلة علمية بين العّ�متين اYب أنستاس الكرملي واYستاذ عبد
الس�م ھارون

% 201210دارالفتح

2,156,000 معروف الرصافي1320 71417741,940,000 % 201310دارالجمل١/٣معروف الرصافي آثاره في النقد و ا�دب

588,000 داود سلوم1321 7141344529,000 % 198710عالم الكتبمقا�ت في النقد وا�دب

294,000 وليد ابراھيم قصاب1322 7141346265,000 % 200810دارالفكرالمعاصرمن قضايا ا�دب ا�س�مي

318,500 1323
د.سعيد عبد الھادي

المرھج
7141931287,000 مناھج النقد ا�دبي وتحليل النصوص ا�دبية من المنھج التاريخي

الى التاريخانية الجديدة
% 201710دار الرافدين

980,000 جين ب تومبکنز1324 7141655882,000 % 201610دارالمدارا�س�مينقد استجابة القارئ من الشک�نية الي ما بعد البنيوية

343,000 زينب عساف-ماھر1325
شرف الدين

7141367309,000 % 200710دارالنھضه العربيهنقد العدد ا�ول-بول شاوول

318,500 د. ابراھيم السامرائي1326 7141767287,000 % 200810دارالجملوقفات مع ابي الطيب المتنبي

759,500 سعيد الغانمي1327 7141778684,000 % 201610دارالجملينابيع اللغة

شعر
441,000 محمد خضير1328 7141871397,000 % 201610دارالجملاح�م باصورا

245,000 علي کنعان1329 7141656221,000 % 201510دارالفتحاحيا في توابيت

441,000 مھدي منصور1330 7141835397,000 % 201610متفرقهاخاف . و الحب و الوطن

269,500 سرکون بولص1331 7141739243,000 % 201310دارالجملاذا کنت نائما في مرکب نوح

269,500 كمال نجيب عبد الملك1332 7141897243,000 % 201610المرکز القومي للترجمهاشعار احمد فؤاد نجم

539,000 نيما يوشيج /رملة1333
محمود غانم

7141893485,000 % 200810المرکز القومي للترجمهاشعار نيما يوشيج

318,500 مختارات من شعرا1334
الشھدا

7141752287,000 % 201610دارالجملاعمدة النيران

220,500 خالد المعالي1335 7141748198,000 % 201610دارالجملاعيش خارج ساعتي

318,500 عدنان محسن1336 7141884287,000 % 201610دارالجملاكثر من صوت

294,000 سليم بركات1337 7142017265,000 % 201710دار المديا�بواب كلھا

1,347,500 محمد الحارثي1338 71416791,213,000 % 201010دارالجملا�ثار الشعرية �بي مسلم البھ�ني

441,000 مھدي منصور1339 7141836397,000 % 201610متفرقها�رض حذاء مستعمل

343,000 محمد الماغوط1340 7141975309,000 % 200610دار المديا�عمال الشعرية الماغوط

1,176,000 رشدي العامل1341 71420101,058,000 % 201010دار المديا�عمال الشعرية رشدي العامل

1,347,500 فاضل العزاوي1342 71417281,213,000 % 200710دارالجمل١/٢ا�عمال الشعرية

220,500 سعدي يوسف1343 7141743198,000 % 201510دارالجملا�نھار الث�ثة

318,500 سرکون بولص1344 7141732287,000 % 200810دارالجملا�ول و التالي

539,000 محمد الماغوط1345 7141974485,000 % 200610دار المديالبدوي ا�حمر

98,000 د. عمر الدقاق1346 714018188,000 % 200410دارالفكرالمعاصرالترقيصات والترنيمات في اشعار ا�مھات

441,000 اوفيديوس /على1347
عبدالتواب

7141901397,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالتقويم

392,000 مالك ابن المرحل1348 7140199353,000 % 200410دارالمدارا�س�ميالجوا�ت-نصوص اندلسيه منشعر مالک ا�ندلس

882,000 كفاح الجواھري1349 7142009794,000 % 201210دار المديالجواھري قصائد وتاريخ ومواقف

220,500 عبد العظيم فنجان1350 7141737198,000 % 201210دارالجملالحب حسب التقويم البغدادي

220,500 عبد العظيم فنجان1351 7141740198,000 % 201310دارالجملالحب حسب التقويم السومري

1,617,000 الجراوي التادلي1352 71402051,455,000 % 200510دارالفكرالمعاصر٢/١الحماسة المغربية

171,500 سرکون بولص1353 7141730154,000 % 200810دارالجملالحياة قرب ا�کروبول

539,000 سعدي يوسف1354 7141746485,000 % 201610دارالجملالدروب الذھب

220,500 سعدي يوسف1355 7141734198,000 % 200910دارالجملالديوان ا�يطالي

539,000 فاضل العزاوي1356 7141755485,000 % 201710دارالجملالرائي في العتمة

220,500 رنا التونسي1357 7141741198,000 % 201310دارالجملالسعادة

294,000 مفتاح العماري1358 7140229265,000 % 200710دارالمدارا�س�ميالسلطانة

441,000 جميل الجبوري1359 7142008397,000 % 201210دار المديالشاعر العراقي العامي الم� عبود الكرخي

196,000 اوكتافيو باث1360 7142034176,000 % 199810دار المديالشعر ونھايات القرن / نوبل

238,630 الوشاء1361 7140267215,000 % 198310عالم الكتبالظرف والظرفاء

441,000 الجاحظ1362 7141857397,000 % 201610دارالجملالعقول في البغال

392,000 و . ب . ييتس1363 7142081353,000 % 201510دار المديالعنف والنبؤة / نوبل

294,000 سليم بركات1364 7142183265,000 % 201610دار المديالغزلية الكبرى

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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شعر
392,000 مجموعة شعراء1365 7142152353,000 % 201610دار المديالقمم العالية

392,000 د�ل باجس1366 7141658353,000 % 201510دارالفتحاللحن و البارود

245,000 الضامن1367 7140374221,000 % 199910عالم الكتبالمستدرك علي دواوين الشعراء

318,500 سلمان الواسطي1368 7141928287,000 % 201610دار الرافدينالمعادلة - ديوان ا�غاني

441,000 ج�ل الدين الرومي1369 7141753397,000 % 201610دارالجملالموسيقي الخفية

490,000 مقداد رحيم1370 7140421441,000 % 198710عالم الكتبالموشحات في ب�د الشام

392,000 بابلو نيرودا1371 7142063353,000 % 200210دار المديالنشيد الشامل / نوبل

637,000 غوته1372 7141727573,000 % 200610دارالجملالنور و الفراشة

343,000 فيوسوافا شيمبورسكا1373 7142103309,000 % 199910دار المديالنھاية والبداية / نوبل

306,740 القرشي اXثاري1374 7140458276,000 % 199810عالم الكتبالوجه الجميل في علم الخليل

269,500 سرکون بولص1375 7141724243,000 % 200310دارالجملالوصول الي مدينة اين

196,000 ياروس�ف سيفرت1376 7142200176,000 % 200710دار المديان تكون شاعرا / نوبل

220,500 خالد المعالي1377 7141736198,000 % 201210دارالجملانا من ارض کلکامش

318,500 وليد حسين1378 7141926287,000 % 201610دار الرافدينانثى من النارنج - شعر

269,500 ع�ء الحلي1379 7141958243,000 % 201710دار الرافدينانثى من تاريخ بابل

294,000 مجموعة مؤلفين1380 7141980265,000 % 201610دار المديانطولوجيا الشعر الفارسي الحديث

490,000 الشاعر عبد النبي1381
ابراھيم محمد

7141969441,000 % 201810دار الرافديناھوال

1,176,000 الماغوسي1382 71400391,058,000 % 200910دارالمدارا�س�ميايضاح المبھم من �مية العجم

183,750 الراغب ا�صفھاني1383 7140008165,000 % 199910عالم الكتبأروع ما قيل في اYخ�ق والعادات والمھن

183,750 الراغب ا�صفھاني1384 7140009165,000 % 199910عالم الكتبأروع ما قيل في الحب والغزل

183,750 الراغب ا�صفھاني1385 7140012165,000 % 200010عالم الكتبأروع ما قيل في الدنيا وخلق اAنسان

183,750 الراغب ا�صفھاني1386 7140013165,000 % 199910عالم الكتبأروع ما قيل في الشجاعة والجبن والھمم واXمال

183,750 الراغب ا�صفھاني1387 7140015165,000 % 199910عالم الكتبأروع ما قيل في الطيور والحيوانات والھوام

183,750 الراغب ا�صفھاني1388 7140016165,000 % 199910عالم الكتبأروع ما قيل في العدل والظلم والكرم والبخل

183,750 الراغب ا�صفھاني1389 7140017165,000 % 199910عالم الكتبأروع ما قيل في العقل والجھل والعلم واYدب

183,750 الراغب ا�صفھاني1390 7140018165,000 % 199910عالم الكتبأروع ما قيل في الغنى والفقر وا�ستعطاء والعطاء

183,750 الراغب ا�صفھاني1391 7140019165,000 % 199910عالم الكتبأروع ما قيل في المدح والذم والتھاني

318,500 توفيق صايغ1392 7141869287,000 % 201710دارالجملبحر الجليل

318,500 طراد حمادة1393 7141866287,000 % 201710دارالجملبستان الغزل

343,000 عبد الحميد الرشودي1394 7142006309,000 % 201410دار المديبغداد في الشعر الحديث

147,000 ھدي يوسف خليل1395 7140517132,000 % 200810دارالفكرالمعاصرتحت وجه السماء

686,000 داوود ا�نطاكي1396 7140525617,000 % 200310دارومكتبه الھ�لتزيين ا�سواق في اخبار العشاق- مجلد

269,500 مازن المعموري1397 7141959243,000 % 201710دار الرافدينجثة في بيت داكن

980,000 القرشي1398 7140583882,000 % 199910دارومكتبه الھ�ل١/٢جمھرة اشعارالعرب 

220,500 سرکون بولص1399 7141738198,000 % 201310دارالجملحامل الفانوس في ليل الذئاب

245,000 ياسين طه حافظ1400 7142018221,000 % 201710دار المديحكمة البحر

441,000 د.احمد النعيمي1401 7141788397,000 % 201310دارالعصماءدراسات ادبية ونقدية في فضاء ا�بداع الشعري

1,078,000 ابن الحجاج البغدادي1402 7141733970,000 % 200810دارالجملدرة التاج من شعر ابن الحجاج

196,000 حسن ماضي1403 7141475176,000 % 201210دارومكتبه الھ�لدموع الحب

2,695,000 ابن الرومي1404 71406452,426,000 % 199810دارومكتبه الھ�ل١/۶ديوان ابن الرومي 

2,107,000 علي بن العباس بن1405
جريح

71406461,896,000 % 200010دار القلم١/٣ديوان ابن الرومي مجلد 

269,500 تحقيق: محمد سالمان1406 7141681243,000 % 201510دارالجملديوان ابن سکرة الھاشمي

220,500 ابن لنکک البصري1407 7141725198,000 % 200510دارالجملديوان ابن لنکک البصري

465,500 د. عمر فاروق الطباع1408 7140654419,000 % 199810دار القلمديوان ابن ھاني ا�ندلسي

318,500 تحقيق: کامل مصطفي1409 7141685287,000 % 201510دارالجملديوان ابوبکر الشبلي

588,000 الحسن السکري1410 7140664529,000 % 201010دارومكتبه الھ�لديوان ابي ا�سود الدولي

318,500 تحقيق: محمد سالمان1411 7141682287,000 % 201510دارالجملديوان ابي الشمقمق

588,000 د. احمد ھاشم1412
السامرائي

7141783529,000 % 201010دارالعصماءديوان ابي دواد ا�يادي

294,000 د. عمر فاروق الطباع1413 7140677265,000 % 199510دار القلمديوان ابي قاسم الشابي اغاني الحياه

588,000 محمدالطريفي1414 7140678529,000 % 200110عالم الكتبديوان ا�حوص ا�نصاري

147,000 د. القادري1415 7140684132,000 % 200710المكتبه العصريهديوان ا�مام الشافعي حجم صغير

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(32)



شعر
294,000 محمد شراد/حيدر كامل1416 7141468265,000 % 200610دارومكتبه الھ�لديوان اAمام الحسين

1,372,000 د. عمر فاروق الطباع1417 71406931,235,000 % 10دار القلم١/٢ديوان البحتري مجلد 

220,500 دلشاد عبد .1418 7141742198,000 % 201410دارالجملديوان الحج

367,500 الحسين بن الضحاک1419 7141726331,000 % 200510دارالجملديوان الحسين بن الضحاک

294,000 د. فاروق الطباع1420 7140698265,000 % 10دار القلمديوان الحطيئة مجلد

318,500 الحسين بن منصور1421
الح�ج

7141729287,000 % 200710دارالجملديوان الح�ج و يليه کتاب الطواسين

318,500 تحقيق: کامل الشيبي1422 7141684287,000 % 201410دارالجملديوان السھروردي المقتول

245,000 الشافعي1423 7140705221,000 % 200910عالم الكتبديوان الشافعي

245,000 تحقيق د. ص�ح الدين1424
الھواري

7141470221,000 % 201110دارومكتبه الھ�لديوان الشنفرى - كرتونيه

490,000 عناية: د. محمود محمد1425
المبارك

7141419441,000 % 200810دارالفتحديوان الشيخ محمد بن عبد . المبارك

735,000 محمد رضا القاموسي1426 7141935662,000 % 201710دار الرافدينديوان الشيخ محمد رضا المظفر

65,170 فريد اYنصاري1427 714139859,000 % 201110دار الس�مديوان القصائد

931,000 أحمد المعري1428 7140717838,000 % 10دار القلم١/٢ديوان اللزوميات مجلد 

735,000 العسكري1429 7140722662,000 ٢/١ديوان المعاني (مجلدواحد % 200010عالم الكتب(

294,000 شرح علي بو ملحم1430 7140724265,000 % 200110دارومكتبه الھ�لديوان النابغة الذبياني

368,480 محمد الطاھر بن1431
عاشور

7140729332,000 % 200910دار الس�مديوان النابغه الذبياني

539,000 د. رغداء الحمصي1432 7141861485,000 % 201010دارالعصماء(ديوان الھادي (بلبل ا�فراح

245,000 د. عمر فاروق الطباع1433 7140734221,000 % 10دار القلمديوان اوس ابن حجر

735,000 عبداللطيف زکي ابو1434
ھاشم

7141641662,000 % 10دارالفتحديوان اين زقاعه

735,000 شرح د. ص�ح الدين1435
الھواري

7140643662,000 % 201310دارومكتبه الھ�لديوان إيليا أبو ماضي

1,176,000 المتنبي1436 71406401,058,000 % 200010دارومكتبه الھ�ل٢/١ديوان أبي الطيب المتنبي 

490,000 تحقيق محمد حسن آل1437
ياسين

7140641441,000 % 200910دارومكتبه الھ�لديوان أبي طالب بن عبد المطلب

1,347,500 محمد طاھر ابن عاشور1438 71407361,213,000 % 200810دار الس�م م.سلوفان٢/١ديوان بشار بن برد 

490,000 بشاربن برد1439 7140737441,000 % 199710دارومكتبه الھ�لديوان بشربن ابي خازم ا�سدي

196,000 ا�دريسي1440 7140738176,000 % 200710المكتبه العصريهديوان بغية المريدين السائرين وتحفه العارفين

294,000 د. عمر فاروق الطباع1441 7140739265,000 % 199410دار القلمديوان بن خفاجه

490,000 د. عمر فاروق الطباع1442 7140753441,000 % 199810دار القلمديوان ذي الرمه

159,250 د. فاروق الطباع1443 7140755143,000 % 10دار القلمديوان زھير بن ابي سلمى غ�ف

404,250 د. عمر فاروق الطباع1444 7140756364,000 % 199810دار القلمديوان سقط الزند

637,000 عي�ن بن عقبه العدوي1445 7140759573,000 % 200010عالم الكتبديوان شعرذي الرمة

245,000 د . ص�ح الدين1446
الھواري

7140773221,000 % 200510دارومكتبه الھ�لديوان قيس بن ذريح

294,000 د. عمر فاروق الطباع1447 7140776265,000 % 199710دار القلمديوان لبيد ابن ربيعه العامري

245,000 لبيد بن ربيعة1448 7140777221,000 % 199710دار القلمديوان لبيد بن ربيعة العامري غ�ف

343,000 شرح د. ص�ح الدين1449
الھواري

7140780309,000 % 200510دارومكتبه الھ�لديوان مجنون ليلى

686,000 عيسي علي العاكوب1450 7140790617,000 % 200710دارالفكرالمعاصررباعيات مو�نا ج�ل الدين الرومي

808,500 سرکون بولص1451 7141754728,000 % 201710دارالجملرقائم لروح الکون

1,225,000 سليم بركات1452 71421901,103,000 % 201710دار المدي٢سليم بركات ا�عمال الشعرية 

1,617,000 الخطيب التبريزي1453 71408421,455,000 % 200210دارالفكرالمعاصر٢/١شرح اختيارات المفّضل 

808,500 کامل مصطفي الشيبي1454 7141735728,000 % 201210دارالجملشرح ديوان الح�ج

808,500 فخر الدين قباوه1455 7140862728,000 % 199610دارالفكرالمعاصرشعر ا�خطل

294,000 قيصرمصطفى1456 7141265265,000 % 198810عالم الكتبشعر ب�ل

269,500 مجموعة شعراء1457 7142167243,000 % 201610دار المديشعراء الحرب العالمية ا�ولى

686,000 وجيه عباس1458 7141960617,000 % 201710دار الرافدينشيرازيات بغداد

392,000 أيمن اللبدي1459 7140889353,000 % 200810متفرقهصباح الخير يا ھانوي

490,000 ا. د. محمد توفيق ابو1460
علي

7141837441,000 % 201610متفرقهضوع الياسمين

272,930 النھرواني الجريري1461 7140905246,000 % 199710عالم الكتبطرائف الشعراء والمغّنين

367,500 البغدادي/ ناجي1462 7140906331,000 % 199810عالم الكتبطرائف الطرف

318,500 سرکون بولص1463 7141731287,000 % 200810دارالجملعظمة اخري لکلب القبيلة

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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شعر
367,500 بسام حسين1464 7141927331,000 % 201610دار الرافدينعلى ضوء القمر - شعر

318,500 صادق ھدايت1465 7141892287,000 % 201710دارالجملعمر الخيام واناشيده

220,500 رنا التونسي1466 7141744198,000 % 201510دارالجملعندما � اکون في الھوا

539,000 ج�ل الدين الرومي1467 7141745485,000 % 201510دارالجملغربال الروح

294,000 عباس كيا رستمي1468 7142007265,000 % 201310دار المديغزليات الشيرازي

245,000 عكاشة عبد المنان1469
الطيبي

7140995221,000 % 199710عالم الكتبقالوا في المرأة واYسرة

245,000 عكاشة عبد المنان1470
الطيبي

7140996221,000 % 199710عالم الكتبقالوا في المرأة والحب

441,000 د. عبد الحميد الطائي1471 7141402397,000 % 201110دارالفكرالمعاصر۵قلم حواس حروف 

294,000 ابو تمام ا لطائي1472 7141243265,000 % 199510عالم الكتبکتاب الحماسة

318,500 عبد العظيم فنجان1473 7141750287,000 % 201610دارالجملکمشة فراشات

686,000 د. عزالدين مناصره1474 7141050617,000 % 200910متفرقه� سقف للسماء

392,000 نواف الحاج علي1475 7141659353,000 % 201510دارالفتحلن يموت البحر

220,500 سنان انطوان1476 7141695198,000 % 201010دارالجملليل واحد في کل المدن

1,421,000 الراغب ا�صفھاني1477 71410861,279,000 % 199910دار القلم١/٢محاضرات ا�دباء ومحاورات الشعراء والبلغاءفني 

318,500 سعدي يوسف1478 7141747287,000 % 201610دارالجملمحاو�ت في الع�قة

318,500 الشاعر الھندي الکبير1479 7141751287,000 % 201610دارالجملمداح الکائنات

245,000 فوزي كريم1480 7142005221,000 % 201510دار المديمراعي الصبار

269,500 نزار النداوي1481 7141961243,000 % 201710دار الرافدينممالك مسروقة الوقت

490,000 مجموعة مؤلفين1482 7142177441,000 % 201710دار المديمن ديوان الشعر الروسي

343,000 حسن قره كجي1483 7141800309,000 % 201610دارالعصماءنفحات من المدائح وا�نشاد :اناشيد اس�مية

تاريخ ادبيات
441,000 نرجس توحيدي فر1484 7141853397,000 % 201110متفرقهابو ع� المعري دراسة في معتقداته الدينية

808,500 د.غازي طليمات1485 7141294728,000 % 200710دارالفكرالمعاصرا�دب الجاھلي-قضاياه-اغراضه-اع�مه-فنونه

735,000 عبد العزيز عتيق1486 7140118662,000 % 200510دارالنھضه العربيها�دب العربي في ا�ندلس

196,000 إبراھيم بيضون1487 7141329176,000 % 200310دارالنھضه العربيهاYمراء اYمويون الشعراء في اYندلس

1,960,000 قريره زرقون نصر1488 71402041,764,000 % 200410دارالمدارا�س�مي١/٢الحرکة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث 

490,000 ا.د. غانم جواد رضا1489
الحسن

7141851441,000 % 201310متفرقهالرسائل الفية في العصر ا�س�مي الي نھاية العصر ا�موي

735,000 خالد يوسف1490 7140244662,000 % 200310دارالنھضه العربيهالشعر العربي ايام المماليك

441,000 محمد ھدارة1491 7140245397,000 % 199510دارالنھضه العربيهالشعر في صدر ا�س�م والعصر ا�موي

857,500 د. غازي طليمات1492 7140247772,000 % 200710دارالفكرالمعاصرالشعر في عصر النبوة والخ�فه الراشده

637,000 دغازي طليمات1493 7140253573,000 % 200710دارالفكرالمعاصرالشعراء في عصر النبوة والخ�فة الراشدة

588,000 د. قصي الحسين1494 7140306529,000 % 200910دارومكتبه الھ�لالفنون اYدبية في العصر اYموي

686,000 سالم المعوش1495 7141394617,000 % 200110دارالنھضه العربيهالقواعد المعرفية ا�س�مية في أدب صدر ا�س�م

686,000 د.مصطفي الشکعه1496 7141264617,000 % 198310عالم الكتبالمتنبي في مصر والعراقين

245,000 التونجي1497 7140339221,000 % 199210عالم الكتبالمتنبي مالىء الدنيا وشاغل الناس

686,000 انور الموسى1498 7141626617,000 % 201310دارالنھضه العربيهالمعالم الحضارية وا�دبية في عصر صدر ا�س�م

980,000 د غازي طليمات1499 7141275882,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالنثر في العصر ا�موي

931,000 د غازي طليمات1500 7140427838,000 % 200710دارالفكرالمعاصرالنثر في عصر النبوة والخ�فه الراشده

588,000 د. ميشال خليل حجا1501 7141854529,000 % 200210متفرقهامين الرياحي مختارات و دراسات

1,274,000 محمد مسعود جبران1502 71400001,147,000 % 200910دارالمدارا�س�ميأبحاث وتحقيقات في التراث الغرب اAس�مي

784,000 1503
جون إي جوزيف/نايجل

لف/تولبت جي تيلر
7141449706,000 أع�م الفكر اللغوي - التقليد الغربي في القرن العشرين/ الجزء

الثاني
% 200610دارالمدارا�س�مي

686,000 1504
روي ھاريس/تايلور

7141448617,000 أع�م الفكر اللغوي - التقليد الغربي من سقراط الى سوسير/ الجزء
اYول

% 200410دارالمدارا�س�مي

441,000 د. قصي الحسين1505 7140501397,000 % 199810دارومكتبه الھ�لتاريخ اYدب العربي - العصر اYموي

1,713,040 1506
أبي زيد محمد بن أبي
الخطاب القرشي(توفي
(في أوائل القرن الرابع

71416371,542,000
جمھرة أشعار العرب في الجاھلية واAس�م(طبعة مزيدة

(ومحققة)(رسالة دكتوراه

% 201410دار الس�م

1,666,000 1507
فريد ا�طرش دراسة و
-تحليل: د. رينة بولس

الحاج
71418501,499,000

% 201510متفرقه فريد ا�طرش١/٢حبيب العمر 

147,000 شرف الدين المستوفي1508 7140797132,000 % 199910عالم الكتبرسائل ابن المبارك بن موھب

588,000 جوزيف لبس1509 7141407529,000 % 201210دارالنھضه العربيهساعات رملية و الماس / نصوص منارات في تاريخ القراءة
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تاريخ ادبيات
588,000 د. يونس السامرائي1510 7140879529,000 % 199010عالم الكتب١شعراء عباسيون - 

588,000 د. يونس السامرائي1511 7140880529,000 % 198710عالم الكتب٢شعراء عباسيون - 

588,000 د. يونس السامرائي1512 7140881529,000 % 199010عالم الكتب٣شعراء عباسيون - 

2,352,000 الدكتور سند محمد علي1513
الب�غي

71419232,117,000 صفحة من تاريخ النجف محمد علي الب�غي في سيرته ورسائله
( ١/٣م) 1603-1976

% 201610دار الرافدين

245,000 وليد قصاب1514 7141806221,000 % 201610دارالفكرالمعاصرفي ا�دب ا�س�مي

539,000 د. محمد رضوان الداية1515 7141628485,000 % 200910دارالفكرالمعاصرفي ا�دب ا�ندلسي

686,000 د.سامي عابدين1516 7141296617,000 % 200110دارالنھضه العربيهفي ا�دب العباسي -قصر مامون واثره علي العصر

392,000 السعيد الورقي1517 7140974353,000 % 198410دارالنھضه العربيهفي ا�دب العربي المعاصر

490,000 عبد العزيز عتيق1518 7140972441,000 % 200110دارالنھضه العربيهفي اYدب ا�س�مي واYموي

588,000 احمد موسى النوتي1519 7141408529,000 % 201110دارالنھضه العربيهفي مصادر التراث - بشر بن ابي خازم: اخباره و اشعاره

490,000 السعيد الورقي1520 7140991441,000 % 198410دارالنھضه العربيهفي مصادر التراث العربي

196,000 طالب عبد العزيز1521 7142132176,000 % 201710دار المديكتاب ابي الخصيب

686,000 نبيل الخطيب1522 7141625617,000 % 201410دارالنھضه العربيهلسان الدين ابن الخطيب

882,000 كليمان موازان1523 7141377794,000 % 201010دارالمدارا�س�ميما التاريخ اYدبي

539,000 ابن عساکر1524 7141123485,000 % 199910دارالفكرالمعاصر١معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق ج

539,000 ابن عساکر1525 7141124485,000 % 200110دارالفكرالمعاصر٢معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق ج

441,000 ابن عساکر1526 7141125397,000 % 200310دارالفكرالمعاصر٣معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق ج

539,000 ابن عساکر1527 7141126485,000 % 200310دارالفكرالمعاصر۴معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق ج

588,000 بديع جمعة1528 7141166529,000 من قضايا الشعر الفارسي الحديث في النصف ا�ول من القرن
العشرين

% 198310دارالنھضه العربيه

490,000 د.حياة شرارة1529 7141981441,000 % 201110دار المدينازك الم�ئكة

داستان
588,000 محمد عدنان سلطاني1530 7141792529,000 « الــخـارقــة (رواية» قصص للجميع % 201510دارالعصماء(

686,000 جون بيرغر1531 7142160617,000 G 201810دار المديرواية %

490,000 ترجمة : غسان حمدان1532 7141965441,000 % 201810دار الرافديناباء وابناء - مختارات من القصص التركية المعاصرة

318,500 محمد الناجي1533 7141874287,000 % 201710دارالجملابن النبي

637,000 جيلبرت سينوية1534 7141691573,000 % 201010دارالجملابن سينا او الطريق الي اصفھان

343,000 فوزية عرفات1535 7141966309,000 % 201810دار الرافدينابنة الرماد

318,500 علي مصطفي الغرابي1536 7141672287,000 % 201510دارالجملابو ھذيل الع�ف

808,500 حمادة ابراھيم1537 7141905728,000 % 201310المرکز القومي للترجمه حكاية في العالم۵۴اجمل 

441,000 جيلبرت سينوية1538 7141699397,000 % 201110دارالجملاخناتون، ا�له اللعين

245,000 لطفية الدليمي1539 7142158221,000 % 201510دار المدياذا كنت تحب

245,000 طلعت الشعشاع1540 7141790221,000 % 201510دارالعصماء(ارض الـــنــار (رواية

808,500 جيلبرت سينوية1541 7141714728,000 % 201610دارالجملاريج الياسمين

490,000 علي بدر1542 7141936441,000 % 201710دار الرافديناساتذة الوھم

245,000 لورد بايرون1543 7142040221,000 % 200710دار المدياسفار شيلدھارولد / اعمال خالدة

882,000 أمبرتو إيكو1544 7141432794,000 % 201310دارالمدارا�س�مياسم الوردة

269,500 واسيني ا�عرج1545 7141692243,000 % 201010دارالجملاسماک البر المتوحش

588,000 اورھان باموق1546 7142171529,000 % 200110دار المدياسمي احمر / نوبل

808,500 آذر نفيسي1547 7141690728,000 % 201410دارالجملاشيا کنت ساکتة عنھا

294,000 عزيزة ا�براشي1548 7141277265,000 % 201010دارالفكرالمعاصراص�ح

220,500 سنان انطوان1549 7141707198,000 % 201310دارالجملاعجام

269,500 س�م عبود1550 7141705243,000 % 201310دارالجملاع�ن سياحي دعن ام الدنيا

147,000 نور مايد الجندلي1551 7141278132,000 % 201010دارالفكرالمعاصراقمار بغدادية

784,000 توماس مان1552 7141999706,000 % 200010دار المديال بودنبروك / اعمال خالدة

441,000 البرتو مورافيا1553 7141879397,000 % 201710دارالجملا�حتقار

269,500 ديويد معلوف1554 7141817243,000 % 201010دارالجملا�رھابي

808,500 فاضل العزاوي1555 7141723728,000 % 201710دارالجملا�س�ف

784,000 ليف تولستوي1556 7141983706,000 % 201710دار المديا�عمال ا�دبية المنشورة بعد موته الكاملة تولستوي

269,500 اوسكار وايلد - ترجمة1557
حسن البحيري :

7141964243,000 % 201810دار الرافدينا�مير السعيد وقصص اخرى

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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داستان
220,500 انطون سانت اکزوبري1558 7141823198,000 % 201610دارالجملا�مير الصغير

637,000 البرتو مورافيا1559 7141878573,000 % 201710دارالجملا�نتباه

318,500 عبده خال1560 7141698287,000 % 201110دارالجملا�وغاد يضحکون

588,000 ھالة ص�ح الدين لولو1561 7141616529,000 % 201310دارالفكرالمعاصراYن ربي له اسم

196,000 اندريه جيد1562 7142195176,000 % 201410دار المديالباب الضيق / نوبل

294,000 ھاشم شفيق1563 7142193265,000 % 201610دار المديالبرج ا�حمر

392,000 اغوتا کريستف1564 7141818353,000 % 201610دارالجملالبرھان

857,500 ليف تولستوي1565 7141984772,000 % 201610دار المديالبعث

637,000 واسيني ا�عرج1566 7141700573,000 % 201110دارالجملالبيت ا�ندلسي

343,000 شاکر حاج مخلف1567 7140169309,000 % 200810دارالفكرالمعاصر١/٣البيئة من حولي 

220,500 قرانز کافکا1568 7141824198,000 % 201510دارالجملالتحول

1,078,000 رفيق شامي1569 7141709970,000 % 201510دارالجملالجانب المظلم للحب

294,000 لينا كي�ني1570 7141461265,000 % 201210دارالفكرالمعاصرالجدة والساحرة نانو

539,000 علي بدر1571 7141940485,000 % 201710دار الرافدينالجريمة الفن وقاموس بغداد

318,500 اسماعيل كاداريه1572 7141885287,000 % 201610دارالجملالجسر

441,000 صالح الفھدي1573 7141400397,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالجفاف

294,000 كنوت ھامسون1574 7142104265,000 % 199910دار المديالجوع / نوبل

318,500 احمد دھر1575 7141941287,000 % 201710دار الرافدينالجوف

343,000 ج . د . سالنجر1576 7141998309,000 % 200710دار المديالحارس في حقل الشوفان / اعمال خالدة

2,940,000 ليف تولستوي1577 71421232,646,000 % 201710دار المدي١/۴الحرب والسلم 

637,000 سمير الحاج شاھين1578 7141882573,000 % 201710دارالجملالحصار الرھيب

294,000 جين اوستن1579 7141653265,000 % 10دارومكتبه الھ�لالحقيقه وا�حتمال

637,000 نخبة /عبد الرحمن1580
الخميسى

7141915573,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالحكايات الشعبية لشعوب اسيا

808,500 ريتشارد ف�ناغان1581 7141821728,000 % 201610دارالجملالدرب الضيق الي مجاھل الشمال

318,500 اغوتا کريستوف1582 7141829287,000 % 201310دارالجملالدفتر الکبير

1,960,000 ميخائيل شولوخوف1583 71420211,764,000 % 201310دار المدي / نوبل١/۴الدون الھادئ 

735,000 جيوفاني بوكاشيو1584 7142041662,000 % 200610دار المديالديكاميرون / اعمال خالدة

808,500 روزا ياسين حسن1585 7141870728,000 % 201610دارالجملالذين مسھم السحر

147,000 امره كيرتس1586 7142090132,000 % 200510دار المديالراية ا�نكليزية-المحضر/ نوبل

539,000 فاضل العزاوي1587 7141887485,000 % 201710دارالجملالرائي في العتمة

637,000 ابو حيان التوحيدي1588 7141678573,000 % 201010دارالجملالرسالة البغدادية

637,000 نھال تجدد1589 7141711573,000 % 201510دارالجملالرومي: نار العشق

367,500 الثيبياديس جونثالث دل1590
بايي/عبير عبد الحافظ

7141900331,000 % 201710المرکز القومي للترجمهالرياح السوداء

343,000 ميغل انخل استورياس1591 7142098309,000 % 200010دار المديالريح القوية / نوبل

539,000 البرتو مورافيا1592 7141877485,000 % 201710دارالجملالسأم

318,500 حسين علي حسين1593 7141719287,000 % 201610دارالجملالسويدي

490,000 ليف تولستوي1594 7142125441,000 % 201610دار المديالسيد والخادم

245,000 فرجينيا وولف1595 7142039221,000 % 200810دار المديالسيدة د�واي / اعمال خالدة

539,000 تشارلز بوكوفيسكي1596 7141875485,000 % 201710دارالجملالشطيرة

392,000 وليام فوكنر1597 7142071353,000 % 199810دار المديالصخب والعنف / نوبل

392,000 كينزابورو اوي1598 7142032353,000 % 199910دار المديالصرخة الصامتة / نوبل

784,000 د.ه. لورنس1599 7142182706,000 % 201610دار المديالضائعة

735,000 د.ه. لورنس1600 7142154662,000 % 201610دار المديالطاووس ا�بيض

588,000 علي بدر1601 7141946529,000 % 201710دار الرافدينالطريق الى تل مطران

980,000 :امبرتو ايکو/ ترجمه1602
احمد الصمعي

7141815882,000 % 201710دارالمدارا�س�ميالعدد الصفر

759,500 1603
ثيوذوروس

غريغورياذيس /خالد
رؤوف

7141910684,000
% 201710المرکز القومي للترجمهالعزى الف عاشق وعاشق

98,000 امل لبابيدي1604 714180388,000 % 201510دارالفكرالمعاصرالعصا السحرية

122,500 ملک حاج عبيد1605 7141918110,000 % 201710دارالفكرالمعاصرالعصفور المھاجر... رواية للفتيان

294,000 جين اوستن1606 7141652265,000 % 10دارومكتبه الھ�لالعقل و العاطفه

3,675,000 160771418523,308,000 % 201510متفرقه١/۶الف ليلة و ليلة (الکاملة 

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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داستان
441,000 ليلى اعظم زنكنة1608 7141881397,000 % 201710دارالجملالفاتن

171,500 محسن الرملي1609 7142136154,000 % 201610دار المديالفتيت المبعثر

808,500 جيلبرت سينوية1610 7141702728,000 % 201210دارالجملالفرعون ا�خير

490,000 مجموعة مؤلفين1611 7142080441,000 % 201610دار المديالقصة الروسية القصيرة الساخرة

808,500 خيري عبد الجواد1612 7141675728,000 % 201010دارالجمل١القصص الشعبي 

808,500 خيري عبد الجواد1613 7141676728,000 % 201010دارالجمل٢القصص الشعبي 

808,500 خيري عبد الجواد1614 7141677728,000 % 201010دارالجمل٣القصص الشعبي 

808,500 حميد العقابي1615 7141716728,000 % 201610دارالجملالق�دة

637,000 ارس ريتشل /منى1616
نويشي

7141911573,000 % 201710المرکز القومي للترجمهالقلب ا�صم

784,000 ف�ح رحيم1617 7141433706,000 % 201210دارالمدارا�س�ميالقنافذ في يوم ساخن

490,000 علي بدر1618 7141948441,000 % 201710دار الرافدينالكافرة

588,000 اورھان باموق1619 7142116529,000 % 200310دار المديالكتاب ا�سود / نوبل

490,000 علي بدر1620 7141949441,000 % 201710دار الرافدينالكذابون يحصلون على كل شيء

490,000 اليس ووكر1621 7142176441,000 % 201810دار المدياللون ا�رجواني

294,000 غائب طعمة فرمان1622 7142020265,000 % 201710دار المديالمرتجى والمؤجل

441,000 ھرمان ھسه1623 7142061397,000 % 200210دار المديالمغامرة ا�ولى / نوبل

171,500 البير كامو1624 7141989154,000 % 200710دار المديالمقصلة اعراس / نوبل

367,500 1625
دانتى مارياناتشى

حسين محمود - نج�ء/
والى

7141912331,000
% 201710المرکز القومي للترجمهالمقھى المجرى

392,000 وليام فوكنر1626 7142133353,000 % 201710دار المديالم�ذ

637,000 جيلبرت سينوية1627 7141713573,000 % 201610دارالجملالملکة المصلوبة

490,000 خضير فليح الزيدي1628 7141972441,000 % 201810دار الرافدينالملك في بيجامته

759,500 ف�ديمير بارتول1629 7141830684,000 % 201410دارالجملالموت

245,000 كفاح قواس1630 7141860221,000 % 201710دارالعصماء(الموت ..ھذا الغريب (قصص

220,500 صالح الفھدي1631 7141401198,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالميزان

220,500 جبران خليل جبران1632 7141670198,000 % 200810دارالجملالنبي

220,500 جير ھارت ھاوبتمن1633 7142059198,000 % 200210دار المديالنساجون / نوبل

539,000 حسن البحار1634 7141956485,000 % 201710دار الرافدينالنوتي

318,500 لؤي حمزة عباس1635 7141955287,000 % 201710دار الرافدينالنوم الى جوار الكتب

588,000 علي بدر1636 7141957529,000 % 201710دار الرافدينالوليمة العارية

808,500 س�م عبود1637 7141720728,000 % 201610دارالجملامراة و خمس نسا

759,500 آذر نفيسي1638 7141689684,000 % 201010دارالجملان تقرا لوليتا في طھران

294,000 خوان رامون خيمنيث1639 7142024265,000 % 200110دار المديانا وحماري / نوبل

245,000 زھير الجزائري1640 7142159221,000 % 201310دار المديانا وھم

637,000 البرتو مورافيا1641 7141880573,000 % 201710دارالجملانا وھو

294,000 محمد ماھر الشطة1642 7141856265,000 % 201610دارالفكرالمعاصرانا ھنا... لم امت!! رواية من وجع السوريين

1,568,000 ليف تولستوي1643 71421261,411,000 % 201610دار المدي١/٢اناكارينينا 

318,500 سمر المحمود1644 7141962287,000 % 201710دار الرافدينانھا امراة اربعينية

98,000 نورا الشرابي حمودة1645 714166288,000 % 201510دارالفكرالمعاصراوراق خريفية

539,000 نجم والي1646 7141967485,000 % 201810دار الرافدينإثم سارة

1,225,000 164771414721,103,000 % 200910دارومكتبه الھ�لألف ليلة وليلة - مجلد واحد كرتونيه

392,000 رامز حاج حسين1648 7140007353,000 % 200910دارالفكرالمعاصر١/٢آخر قطيع الذئاب 

269,500 ويکتور ھوگو1649 7141822243,000 % 201610دارالجملآخر يوم لمحکوم بالموت

490,000 علي بدر1650 7141937441,000 % 201710دار الرافدينبابا سارتر

294,000 محمد بلقاسم الھوني1651 7140482265,000 % 200710دارالمدارا�س�ميبائع التبغ

294,000 انمار رحمة .1652 7141968265,000 % 201810دار الرافدينبائع القلق

245,000 مفتاح العماري1653 7140486221,000 % 200710دارالمدارا�س�ميبرج العقرب-مسرحيه

735,000 الفرد دوبلن1654 7142077662,000 % 201310دار المديبرلين ميدان ا�سكندر / اعمال خالدة

490,000 علي بدر1655 7141938441,000 % 201710دار الرافدينبطاقة دخول الى حفلة المشاھير

588,000 د. ھناء سلمان1656 7141939529,000 % 201710دار الرافدين١٩٨٠ب� رحمة - بيت عراقي مختوم بالشمع ا�حمر 

147,000 د. محمد موسى1657
باباعمي

7141458132,000 % 201210دارالفكرالمعاصربوبال

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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داستان
441,000 انيته بينت /باھر محمد1658

الجوھرى
7141896397,000 % 201610المرکز القومي للترجمهبيت الس�حف

392,000 وليام فوكنر1659 7142197353,000 % 201410دار المديبينما ارقد محتضرة / نوبل

245,000 اناتول فرانس1660 7142201221,000 % 200710دار المديتاييس/ نوبل

122,500 ھرمان ھسه1661 7142023110,000 % 200110دار المديتحت العجلة / نوبل

392,000 محسن الرملي1662 7142049353,000 % 201710دار المديتحفة السھران

122,500 عبير النحاس1663 7141279110,000 % 201010دارالفكرالمعاصرتلميذة الرومان

735,000 ايفان تورغينيف1664 7142149662,000 % 201710دار المديتورغينيف قصص, روايات قصيرة ومقطوعات نثرية

196,000 طالب عمران1665 7140566176,000 % 200910دارالفكرالمعاصر / روايات من خيال العلمي٢٨ثقب في جدار الزمن ج

171,500 باتريک زوسکند1666 7120636154,000 % 200710دارالجملث�ث حکايات و م�حظة تاملية

490,000 برنار فيربير1667 7142153441,000 % 201610دار المديث�ثية النمل الكتاب ا�ول النمل

686,000 برنار فيربير1668 7142119617,000 % 201810دار المديث�ثية النمل الكتاب الثالث ثورة النمل

686,000 برنار فيربير1669 7142150617,000 % 201710دار المديث�ثية النمل الكتاب الثاني يوم النمل

220,500 اورھان باموک1670 7141825198,000 % 200710دارالجملثلج

588,000 اورھان باموق1671 7142141529,000 % 201710دار المديثلج

735,000 اورھان باموق1672 7142122662,000 % 201710دار المديثمة غرابة في عقلي

882,000 جبران خلبل جبران1673 7141834794,000 % 201510متفرقهجبران خلبل جبران المجموعة الکاملة لمولفات

539,000 1674
روبرت لويس

ستيفنسون /محمد عبد
الحافظ ناصف

7141904485,000
% 201710المرکز القومي للترجمهجزيرة الكنز

318,500 واسيني ا�عرج1675 7141693287,000 % 201010دارالجملجسد الحرائق

759,500 آذر نفيسي1676 7141688684,000 % 201610دارالجملجمھورية الخيال

539,000 نھال تجدد1677 7141864485,000 % 201710دارالجملجواز سفر علي طريقة ا�يرانية

735,000 اورھان باموق1678 7142192662,000 % 201710دار المديجودت بيك واو�ده / نوبل

441,000 عنبرة س�م الخالدي1679 7141687397,000 % 201510دارالجملجولة في الذکريات بين لبنان و فلسطين

318,500 فرجينيا وولف /فاطمة1680
ناعوت

7141898287,000 % 201610المرکز القومي للترجمه٣جيوب مثقلة بالحجارة ط

539,000 علي بدر1681 7141942485,000 % 201710دار الرافدينحارس التبغ

392,000 محسن الرملي1682 7141986353,000 % 201610دار المديحدائق الرئيس

318,500 رفيق شامي1683 7141696287,000 % 201110دارالجملحکواتي الليل

1,225,000 ا�خوين غريم1684 71421351,103,000 % 201610دار المديحكايات ا�خوين غريم / اعمال خالدة

588,000 1685
- مكسيم غوركي

ترجمة : منذر كاظم
حسين

7141971529,000
% 201810دار الرافدينحكايات ايطاليا وروسيا

882,000 داود سلوم1686 7142128794,000 % 201010دار المديحكايات بغدادية

1,347,500 انطونيو رودريجيث1687
المودوبار/عزة خليل

71419141,213,000 % 201710المرکز القومي للترجمه١/٢حكايات حول المدفاة 

637,000 ليف تولستوي1688 7142181573,000 % 201610دار المديحكايات شعبية

294,000 مجموعة1689 7141978265,000 % 200810دار المديحكايات من ا�دب الشعبي الفارسي

343,000 زيد ابو الع�1690 7141785309,000 % 201110دارالعصماء(حمار المعلم (رواية

637,000 يان مارتل1691 7141828573,000 % 200610دارالجملحياة باي

122,500 شادية فايز الياس1692 7141919110,000 % 201710دارالفكرالمعاصرحين يتوه الوطن

735,000 ايرج بزشك زاده1693 7142180662,000 % 201710دار المديخالي العزيز نابليون

490,000 علي بدر1694 7141943441,000 % 201710دار الرافدينخرائط منتصف الليل

107,800 د. نزار أباظة1695 714161897,000 % 201010دارالفكرالمعاصرخوف � ينتھي وقصص اخرى

294,000 حسن مطلك1696 7142134265,000 % 201610دار المديدابادا

588,000 وليام فوكنر1697 7142046529,000 % 201510دار المديدخيل في التراب / نوبل

686,000 بوريس باسترناك1698 7142078617,000 % 201410دار المديدكتور جيفاكو/ نوبل

147,000 روبرت لويس ستيفنسن1699 7141996132,000 % 200810دار المديدكتور جيكل ومستر ھايد / اعمال خالدة

980,000 توماس مان1700 7141990882,000 % 200110دار المدي / نوبل١/٢دكتورفاوستوس 

980,000 ميغيل دي ثربانتس1701 7142000882,000 % 199810دار المديدون كيخوتة / اعمال خالدة

245,000 شمم بيرام1702 7142019221,000 % 201610دار المديرازقي

980,000 روبرت موزيل1703 7142037882,000 % 201410دار المديرجل ب� صفات / اعمال خالدة

759,500 مارجريت ليتفين/سھا1704
السباعى

7141899684,000 % 201710المرکز القومي للترجمهرحلة ھاملت العربية

1,617,000 واسيني ا�عرج1705 71417011,455,000 % 201210دارالجمل١/٢رماد الشرق 

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(38)



داستان
392,000 عبد العزيز الصويعي1706 7140806353,000 % 200710دارالمدارا�س�ميرمال متحرکة علي الجليد

588,000 كارل شبتلر1707 7142029529,000 % 200010دار المديروائع القصص/ نوبل

490,000 د. ريم عبد الغني1708 7141920441,000 % 201710دارالفكرالمعاصرريشة شغف (المقالة والخاطرة والمقامات

392,000 علي ناصر1709 7140815353,000 % 200710دارالمدارا�س�ميزفاف العنکبوت-رقصه البندول-مسرحيه

539,000 نيكوس كازنتزاكيس1710 7141925485,000 % 201610دار الرافدينزوربا - رواية

539,000 نيکوس کازانتزاکيس1711 7141826485,000 % 200910دارالجملزوربا اليوناني

637,000 سرکون بولص1712 7120635573,000 % 201710دارالجملسافرت م�حقا خيا�تي

637,000 علي مصباح1713 7141710573,000 % 201510دارالجملسان دني

196,000 ھرمان ھسه1714 7142027176,000 % 200110دار المديسدھارتا / نوبل

196,000 عبادة زياد الحمدان1715 7141804176,000 % 201610دارالفكرالمعاصرسراج... عشيقة من سحر

441,000 ابتسام عازم1716 7141708397,000 % 201410دارالجملسفر ا�ختفا

2,058,000 محمد عدنان سلطاني1717 71418011,852,000 % 201210دارالعصماء١/٧سلسلة قصص للجميع 

539,000 لجنة منشورات الجمل1718 7141868485,000 % 201710دارالجملسمکة قوس قزح

392,000 نزار اباظه1719 7140832353,000 % 200910دارالفكرالمعاصرسمية

490,000 ليف تولستوي1720 7142151441,000 % 201610دار المديسوناتة لكروتزر

294,000 لطفية الدليمي1721 7142189265,000 % 201710دار المديسيدات زحل

220,500 عائشة عجينة1722 7141859198,000 % 201710دارالجملسيدة و ک�ب لطيفة

637,000 ماتياس اينار1723 7141827573,000 % 201310دارالجملشارع اللصوص

318,500 الفريدة يلينك1724 7141889287,000 % 201710دارالجملشبق

490,000 علي بدر1725 7141944441,000 % 201710دار الرافدينشتاء العائلة

245,000 د. نزار أباظة1726 7141459221,000 % 201210دارالفكرالمعاصرشجرة الصبار المتوحش

196,000 نزار اباضة1727 7141805176,000 % 201610دارالفكرالمعاصرشلة بنات

441,000 علي بدر1728 7141945397,000 % 201710دار الرافدينصخب ونساء

490,000 ياسر رضا/ ترجمة مي1729
كتبي

7141272441,000 % 201010دارالنھضه العربيهصدامات سعودية

318,500 ناريمان عثمان1730 7141619287,000 % 201010دارالفكرالمعاصرصدى من مدينة الضباب

735,000 فاطمة الحاجي1731 7141813662,000 % 201610دارالنھضه العربيهصراخ الطابق السفلي

637,000 جيلبرت سينوية1732 7141715573,000 % 201610دارالجملصرخة الحجارة

539,000 جيلبرت سينوية1733 7141712485,000 % 201510دارالجملصمت اXلھة

637,000 ھاينرش بول1734 7142117573,000 % 200210دار المديصورة جماعية مع سيدة / نوبل

196,000 ھرمان ھسه1735 7142196176,000 % 201410دار المديصيف كلنكسر / نوبل

735,000 خوسيه دونوسو1736 7142166662,000 % 201710دار المديطائر الليل البذئ

318,500 مرتضي کزار1737 7141819287,000 % 201610دارالجملطائفتي الجميلة

808,500 غونتر غراس1738 7141832728,000 % 200010دارالجملطبل الصفيح

196,000 امير حسن جھل تن1739 7142013176,000 % 200810دار المديطھران مدينة ب� سماء

367,500 علي بدر1740 7141947331,000 % 201710دار الرافدينعازف الغيوم

318,500 سرکون بولص1741 7120637287,000 % 201510دارالجملعاصمة ا�نفاس ا�خيرة

245,000 كاميلو خوسيه ثي�1742 7142101221,000 % 200010دار المديعائلة باسكوال / نوبل

588,000 لطفية الدليمي1743 7141985529,000 % 201610دار المديعشاق وفونوغراف وازمنة

245,000 فرانسوا مورياك1744 7142030221,000 % 199910دار المديعقدة ا�فاعي/ نوبل

735,000 جول ميري1745 7140945662,000 % 198910دارومكتبه الھ�ل٣/١على مذبح الحب

245,000 ديريك والكوت1746 7142109221,000 % 199810دار المديعودة اوليس/ نوبل

294,000 د. نزار اباظة1747 7141921265,000 % 201610دارالفكرالمعاصرغربا في سلة واحدة

294,000 محي الدين حميدي1748 7141922265,000 % 201710دارالفكرالمعاصرغفران

539,000 سنان انطوان1749 7141721485,000 % 201610دارالجملفھرس

343,000 ف. س. نايبول1750 7142137309,000 % 200310دار المديفي ب�د حرة / نوبل

269,500 ارادة الجبوري1751 7141929243,000 % 201610دار الرافدينفياغرا - قصص قصيرة

318,500 جوزيه ساراماغو1752 7141890287,000 % 201710دارالجملقابيل

343,000 لجنة دار العصماء1753 7141802309,000 % 201210دارالعصماءقبل ان اھوي وجدتھا

318,500 ابو ليلي المھلھل1754 7120634287,000 % 201310دارالجملقصة الزير سالم الکبير

245,000 سميحة دكاك1755 7141791221,000 % 201510دارالعصماء(قصة حب (رواية

318,500 دار الجمل1756 7141686287,000 % 201510دارالجملقصة فتوح اليمن الکبري

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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داستان
784,000 محمد بن إبراھيم1757

الروضان
7141624706,000 % 201410دارالفتحقصص أبيات ذھبت مث�ً 

588,000 ليف تولستوي1758 7142155529,000 % 201610دار المديقصص سيباستوبول والقوزاق

735,000 انطون تشيخوف1759 7142147662,000 % 201810دار المديقصص مختارة انطون تشيخوف

343,000 كاترين مانسفيلد1760 7142178309,000 % 201710دار المديقصص مختارة كاترين مانسفيلد

245,000 ايد ناجي1761 7141666221,000 % 201510دارالفكرالمعاصرقطتان في الصندوق

588,000 ميشيل تورنييه/نجوى1762
حسن

7141913529,000 % 201710المرکز القومي للترجمهقطرة الذھب

294,000 نادين جورديمير1763 7142095265,000 % 200110دار المديقفزة وقصص اخرى / نوبل

318,500 صالح ا�شمر1764 7141867287,000 % 201710دارالجملقلب بمنازل کثيرة

220,500 سالمة صالح1765 7141717198,000 % 201610دارالجملکالکنج

106,820 عبد الودود يوسف1766 714124096,000 % 198510دار الس�مکانوا ھمجا

637,000 داود سلوم1767 7141250573,000 % 199810عالم الكتبکتاب قصص الحيوان في اYدب العربي القديم

490,000 ابن المقفع1768 7141251441,000 % 200210عالم الكتبکتاب كليلة ودمنة

147,000 عبد. بن المقفع1769 7141252132,000 % 200710المكتبه العصريهکتاب كليلة ودمنة كرتونيه حجم صغير

441,000 فاضل العزاوي1770 7141722397,000 % 201710دارالجملکوميديا ا�شباح

220,500 رضوان نصار1771 7141873198,000 % 201710دارالجملكاس من الغضب

343,000 جون شتاينبك1772 7142022309,000 % 200310دار المديكاس من ذھب / نوبل

710,500 سحر حمودة /ھند1773
فتياني

7141916639,000 % 201710المرکز القومي للترجمهكان ياما كان في القدس

367,500 برنس تشولي / ترجمة1774
محمد ع�وي :

7141950331,000 % 201710دار الرافدينكبرت مع ا�شباح

245,000 حسن مطلك1775 7142191221,000 % 201710دار المدي( كتاب الحب ( ظ�لھن على ا�رض

490,000 روديارد كيبلنج /ايزابيل1776
كمال

7141907441,000 % 201710المرکز القومي للترجمهكتاب الغابة الثاني

490,000 بان عبد .1777 7141403441,000 % 201110دارالفكرالمعاصر١-۶كتيبة استط�ع 

245,000 كنوت ھامسون1778 7141987221,000 % 201310دار المديكنوت ھامسون فكتوريا / نوبل

980,000 ھنريك شنكوفيتش1779 7142194882,000 % 201610دار المديكوفاديس / نوبل

490,000 علي بدر1780 7141951441,000 % 201710دار الرافدين� تركضي وراء الذئاب يا عزيزتي

1,347,500 نيللي آ�ر/بدر الدين1781
عدروكي

71418951,213,000 % 201710المرکز القومي للترجمه� مزاح مع الحب

245,000 أحمد القاري1782 7141622221,000 % 201010دارالفكرالمعاصر�احد يعرف مااريده

171,500 مالک بن نبي1783 7141055154,000 % 200910دارالفكرالمعاصرلبيك حج الفقراء

220,500 رو�ن بارث1784 7141876198,000 % 201710دارالجمللذة النص

588,000 ھرمان ھسه1785 7142143529,000 % 199810دار المديلعبة الكريات الزجاجية / نوبل

245,000 نور مؤيد الجندلي1786 7141436221,000 % 201210دارالفكرالمعاصرلؤلؤة القاع

441,000 شوقي ابو خليل - نزار1787
اباظة

7141664397,000 % 201510دارالفكرالمعاصرليطمئن قلبي (اوراق من الحياة اليومية

490,000 لينة كريدية1788 7141812441,000 % 201510دارالنھضه العربيهما ودعک صاحبک

220,500 اندريه شديد /سلوى1789
عزوز

7141908198,000 % 201610المرکز القومي للترجمهما وراء الوجوه

245,000 عفيف الماضي1790 7141794221,000 % 201610دارالعصماءماساة رجل قصة واقعية

539,000 علي بدر1791 7141952485,000 % 201710دار الرافدينماسينيون في بغداد

318,500 محمد الخرسان1792 7141081287,000 % 200910دارالفكرالمعاصرمبدر ومشاعل-روايه من صحراء النفوذ

686,000 اورھان باموق1793 7142124617,000 % 201710دار المديمتحف البراءة

343,000 ترجمة : قحطان جاسم1794 7141970309,000 % 201810دار الرافدينمختارات من القصة العالمية

637,000 ايفان تورغينيف1795 7142156573,000 % 201610دار المديمذكرات صياد

490,000 جواد ھاشم1796 7142045441,000 % 201710دار المديمذكرات وزير عراقي

490,000 طالب عمران1797 7141665441,000 % 201510دارالفكرالمعاصر٢مزون ج

857,500 د. محمود علي1798
الھمداني

7141111772,000 % 201010متفرقهمسرحيات تشيخوف

343,000 نوال جويد1799 7141973309,000 % 201810دار الرافدينمشحوف خريبط كتابات من الموروث الشعبي

539,000 علي بدر1800 7141953485,000 % 201710دار الرافدينمصابيح اورشليم

294,000 كارلو كولودي1801 7142140265,000 % 201810دار المديمغامرات بينوكيو حكاية دمية

245,000 مفتاح العماري1802 7141141221,000 % 200710دارالمدارا�س�ميمفاتيح الکنز

882,000 امبرتو ايکو1803 7141615794,000 % 201410دارالمدارا�س�ميمقبره پراگ

392,000 تشارلز بوکوفسکي1804 7141820353,000 % 201410دارالجملمکتب البريد

490,000 علي بدر1805 7141954441,000 % 201710دار الرافدينملوك الرمال

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(40)



داستان
73,500 نور مؤيد الجندلي1806 714162366,000 % 201310دارالفكرالمعاصرمملكتي

171,500 د. محمد سعيد رمضان1807
البوطي - احمد الخاني

7141159154,000 % 200810دارالفكرالمعاصرمموزين

318,500 اسماعيل كاداريه1808 7141886287,000 % 201610دارالجملمن اعاد دورنتين

808,500 حنا دياب1809 7141891728,000 % 201710دارالجملمن حلب الى باريس

294,000 أ.بدر الحسين1810 7141437265,000 % 201210دارالفكرالمعاصرمن غراس السعادة

882,000 ھرمان ملفل1811 7142001794,000 % 199810دار المديموبي ديك / اعمال خالدة

588,000 تشيزاري بافيزي1812 7142112529,000 % 201610دار المديمھنة العيش

196,000 د. محمد خير فاطمة1813 7141799176,000 % 201210دارالعصماء(ميتة حسب الطلب (قصص واقعية

441,000 عبده خال1814 7141697397,000 % 201110دارالجملنباح

808,500 سمير نقاش1815 7141703728,000 % 201210دارالجملنزوله و خيط الشيطان

808,500 تشارلز بکوفسکي1816 7141831728,000 % 201510دارالجملنساء

980,000 لويزا ماي ألكوت1817 7142165882,000 % 201710دار المدينساء صغيرات / اعمال خالدة

147,000 سعاد الو�يتي1818 7141283132,000 % 201010دارالفكرالمعاصرنوف

343,000 عبد الزھرة زكي1819 7142157309,000 % 201510دار المديواقف في الظ�م

147,000 فرانسوا مورياك1820 7142064132,000 % 200110دار المديوالده / نوبل

367,500 سنان انطوان1821 7141706331,000 % 201310دارالجملوحدھا شجرة الرمان

539,000 لوكاس ھارتمان1822 7141872485,000 % 201710دارالجملوداعا زنجبار

171,500 غياث قداح1823 7142202154,000 % 201710دارالفكرالمعاصر(ورد (رواية

269,500 واسيني ا�عرج1824 7141694243,000 % 201010دارالجملوقع ا�حذية الخشنة

392,000 ارنست ھمنغواي1825 7142068353,000 % 199810دار المديو�تزال الشمس تشرق / نوبل

588,000 ھاينرش بول1826 7142113529,000 % 201210دار المديولم يقل كلمة / نوبل

392,000 محمد ماھر الشطة1827 7141807353,000 % 201610دارالفكرالمعاصرولو بعد حين سنرجع

245,000 ارنست ھمنغواي1828 7142097221,000 % 200110دار المديوليمة متنقلة / نوبل

441,000 بلقيس شرارة1829 7142127397,000 % 201510دار المديھكذا مرت ا�يام

539,000 تشارلز بوكوفيسكي1830 7141888485,000 % 201710دارالجملھوليود

318,500 سنان انطوان1831 7141704287,000 % 201210دارالجمليا مريم

392,000 جيمس جويس1832 7142043353,000 % 200110دار المدييوليسيس الجزء ا�ول / اعمال خالدة

637,000 جيمس جويس1833 7142076573,000 % 201410دار المدييوليسيس الجزء الثالث / اعمال خالدة

735,000 جيمس جويس1834 7141995662,000 % 201010دار المدييوليسيس الجزء الثاني / اعمال خالدة

588,000 جيمس جويس1835 7142075529,000 % 201510دار المدييوليسيس الجزء الرابع / اعمال خالدة

392,000 الكسندر سولجنتسين1836 7142028353,000 % 200010دار المدييوم واحد من حياة ايفان دنيسوفيتش / نوبل

تاريخ
441,000 عدد من المالفين1837 7100734397,000 % 201010دارالفكرالمعاصراحمد خيري العمري صانع ا�نفاق بحوث مھداة

637,000 ا.م.د.حسين عليوي1838
ناصر الزيادي

7101066573,000 % 201710دار الرافدينارض الحضارات

441,000 اورھان باموق1839 7101081397,000 % 200710دار المدياسطنبول الذكريات والمدينة / نوبل

441,000 عبد الواحد ذنون طه1840 7100011397,000 % 200410دارالمدارا�س�مياصول البحث التاريخي

588,000 نواره ابسيس1841 7100730529,000 % 200810دارالنھضه العربيها�مارات الروسيه وع�قاتھا الخارجيه في العصور الوسطى

588,000 د. محمود سعيد عمران1842 7100065529,000 % 200910دارالنھضه العربيها�مبراطورية البيزنطية وحضارتھا

294,000 جورج کتوره1843 7100067265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميا�مبراطورية الرومانية

980,000 ميشل اوليفية1844 7100072882,000 % 200910دارالمدارا�س�ميالبحث عن فردنان دو سوسير

441,000 دروزيل1845 7100081397,000 % 197810دارالفكرالمعاصر١التاريخ الدبلوماسي ج

343,000 دروزيل1846 7100082309,000 % 198710دارالفكرالمعاصر٢التاريخ الدبلوماسي ج

808,500 فريد سباير /عزت عامر1847 7101049728,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالتاريخ الكبير ومستقبل البشرية

637,000 بسكال غزالة /راوية1848
صادق

7101052573,000 % 201710المرکز القومي للترجمه١التحول الكبير  (تاريخ مصر الحديث) جـ

637,000 ديفيد ادامسن1849 7101009573,000 % 201210دارالجمل١٩۶۴الحرب الکردية و انشقاق 

392,000 جون کوولي1850 7100803353,000 % 199210متفرقهالحصاد حرب امريکا الطويله في الشرق ا�وسط

588,000 د.نجوي خالد الجمال1851 7100719529,000 % 201110دارالنھضه العربيهالدور السياسي والحضاري لمصر الفرعونيه

122,500 د. علي حسن موسى1852 7100157110,000 % 198810دارالفكرالمعاصرالسحب والغيوم

808,500 محمد مظلوم1853 7101018728,000 % 201610دارالجملالطائفة و النخبة الطائفية

490,000 مصطفى العبادي1854 7100190441,000 % 198810دارالنھضه العربيهالعصر الھلينستي،مصر

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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تاريخ
735,000 أ.د.جميل موسى النجار1855 7101071662,000 الع�قات العثمانية ا�يرانية تطوراتھا وتاثير العراق العثماني فيھا

١٨٢٣-١٨٧۵وانعكاسھا عليه 
% 201710دار الرافدين

784,000 الدكتور انور المياح1856 7101064706,000 م٢٢۶-۶۵١الفكر العسكري الساساني ( % 201610دار الرافدين(

294,000 اندريه برات1857 7100919265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميالمنظمة الماسونية و الحق اAنساني

490,000 مجموعة أساتذة1858 7100250441,000 % 199910دارالنھضه العربيهالنظم السياسية عبر العصور

490,000 د. فھد حجازي1859 7101038441,000 % 201610متفرقهالوظيفة اليھودية من ارتحششتا الي بلفور

294,000 ايف بوروبير1860 7100268265,000 % 200810دارالمدارا�س�مياوروبا التنوير

735,000 طالب الحسن1861 7101069662,000 بعث العراق وامكانية العودة الى . / ذكرياتي مع فليح حسن
الجاسم عضو القيادة القطرية

% 201710دار الرافدين

1,470,000 احمد كسروي تبريزي1862
ھويدا عزت/

71010501,323,000 % 201610المرکز القومي للترجمه١/٣تاريخ الحكم النيابي في ايران 

294,000 روبرت نيتز1863 7100303265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميتاريخ الرقابة علي المطبوعات

294,000 ايف برولي1864 7100331265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميتاريخ الكثلكة

588,000 حبيب البدوي1865 7100889529,000 % 201310دارالنھضه العربيهتاريخ اليابان السياسي بين الحربين والعالميتين

294,000 كلود شينيه1866 7100345265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميتاريخ بيزنطية

1,274,000 إيريك زوركر1867 71008831,147,000 % 201310دارالمدارا�س�ميتاريخ تركيا الحديث

735,000 1868
جيرمي جونز

- ونيكو�س ريدوت

ترجمة:ايمن العويسي
7101075662,000

% 201810دار الرافدينتاريخ عمان الحديث

441,000 ويليام ايلغتن ا�بن1869 7101010397,000 % 201210دارالجملجمھورية مھاباد

808,500 سيار الجميل1870 7101007728,000 % 201710دارالجملحصار الموصل، الصراع ا�قليمي و انحدار نادر شاه

1,176,000 الياس نصر .1871 71010371,058,000 % 201610متفرقهشھادات علي القرن الفلسطيني ا�ول

1,078,000 برنارد لويس /سامية1872
محمد ج�ل

7101055970,000 % 201610المرکز القومي للترجمهظھور تركيا الحديثة

343,000 فاطمة الشامي1873 7100520309,000 % 200810دارالنھضه العربيهعلم التاريخ

1,470,000 فرانز روزنتال1874 71010331,323,000 % 201710دارالمدارا�س�ميعلم التاريخ عند المسلمين

1,029,000 جان دانيال- نصر .1875
الشباني

7230514926,000 مرکز دراسات الوحدهغداً غداً ا�مة
العربيه

201410 %

181,300 سعيد بن حمادة1876 7100845163,000 % 201110دار الس�مفقه التاريخ عند الدكتور فريد ا�نصاري

367,500 أ.د.جميل موسى النجار1877 7101072331,000 % 201710دار الرافدينفلسفة التاريخ

367,500 1878
/ المؤرخ .د.جواد علي

تحرير: د. حامد
الظالمي

7101063331,000
% 201610دار الرافدينفي الحضارة والتاريخ

980,000 سي. جي. ادموندز1879 7101011882,000 % 201210دارالجملکرد و ترک و عرب

686,000 حسان ح�ق1880 7100980617,000 % 10دارالنھضه العربيهمذكرات سليم س�م

637,000 مالك بن نبي1881 7100606573,000 % 200410دارالفكرالمعاصرمذكرات شاھد للقرن

490,000 ف�ديمير فينوجرادوف1882
انور محمد ابراھيم/

7101058441,000 % 201610المرکز القومي للترجمهمصر من ناصر الى حرب اكتوبر

171,500 مصطفى السباعي1883 7101059154,000 % 201610دار الس�ممن روائع حضارتنا

759,500 1884W.A. ويکرا /

ادغارتي
7101008684,000 % 201210دارالجملمھد البشرية، الحياة في شرق کردستان

اع�م،تراجم،انساب
1,568,000 کلود عداس1885 71009621,411,000 % 201410دارالمدارا�س�ميابن عربي سيره و فکره

637,000 ولتر م. باتون1886 7101001573,000 % 201410دارالجملاحمد ابن حنبل و المحنة

735,000 د. محمد علي سلطاني1887 7101022662,000 % 201610دارالعصماء(اسماء خيل العرب وانسابھا وذكر فرسانھا (للغندجاني

73,990 محمد عمارة1888 710087867,000 % 201110دار الس�ماضواء على محاورات الشيخ الغزالي

343,000 سعيد إسماعيل علي1889 7100043309,000 % 200910دار الس�ماع�م تربية في الحضارة ا�س�مية م.سلوفان

588,000 18907100983529,000 % 201510دارالفتحاع�م و علما قدما و معاصرون

3,773,000 الصفدي1891 71000143,396,000 % 199810دارالفكرالمعاصر۶/١اعيان العصر واعوان النصر 

392,000 الغماري1892 7100913353,000 % 200910عالم الكتبا�جتھادات وا�ضافات العلميه

588,000 بلقاسم الغالي1893 7100986529,000 % 201510دار الس�ما�مام الشيخ محمد الطاھر الن عاشور حياته و اثاره من اع�م

294,000 محمدرضا1894 7100931265,000 % 200510المكتبه العصريها�مام علي بن ابي طالب

279,300 محمود فاخوري1895 7101047251,000 % 201610دار الس�ما�مام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري حياته و صحيحه

642,880 حسن الشافعي1896 7100978579,000 % 199810دار الس�ما�مدي وآراه الک�ميه

392,000 د. ابراھيم بيضون1897 7101039353,000 ا�نصار و الرسول اشکا�ت الھجرة و المعارضة في الدولة
٢ا�س�مية ا�ولي ط

% 201610متفرقه

735,000 ابن دقماق1898 7100108662,000 % 200810عالم الكتبالجوھر الثمين في سير الملوک و الس�طين

269,500 دايل کارنيفي1899 7100128243,000 % 200710دارومكتبه الھ�لشخصيه عالميه من القدماء والمحدثين٢۵الخالدون سيره 

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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اع�م،تراجم،انساب
304,780 محمد عمارة1900 7100134274,000 % 200910دار الس�مالدكتور عبد الرازق السنھوري م.سلوفان

686,000 فاطمة قدورة الشامي1901 7101029617,000 % 201610دارالنھضه العربيهالدكتور عبد . اليافي: إنسان قانوني ورجل دولة

146,020 محمد عمارة1902 7100835131,000 % 201110دار الس�مالشيخ البشير ا�براھيمي امام في مدرسة ا�ئمة

171,500 صالح الرقب1903 7100028154,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالشيخ الشھيد احمد ياسين

637,000 دغازي طليمات1904 7100176573,000 % 200710دارالفكرالمعاصرالشيخ الشھيد ص�ح شحادة

180,320 محمد عمارة1905 7100836162,000 % 201110دار الس�مالشيخ المراغي وا�ص�ح الديني في القرن العشرين

490,000 اديل حمدان تقي الدين1906 7100764441,000 % 10عالم الكتبالشيخ حليم تقي الدين

156,800 محمد عمارة1907 7100837141,000 % 201110دار الس�مالشيخ رشيد رضا والعلمانية .. والصھيونية .. والطائفية

181,300 محمد عمارة1908 7100838163,000 % 201110دار الس�مالشيخ شلتوت امام في ا�جتھاد والتجديد

343,000 د. نزار اباظة1909 7100733309,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالشيخ علي الدقر

441,000 طارق الخالصي1910 7100178397,000 % 198110عالم الكتبالشيخ محمد آل ياسين

784,000 د. محمود إسماعيل1911
مشعل

7100942706,000 % 201310دارالفتحالع�مة اYزھري اAمام علي الصعيدي العدوي

637,000 د. حسن عبد. المعري1912 7100194573,000 % 200010دارالفكرالمعاصرحياتة و آثارة– الع�مه والمجتھد المطلق  الحسن بن احمد الج�ل 

539,000 البارون کارا دو فو1913 7101016485,000 % 201510دارالجملالغزالي

294,000 القسط�ني1914 7100861265,000 % 200110دارالفتحالفتح المواھبي في ترجمة ا�مام الشاِطبي

1,715,000 عمر أبو بكر باذيب1915 71008501,544,000 % 201110دارالفتحالق�دة، مجموعة مقا�ت في ا�دب والتاريخ وا�نساب

588,000 عفاف احمد الباشا1916 7100210529,000 % 200810دارالمدارا�س�ميالمارخون الليبيون في القرن التاسع العشر

784,000 اسماعيل ھنيه1917 7100894706,000 % 201310دارالفتحالمحدث الشھيد نزار ريان

1,499,890 العليمي1918 71002411,350,000 % 198410عالم الكتب٢/١المنھج اYحمد في تراجم أصحاب اAمام أحمد 

735,000 د.عمر الزبداني1919 7101023662,000 الوزير السلجوقي نظام الملك(الحسين بن علي بن اسحاق
الطوسي)قوام الدين وقامع المبتدعين

% 201710دارالعصماء

539,000 جيمس ھوتفيلد1920 7101015485,000 % 200510دارالجملامبراطورية بوش او ا�بن المحظوظ

73,500 1921
احمد ابن عبيد .

العطار، عبد الرحمن
الكزبري

710092466,000
انتخاب العوالي والشيوخ ا�خيار من فھارس شيخنا ا�مام المسند

العطار،احمد ابن عبيد . العطار
% 199410دارالفكرالمعاصر

588,000 الطاھر احمد الزاوي1922 7100013529,000 % 200410دارالمدارا�س�ميأع�م ليبيا

735,000 الشيخ الطاھر أحمد1923
الزاوي

7101078662,000 % 201810دارالمدارا�س�ميأع�م ليبيا

490,000 ابن عساکر1924 7100364441,000 % 200110دارالفكرالمعاصرتاريخ مدينة دمشق - تراجم النساء

686,000 د. حميد مجيد ھدو1925 7100902617,000 % 201210دارومكتبه الھ�لتذكرة ا�ولياء

882,000 1926
د. جمعة محمود

الزريقي
7100376794,000 تراجم ليبية - دراسة في حياة وأثار بعض الفقھاء واYع�م من ليبيا

قديماً وحديثا
% 200510دارالمدارا�س�مي

274,400 محمد عماره1927 7100392247,000 % 200910دار الس�مجمال الدين ا�فغاني بين حقائق التاريخ و اکذيب لويس عوض

299,880 طه جابر العلواني1928
والمحاورون

7100842270,000 % 201210دار الس�محوارات الشيخ الغزالي السيرة والمسيرة

318,500 د. حسين عبد .ّ 1929
العمري

7100422287,000 % 199210دارالفكرالمعاصرحوليات الع�مة الجغرافي

793,800 1930
الع�مة الشيخ محمد

: يوسـف الكاندھلوي ت
ھـ 1384

7100757714,000
حياة الصحابة مع شرح الغريب وترجمة لكل صحابي ورد ذكره في

لون٢الكتاب ( )

% 201010دار الس�م

392,000 د. رسمية شمسو1931 7101024353,000 % 201510دارالعصماءُرَب ِھمة احييت امة

539,000 شيخ فتح . السلوادي1932 7100985485,000 % 201510دارالفتحرجال لقيتھم

637,000 د.رسمية شمسو1933 7101020573,000 % 201210دارالعصماءرجل من زمن الصحابة د.عبد الرحمن السميط

686,000 محمد العريس1934 7100887617,000 % 201210دارالنھضه العربيهزاھية قدورة الرائدة في فكرھا وثقافتھا ونھجھا التربوي

980,000 سيمون سيباغ1935
مونتيفيوري

7100475882,000 % 200810متفرقهستالين الشاب زعيما وشاعرا ولما وکاھنا وزير نساء

49,000 سعدي أبو جيب1936 710047644,000 % 198110دارالفكرالمعاصرسحنون -مشكاة نور وعلم وحق

294,000 موسى محمد علي1937 7100480265,000 % 198510عالم الكتب(سيد الشھداء اAمام الحسين بن علي (ر

318,500 خيري عبد الجواد1938 7101012287,000 % 200910دارالجملسيرة ابي علي بن سينا

318,500 دار الجمل1939 7101017287,000 % 201510دارالجملسيرة العرب الحجازية

686,000 موسي يعقوب قاسم1940 7100916617,000 % 201010دارالثقافهسيره عااله  الشمس و الصخر والزمھرير

616,420 منير محمد الغضبان1941 7100844555,000 % 201210دار الس�مشباب في العھد الراشدي

392,000 محمد سعيد رمضان1942
البوطي

7100487353,000 % 200910دارالفكرالمعاصرشخصيات استوقفتني

214,620 د.محمد عماره1943 7100489193,000 % 200810دار الس�مشخصيات لھا تاريخ غ�ف

196,000 علي سامي النشار1944 7100491176,000 % 200710دار الس�مشھداء ا�س�م في عھد النبوة

1,568,000 ابن كثير1945 71005031,411,000 % 200410دارالمدارا�س�مي١/٢طبقات الشافعية

392,000 محمد عدنان سالم1946 7101025353,000 % 201610دارالفكرالمعاصرعاشق الفکر و الثقافة

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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اع�م،تراجم،انساب
637,000 سھيل بديع بشروئي1947 7100999573,000 % 201010دارالجملعباس افندي

539,000 د.انور المياح1948 7101068485,000 % 201710دار الرافدينعبد . بن جعفر بن ابي طالب

490,000 د. محمد مسعود جبران1949 7100509441,000 عبد الواحد ابن الطواح  من ا�ع�م المغمورين في القرن الثامن
الھجري

% 200410دارالمدارا�س�مي

808,500 أحمد وصفي زكريا1950 7100890728,000 % 201210دارالفكرالمعاصرعشائر الشام

784,000 د. بثينه شعبان1951 7100971706,000 مرکز دراسات الوحدهعشرة اعوام مع حافظ اسد
العربيه

201510 %

220,500 موسى محمد علي1952 7100519198,000 % 198510عالم الكتبعقيله الطھر والکرم السيده زينب رضي . عن

441,000 ابراھيم الحيدري1953 7100993397,000 % 200610دارالجملعلي الوردي شخصيته و منھجه

392,000 تأليف : د. صالح أحمد1954
العلي

7100525353,000 % 200610دارالمدارا�س�ميعلي بن محمد صاحب ثورة الزنج ودوله المھزوزه

392,000 السيد طاھر عيسى1955
درويش

7100914353,000 % 200410دارومكتبه الھ�لعلي كما وصف نفسه

343,000 الشيخ الطاھر الزاوي1956 7100529309,000 % 200410دارالمدارا�س�ميعمر المختار-الحلقه ا�خيره من الجھاد الوطني في ليبيا

539,000 ابو الك�م آزاد/ج�ل1957
السعيد الحفناوي

7101056485,000 % 201710المرکز القومي للترجمهغبار الخاطر

1,960,000 عمر كامل مسقاوي1958 71009381,764,000 % 201310دارالفكرالمعاصر١-٢في صحبة مالك بن نبي 

294,000 ابراھيم بن سعد الحقيل1959 7100965265,000 % 201310دارالفتحقراءة نقدية في کتاب ا�ع�م لخير الدين الزرکي

136,220 الغماري1960 7100562123,000 % 198610عالم الكتبقصة داود ع

2,940,000 أبو العباس أحمد بن1961
عثمان الشماخي

71007292,646,000 % 200910دارالمدارا�س�مي١/٣كتاب السّير  

353,290 د. منير محمد الغضبان1962 7100955318,000 % 201310دار الس�مكشف المستور..أفكاري التي أحيا من أجلھا

367,500 د. فوزية بريون1963 7100882331,000 % 201010دارالفكرالمعاصرمالك بن نبي عصره وحياته ونظريه في الحضاره

980,000 د.حميد مجيد ھدو1964 7100906882,000 % 201210دارومكتبه الھ�لمحمد علي الشھرستاني

73,500 تحقيق:د. محمد مطيع1965
الحافظ

710092266,000 % 199410دارالفكرالمعاصرمختصرمشيخة محمد شاكرالعقاد

222,460 1966
د. سلمان العودة

7100959200,000 مع ا�ئمة (ابوحنيفة - مالك - الشافعي - احمد) الجوامع والفروق
والسير

% 201410دار الس�م

1,666,000 أ.د.عبد الباسط خليل1967
الدرويش

71010731,499,000 % 201710دار الرافدين١/٢معجم شعراء البصرة 

294,000 عمر مسقاوي1968 7100637265,000 % 200810دارالفكرالمعاصرمقاربات حول فکر مالک

318,500 تاج الدين علي بن1969
انجب

7101013287,000 % 201110دارالجملنساء الخلفاء

196,000 القلقشندي1970 7100897176,000 نھاية اYَرب في معرفة أنساب العَرب«نظرات في كتاب  % 201110دارالفتح،«

107,800 محمد بن علي ابن1971
طولون الدمشقي

710077697,000 % 199810دارالفكرالمعاصرنوادر اAجازات والّسماعات

441,000 عدد من الباحثين1972 7100702397,000 % 200310دارالفكرالمعاصروھبة الزحيلي بحوث مھداة إليه

343,000 القاضي اسماعيل بن1973
علي ا�کوع

7100697309,000 % 200310دارالفكرالمعاصرھجر العلم ومعاقلة في اليمن المستدرک

637,000 القاضي إسماعيل بن1974
علي اYكوع

7100698573,000 % 199610دارالفكرالمعاصرھجر العلم ومعاقلة في اليمن/ الفھارس

294,000 محمد سعيد رمضان1975
البوطي

7100699265,000 % 201010دارالفكرالمعاصرھذا والدي-القصه الکامله لحياه الشيخ م� رمضان البوطي

984,900 محمد الغزالي وجمع1976
من المولفين

7100706886,000 % 200410دار الس�م١/٢يوسف القرضاوي

784,000 باسل الرفاعي1977 7100851706,000 % 201110دارالفتحيوميات وايام عمر بھاء الدين ا�ميري

تاريخ العرب وا�س�م
759,500 المقريزي1978 7101006684,000 % 201610دارالجملاتعاظ الحنفا باخبار ا�ئمة الفاطميين الخلفاء

482,160 جاد محمد عبد العزيز1979 7100779434,000 % 201010دار الس�ماثر الحضارة الغربية على المجتمعات ا�س�مية - رسالة دكتوراه

808,500 انا ماري شيمل1980 7100989728,000 % 200510دارالجملاح�م الخليفة

539,000 سھيل زکار1981 7100030485,000 % 198910دارالفكرالمعاصراخبار القرامطة

637,000 1982
: نسيم رجوان / ترجمة

د. رمضان مھلھل
سدخان

7101062573,000
% 201610دار الرافديناخر اليھود في بغداد

808,500 كيفن م. وودز1983 7101048728,000 % 201710دارالجملاشرطة تسجيل صدام السرية

637,000 د. شوقي ابوخليل1984 7101060573,000 % 201710دارالفكرالمعاصر١٨اطلس التاريخي العربي ا�س�مي ط

637,000 د. شوقي ابوخليل1985 7101061573,000 % 201710دارالفكرالمعاصر١٨اطلس القران - اماکن اقوام اع�م ط

441,000 سعيد الغانمي1986 7101005397,000 % 201610دارالجملاقنعة المقنع الخراساني

588,000 رشيد الجميلي1987 7100951529,000 % 201310دارالنھضه العربيها�تابكة في الموصل

980,000 1988
د. بشير رمضان

التليسي
7100768882,000 ا�تجاھات الثقافية في ب�د الغرب ا�س�مي في القرن الرابع

الھجري
% 200310دارالمدارا�س�مي

588,000 نقية حنا منصور1989 7101028529,000 % 201610دارالنھضه العربيها�رمن والدولة العثمانية

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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تاريخ العرب وا�س�م
294,000 عبد الواحد ذنون طه1990 7100058265,000 % 200910دارالمدارا�س�ميا�س�م في المغرب وا�ندلس كيف انتشر ولماذا؟

588,000 عبد المجييد نعنعي1991 7100059529,000 % 200110دارالنھضه العربيها�س�م في طليطلة

294,000 دشوقي ابوخليل.1992 7100771265,000 % 199110دارالفكرالمعاصرا�س�م وحركات التحررالعربي

588,000 عبد الواحد ذنون طاھا1993 7100721529,000 % 201110دارالمدارا�س�ميا�صال و التاثير:ابحاث في الفکر والتراث

588,000 عصام شبارو1994 7100070529,000 % 200210دارالنھضه العربيها�ندلس من الفتح العربي المرصود الي الفردوس المفقود

784,000 أنور الرفاعي1995 7100880706,000 % 200810دارالفكرالمعاصراAس�م في حضارته ونظمه

98,000 أحمد سليم1996 710004888,000 % 198510دارالنھضه العربيهاYسرة في العراق القديم

4,900,000 ابن كثير1997 71009364,410,000 % 200510المكتبه العصريه١١/١البداية والنھاية فھارس 

490,000 فاطمة قدورة الشامي1998 7100847441,000 % 201110دارالنھضه العربيهالتاريخ ا�س�مي لسلطنة عمان- اسرة المھالبة

1,715,000 د. خليل اينالجک و1999
اخرون

71000781,544,000 % 200710دارالمدارا�س�ميالتاريخ ا�قتصادي و ا�جتماعي - الجزء الثاني

588,000 خالد مرعب2000 7100874529,000 % 201210دارالنھضه العربيهالتاريخ الجديد : الذھنيات والثقافة الشعبية في لبنان

490,000 ابن غلبون2001 7100091441,000 % 200410دارالمدارا�س�ميالتذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بھا من اYخبار

490,000 ماھر عبدالقادر محمد2002 7100092441,000 % 200110دارالنھضه العربيهالتراث والحضارة ا�س�مية

637,000 کولن تيرنر2003 7100997573,000 % 200810دارالجملالتشيع و التحول في عصر الصفوي

533,610 حامد غنيم أبو سعيد2004 7100102480,000 الجبھة ا�س�مية في مواجھة مخططات الصليبيه جبھه الشام
وفلسطين ومصر

% 200710دار الس�م

686,000 2005
محمد حسن

7100103617,000 الجغرافيا التاريخية Yفريقية من القرن اYول حتى القرن التاسع
الھجري

% 200410دارالمدارا�س�مي

196,000 محمد كفافي2006 7100123176,000 % 197010دارالنھضه العربيهالحضارة العربية- طابعھا ومقدماتھا العامه

686,000 د. شوقي أبو خليل2007 7100122617,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالحضارة العربية ا�س�مية و موجز عن الحضارات السابقه

588,000 عبد اYمير دكسن2008 7100129529,000 % 197310دارالنھضه العربيهالخ�فة ا�موية

980,000 2009
- يونج - و�ثام

وسيرجنت /قاسم عبده
قاسم

7101054882,000
% 201610المرکز القومي للترجمهالدين والتعليم والعلم فى العصر العباسي

392,000 د. عبد الواحد  ذنون2010
طه

7100149353,000 % 200510دارالمدارا�س�ميالرح�ت المتبادلة بين الغرب اAس�مي و المشرق

735,000 محمد الحسين ال كاشف2011
الغطاء

7101065662,000 % 201610دار الرافدينالرحلة الحجازية او نھزة المسافر ونزھة المسامر

392,000 فاطمة الشامي2012 7100152353,000 % 200910دارالنھضه العربيهالرق والرقيق في العصور القديمة والجاھلية وصدر ا�س�م

343,000 ابن عبد الظاھر2013 7100153309,000 % 200510المكتبه العصريهالروض الزاھرفي غزوة الملك الناصر

490,000 مصطفى علم الدين2014 7100155441,000 % 199310دارالنھضه العربيهالزمن العباسي

392,000 ا�مام تقي الدين الفاسي2015 7101046353,000 % 201210متفرقهالزھور المقتطفة من تاريخ مکة المشرفة

2,695,000 ابن قرناس2016 71010022,426,000 % 201510دارالجمل١/٢الشرعة و المنھاج

343,000 السيد العريني2017 7100172309,000 % 196710دارالنھضه العربيهالشرق اYدنى في العصور الوسطى - اYيوبيين

1,470,000 السّيد أبو بكر العدني2018
بن علي المشھور

71008921,323,000 % 200710دارالفتحالطرف اYحور في تاريخ مخ�ف أحور

1,470,000 کريستيان �نغ2019 71010321,323,000 % 201710دارالمدارا�س�ميالعدالة و العقاب في المتخيل ا�س�مي خ�ل العصر الوسيط

735,000 خليل علي مراد2020 7101074662,000 % 201810دار الرافدينالعراق في العھد العثماني الثاني

150,920 محمد عمارة2021 7100839136,000 % 201210دار الس�مالعطاء الحضاري ل�س�م

588,000 حسان ح�ق2022 7100848529,000 الع�قات الحضارية بين الشرق و الغرب في العصور
الوسطي-ا�ندلس، الصقليه،الشام

% 201210دارالنھضه العربيه

588,000 زكية الراجحي2023 7100192529,000 % 200810دارالنھضه العربيهالع�قات السياسية والحضارية بين الدولتين البيزنطية والفاطمية

784,000 حيدر التميمي2024 7100196706,000 العلويون في المشرق اAس�مي واثرھم الفکري والحضاري حتي
القرن الخامس الھجري

% 201010دارالنھضه العربيه

588,000 2025
سوزي حمود

7100197529,000 الفاطميون والزنكيون وا�يوبيون والمماليك وصراعھم حول السلطه
في المشرق العربي

% 201010دارالنھضه العربيه

588,000 د. عبد الواحد  ذنون2026
طه

7100198529,000 % 200510دارالمدارا�س�ميالفتح وا�ستقرار العربي ا�س�مي في شمال افريقيا وا�ندلس

588,000 اي�ن بابه2027 7101043529,000 % 201310متفرقه١٩۴٨الفلسطينيون المنسيون تاريح فلسطينيي 

98,000 محمود عمران2028 710020088,000 % 198610دارالنھضه العربيهالقادة الصليبيون اYسرى في ايدي الحکام المسلمين

490,000 فانستان لومير2029 7101042441,000 % 201510متفرقه زمن التعايش و التحو�ت١٩٠٠القدس 

490,000 جمعه حماد جھامه2030 7100860441,000 % 200810دارالفتحالقدس، امتحان البقاء وھوية الوجود

588,000 محمود مسعود جبران2031 7100830529,000 % 200910دارالمدارا�س�مياللمحة البدرية في الدوله النصريه

490,000 مصطفى علم الدين2032 7100212441,000 % 199210دارالنھضه العربيهالمجتمع ا�س�مي في مرحلة التكوين

147,000 القاضي إسماعيل بن2033
علي اYكوع

7100216132,000 % 199510دارالفكرالمعاصرالمدخل الى معرفة ھجر العلم ومعاقله في اليمن

588,000 سالم المعوش2034 7100879529,000 % 200610دارالنھضه العربيهالمدينه العربيه بين عولمتين

588,000 السيد العريني2035 7100230529,000 % 198610دارالنھضه العربيهالمغول

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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تاريخ العرب وا�س�م
24,500 د. نزار أباظة2036 710023222,000 % 200910دارالفكرالمعاصرالمقادسة و آثارھم العلمية بدمشق

588,000 خلدون عريمط2037 7100245529,000 % 200910دارالنھضه العربيهالموارنة في لبنان بين العروبة وا�س�م - مجلد

441,000 جواد علي2038 7100990397,000 % 200610دارالجملالمھدي المنتظر عند الشيعة

686,000 حسان ح�ق2039 7100952617,000 % 201310دارالنھضه العربيهالمؤتمر العربي ا�ول في باريس

256,760 محمد عماره2040 7100254231,000 % 200910دار الس�مالوعي بالتاريخ  وصناعه التاريخ

220,500 د. حامد الکار2041 7100991198,000 % 200610دارالجملالوھابية

253,330 ابن عاشور2042 7100778228,000 % 201010دار الس�ماليس الصبح بقريب التعليم العربي ا�س�مي

441,000 حسين العمري2043 7101082397,000 % 201710دارالفكرالمعاصراليمن بين عھدين

441,000 أريك ماكرو2044 7100255397,000 % 198710دارالفكرالمعاصر١۵٧١ - ١٩۶٢اليمن والغرب 

392,000 د. عبد ّ. يحيى الزين2045 7100257353,000 % 199510دارالفكرالمعاصراليمن ووسائلة ا�ع�مية

379,750 ماھر احمد آغا2046 7100258342,000 % 200310دارالفكرالمعاصراليھود فتنة التاريخ

490,000 د. قيس کاظم الجنابي2047 7101044441,000 % 201610متفرقهاليھود من جزيرة العرب الي ا�ندلس

367,500 ياسر المالح2048 7100264331,000 % 200810دارالفكرالمعاصرامسيات دمشقية

269,500 فھمي سعد2049 7100772243,000 % 200110عالم الكتبانتشار اAس�م في أفريقيا في العصور الوسطي

318,500 ھزيودوس2050 7101004287,000 % 201510دارالجملانساب اXلھة

735,000 عمر بن محمد المجذوب2051
بن حسين

7100010662,000 % 200510دارالمدارا�س�ميأساس استرتيجية الطور ا�ول من الفتح اAس�مي

318,500 جمال علي الح�ق2052 7101014287,000 % 201210دارالجملآلھة في المطبخ التاريخ

2,058,000 ابن كثير اختصره عبد2053
اللطيف نجم

71010211,852,000 % 201610دارالعصماء١/٢بلوغ الغاية في مختصر البداية والنھاية 

637,000 مارک ر. ھوکين2054 7100994573,000 % 200710دارالجملبين الھ�ل و الصليب

686,000 خليل اينالجيک2055 7100300617,000 % 200210دارالمدارا�س�ميتاريخ الدولة العثمانيه من النشوء الي ا�نحدار

2,940,000 الطبري2056 71003082,646,000 % 200310دارومكتبه الھ�ل١/۶تاريخ الطبري 

441,000 توفيق برو2057 7100313397,000 % 200710دارالفكرالمعاصرتاريخ العرب القديم -تاريخ العرب قبل اAس�م

735,000 د.عرب دعکور2058 7100718662,000 % 201110دارالنھضه العربيهتاريخ الفاطميين والزنکيين وا�يوبين والمماليک وحضارتھم

735,000 د. محمد الزحيلي2059 7100330662,000 % 200110دارالفكرالمعاصرتاريخ القضاءفي ا�س�م

294,000 معروف زريق2060 7100351265,000 % 198610دارالفكرالمعاصرتاريخ دومة

490,000 د.عمر عبد العزيز عمر2061 7100359441,000 % 200410دارالنھضه العربيه١۵١۶- ١٩١۵تاريخ لبنان الحديث 

735,000 ر. جارلس د. ليت2062 7101041662,000 % 201710متفرقهتاريخ يوحنا النيقي ا�س�م المبکر برواية قبطية

1,225,000 نبيل الربيعي2063 71010671,103,000 % 201710دار الرافدين( م١٩٧٣ ق.م - ٨۵٩تاريخ يھود العراق (

808,500 بواز شوشان2064 7101035728,000 % 201610دارالجملتفکيک تاريخ الطبري

1,225,000 ابن منظور2065 71003871,103,000 % 200410دارالفكرالمعاصرتکمله مختصر تاريخ دمشق �بن عساکر الفھارس العامه

1,078,000 ابن منظور2066 7100381970,000 % 200410دارالفكرالمعاصر۴/٣تكملة مختصر تاريخ دمشق 

1,078,000 ابن منظور2067 7100382970,000 % 200410دارالفكرالمعاصر۶/۵تكملة مختصر تاريخ دمشق 

1,582,700 2068
تھذيب وإعداد/ عبد
الحليم إبراھيم عبد

الحليم
71009601,424,000

% 201210دار الس�متھذيب البداية والنھاية للحافظ ابن كثير

153,860 محمد عمارة2069 7100875138,000 % 201210دار الس�م يناير وكسر حاجز الخوف٢۵ثورة 

1,176,000 مجدي حماد2070 71009181,058,000 % 201210دارالنھضه العربيه١/٢ثورة مصر مشروع نھضة عربية 

588,000 فضل . الھمذاني2071 7100388529,000 % 198310دارالنھضه العربيهجامع التواريخ

269,500 مجموعة مولفين2072 7101003243,000 % 201510دارالجملجنرا�ت صدام عن الحرب العراقية ا�يرانية

735,000 الشيخ الطاھر الزاوي2073 7100394662,000 % 200410دارالمدارا�س�ميجھاد اYبطال في طرابلس الغرب

882,000 الشيخ الطاھر أحمد2074
الزاوي

7101077794,000 % 201810دارالمدارا�س�ميجھاد اYبطال في طرابلس الغرب

245,000 د. عبد الواحد  ذنون2075
طه

7100399221,000 % 200410دارالمدارا�س�ميحركة المقاومة العربية اAس�مية في اYندلس

392,000 د. عبد الواحد  ذنون2076
طه

7100431353,000 % 200410دارالمدارا�س�ميدراسات في التاريخ اYندلسي

882,000 د. فاضل بيات2077 7100442794,000 % 200310دارالمدارا�س�ميدراسات في تاريخ العرب في العھد العثماني

490,000 د. عبد الواحد  ذنون2078
طه

7100447441,000 % 200510دارالمدارا�س�ميدراسات في تاريخ وحضارة المشرق ا�س�مي

490,000 د. عبد الواحد  ذنون2079
طه

7100448441,000 % 200410دارالمدارا�س�ميدراسات في تاريخ وحضارة المغرب ا�س�مي

392,000 د. عبد الواحد  ذنون2080
طه

7100449353,000 % 200410دارالمدارا�س�ميدراسات في حضارة اAندلس وتاريخھا

269,500 شوقي ابوخليل2081 7100456243,000 % 200810دارالفكرالمعاصر للھجرة الشمس في ضحاھا٩٣دمشق 

588,000 عدد من الباحثين2082 7100968529,000 % 200810دارالفكرالمعاصر٢١دمشق الشام عاصمة الثقافة العربية / الموسوعة ك

245,000 محمد كرد علي2083 7100937221,000 % 200810دارالفكرالمعاصر٢دمشق مدينة السحر والشعر ط

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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تاريخ العرب وا�س�م
294,000 سعدون نصر .2084 7100460265,000 % 199610دارالنھضه العربيهدولة اYدارسة في المغرب واYندلس-القسم الثاني

637,000 محمديوسف صديق2085 7100470573,000 % 200410دارالفكرالمعاصررحله مع النقوش الكتابيه ا�س�ميه في ب�دالبنغال

318,500 ابن قرناس2086 7100995287,000 % 200810دارالجملرسالة حول الخ�فة و حکم .

318,500 ابن قرناس2087 7101000287,000 % 201210دارالجملرسالة في ا�تفاق و الشوري

588,000 فتحي اللھيبي2088 7100950529,000 % 201310دارالنھضه العربيه(رياح الشرق (دراسة تاريخية ل�حت�ل المغولي للعراق

441,000 خليلبن شاھين الظاھري2089 7100987397,000 % 201110المكتبه العصريهزبدة کشف الممالک و بيان الطرق و المسالک

539,000 د.نبيل فياض2090 7101070485,000 % 201710دار الرافدينزمن معاوية

784,000 مراجع الغناي2091 7100477706,000 % 200810دارالنھضه العربيهسقوط دولة الموحدين

710,500 جيمس واترسون2092
يعقوب عبد الرحمن/

7101057639,000 % 201710المرکز القومي للترجمهسيوف مقدسة

1,071,140 جمال عبد الھادي2093 7100497964,000 % 200910دار الس�مم٢/١صفحات مطوية من تاريخ وحضارة الدولة العثمانية 

392,000 د. ريتشارد سوذرن2094 7100791353,000 % 200610دارالمدارا�س�ميصورة ا�س�م في اوروبا في القرون الوسطى

784,000 أيوب عبد الرحمن2095
الشامي

7100915706,000 % 201110دارالفتحعاا�ت ب�د الشام في العصر العثماني

588,000 العميد ياسين السويد2096 7100811529,000 % 199210متفرقهفرنسا والموارنه ولبنان

147,000 محمد صالح ابن احمد2097
الغرسي

7100541132,000 % 199510دار الس�مفصل الخطاب في مواقف ا�صحاب

1,715,000 فاضل الربيعي2098 71005441,544,000 % 201010دارالفكرالمعاصر١/٢فلسطين المتخيلة 

294,000 عمر سعاده2099 7100545265,000 % 200810دارالفكرالمعاصرفلسطين في التاريخ اAس�مي

686,000 ماھر الشريف2100 7101040617,000 % 201610متفرقهفلسطين في کتابة التاريخية العربية

588,000 ابن فضل . العمري2101 7100547529,000 % 200410دارالمدارا�س�ميفي اAنصاف بين المشرق والمغرب

392,000 أحمد العبادي2102 7100557353,000 % 200710دارالنھضه العربيهفي تاريخ المغرب واYندلس

490,000 السيد سالم2103 7100561441,000 % 197110دارالنھضه العربيهقرطبة  حاضره الخ�فه في ا�ندلس

343,000 جوزيف ابو خليل2104 7100813309,000 % 201010متفرقهقصه الموارنه في الحرب

784,000 مراجع الغناي2105 7100571706,000 % 200810دارالنھضه العربيهقيام دولة الموحدين

141,120 مصطفى عبد الواحد2106 7100792127,000 % 201010دار الس�م! كيف ضاعت ا�ندلس؟ نصوص تحكي سر الماساة

588,000 عبد المجيد الشرفي2107 7100884529,000 % 201310دارالمدارا�س�مي١لبنات:  في المنھج وتطبيقه- ج

588,000 عبد المجيد الشرفي2108 7100886529,000 % 201310دارالمدارا�س�مي٣لبنات: في الثقافة والمجتمع- ج

588,000 عبد المجيد الشرفي2109 7100885529,000 % 201310دارالمدارا�س�مي٢لبنات: في قراءة النصوص- ج

735,000 حسن أبو العينين2110 7100580662,000 % 198010دارالنھضه العربيهلبنان دراسة في الجغرافيا الطبيعية

490,000 سوزي حمود2111 7100581441,000 % 201010دارالنھضه العربيهلبنان في العصر الوسيط

196,000 د. شوقي ابو خليل2112 7100941176,000 % 201010دارالفكرالمعاصرلوحات مضيئة في الحضارة العربية ا�س�مية

147,000 عمر بن عيسى2113 7100939132,000 % 201010دارالفكرالمعاصرمالك بن نبي في تاريخ الفكر ا�س�مي

588,000 الشيخ حسن خالد2114 7100588529,000 % 198610دارالنھضه العربيهمجتمع المدينة قبل الھجرة وبعدھا

2,156,000 ابن منظور2115 71005991,940,000 % 199610دارالفكرالمعاصرفھارس١/٢مختصر تاريخ دمشق 

19,600,000 ابن منظور2116 710060017,640,000 % 199610دارالفكرالمعاصر مجلد٣٨مختصر تاريخ دمشق �بن عساكر 

219,030 حامد غنيم أبو سعيد2117 7100609197,000 % 200710دار الس�ملون١مراكز الحضارة ا�س�مية غ�ف ابيض 

490,000 عبد الواحد ذنون طه2118 7100720441,000 % 201110دارالمدارا�س�ميمصادر في تاريخ المغرب وا�ندلس

539,000 نللي حنا/مجدى جرجس2119 7101053485,000 % 201710المرکز القومي للترجمهمصر العثمانية التحو�ت العالمية

216,090 أ.د. محمد عمارة2120 7100954194,000 % 201210دار الس�ممعارك العرب ضد الغزاة

98,000 محمد قطب2121 710093088,000 % 10دار القلممعارك الفتح ا�س�مي ل�طفال

119,560 محمد عماره2122 7100626108,000 % 200910دار الس�ممعالم المشروع الحضاري في فکر حسن البنا

686,000 الشيخ الطاھر أحمد2123
الزاوي

7101076617,000 % 201810دارالمدارا�س�ميمعجم البلدان الليبية

343,000 2124
محمد مختار مصلح

7100832309,000 مقام الرضا عند صوفيه القرنين الثالث والرابع الھجريين(رساله
(ماجستير

% 201010دار الس�م

269,500 ابو محنف2125 7100998243,000 % 200910دارالجملمقتل ا�مام الحسين ابن علي ع

735,000 محمد عبد الحفيظ2126
فرشوخ

7100873662,000 % 201210دارالنھضه العربيهمملكة قبرص ال�تينية بين الشرق ا�س�مي والغرب ا�وروبي

141,120 محمد أمحزون2127 7100760127,000 % 201110دار الس�ممنھج دراسة التاريخ ا�س�مي

2,450,000 حسان ح�ق2128 71008492,205,000 % 201210دارالنھضه العربيه٢موسوعة العائ�ت البيروتية مجلد 

2,869,440 2129
جمال عبد الھادي محمد

مسعود - وفاء محمد
رفعت

71007592,582,000
% 201010دار الس�م١/۵موسوعة تاريخ العقااد والكون وا�نسان بين الحقيقة والتزوير

490,000 د. حسان ح�ق2130 7100672441,000 % 199910دارالنھضه العربيهموقف الدولة العثمانية من الحركة الصھيونية

134,750 د. حسين عبد .ّ 2131
العمري

7100583121,000 % 198810دارالفكرالمعاصرمئة عام من تاريخ اليمن الحديث
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تاريخ العرب وا�س�م
245,000 د. عبد الواحد  ذنون2132

طه
7100688221,000 % 200410دارالمدارا�س�مينشأة تدوين التاريخ العربي في اYندلس

784,000 محمد المواق2133
محمد الرصاع

7100053706,000 نص جديد حول ا�ندلس وافريقيه قبل سقوط غرناطه-ا�جوبة
التونسية على ا�سئلة الغرناطية

% 200710دارالمدارا�س�مي

882,000 الدكتور أحمد حامد2134
إبراھيم القضاة

7100738794,000 مرکز دراسات الوحدهنصارى القدس: دراسة في ضوء الوثااق العثمانية
العربيه

200710 %

367,500 2135
سعيد عبدالس�م

العكش-جھ�ن اسماعيل
محمد

7101051331,000
% 201710المرکز القومي للترجمهوثائق الجنيزا اليھودية في مصر

196,000 مالك بن نبي2136 7100774176,000 % 201010دارالفكرالمعاصروجھة العالم اAس�مي

110,250 د. شوقي أبو خليل2137 710094099,000 % 201010دارالفكرالمعاصرھكذا يكتبون تاريخنا

441,000 د. حسين عبد .ّ 2138
العمري

7100846397,000 % 201110دارالفكرالمعاصر۴يمانيات في التاريخ و الثقافة و السياسة ج

1,176,000 د. رضا بن رجب2139 71007321,058,000 % 201010دارالمدارا�س�مييھود الب�ط ويھود المال في تونس العثمانية

جامعه شناسي وعلوم اجتماعي
1,470,000 د. المعتصم با_ فوزي2140

ادھم
72305421,323,000 % 201710منشورات الحلبياثبات التقاعد ا�لکتروني

490,000 طه کوزي2141 7230563441,000 % 21710دارالفكرالمعاصرازمتنا الحضارية ... العقيدة و المخرج

367,500 د.أبو بكر باقادر2142
د.حسن رشيق-

7230470331,000 % 201210دارالفكرالمعاصرا�نثروبولوجيا في الوطن العربي

318,500 لوي صافي2143 7230537287,000 % 201610دارالفكرالمعاصرا�نسان و جدلية الوجود و الوجدان

980,000 ساري حنفي2144 7230502882,000 مرکز دراسات الوحدهالبحث العربي و مجتمع المعرفة
العربيه

201510 %

588,000 كمال عبد الرحمن2145
كريدية

7230452529,000 % 201110دارالنھضه العربيهالتاھيل ا�جتماعي و قضاياه- انموزج السجون اللبنانية

1,372,000 برتراند بينوش- ھدي2146
مقنص

72305151,235,000 مرکز دراسات الوحدهالتباسات الحضارة
العربيه

201310 %

686,000 عبد. الھمالي2147 7230066617,000 % 200810دارالنھضه العربيهالتحديث ا�جتماعي

392,000 عثمان علي امين2148 7230072353,000 % 200310دارالمدارا�س�ميالتغير في أنساق القيم و وسائل تحقيق اYھداف

539,000 21497230504485,000 مرکز دراسات الوحدهالتغيير في الوطن العربي اي حصيله؟
العربيه

201310 %

490,000 مامون طربية2150 7230546441,000 % 201610دارالنھضه العربيهالتفاعل ا�جتماعي

784,000 2151
عبد . الھمالي

7230433706,000 التقنيات اAحصائية ومناھج البحث: مدخل ونظري وتطبيقي للعلوم
ا�جتماعيه

% 200810دارالنھضه العربيه

1,274,000 د. بھجت قرني2152 72305001,147,000 التنمية ا�نسانية العربية في قرن الحادي و العشرين- اولوية
التمکين

مرکز دراسات الوحده
العربيه

201410 %

294,000 د. عبد الرسول علي2153
الموسي

7230078265,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالتنمية في القفص

1,764,000 مايکل ھارت- حيدر2154
حاج اسماعيل

72305161,588,000 مرکز دراسات الوحدهالجمھور
العربيه

201510 %

735,000 د. مصطفي العوجي2155 7230520662,000 % 201510منشورات الحلبيالحدث المنحرف او المھدد بخطر ا�نحراف في التشريعات العربية

490,000 ھند احمد ا�حمر2156 7230543441,000 % 201610دارالمدارا�س�ميالحرکات ا�جتماعية المعاصرة و دورھا

294,000 د.مني ابو2157
الفضل-د.عبود-د.خطيب

7230443265,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالحوار مع الغرب الياته - اھدافه - دوافعه

269,500 نبيل مرزوق2158 7230096243,000 % 200210دارالفكرالمعاصرالخصخصة آفاتھا و أبعداھا/ حوارات

1,176,000 بوب ماتيوز - ليز2159
روس /محمد الجوھرى

72305511,058,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالدليل العلمى لمناھج البحث فى العلوم ا�جتماعية

490,000 مامون طربيه2160 7230453441,000 % 201210دارالنھضه العربيهالسلوك ا�جتماعي ل�سرة

392,000 مامون طربيه2161 7230474353,000 % 201210دارالنھضه العربيهالسلوك ا�جتماعي للفرد

845,250 کامل ادريس2162 7230524761,000 % 201610دار الس�م م تقويم المسار و حلم المستقبل٢٠٢۵السودان

588,000 انوار عبد المجيد2163 7230486529,000 % 201210دارالنھضه العربيهالط�ق العاطفي و ع�قته بفاعليه الذات لدي ا�سر

588,000 وائل حمدى2164 7230557529,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالعدالة ا�جتماعية والليبرالية الجديدة

1,078,000 عبد . القصيمي2165 7230529970,000 % 200610دارالجملالعرب ظاھرة صوتية

441,000 عبد الکريم سروش2166 7230544397,000 % 200910دارالجملالعقل و الحرية

735,000 انطوان سح�ن2167 7230478662,000 مرکز دراسات الوحدهالعلم والسياده التوقعات وا�مكانات في البلدان العربيه
العربيه

201210 %

490,000 مجموعه من الباحثين2168 7230126441,000 % 200510دارالمدارا�س�ميالعولمة  والتحو�ت المجتمعية في الوطن العربي

98,490 محمد أمحزون2169 723012889,000 % 200810دار الس�م١٢×٢٠العولمة بين منظورين غ�ف 

980,000 راجنيش نارو� /على2170
عبد الرازق جلبى

7230559882,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالعولمة والتكنولوجيا

490,000 غسان سنو/ علي2171
الطراح

7230129441,000 % 200210دارالنھضه العربيهالعولمة والدولة - الوطن والمجتمع العالمي

735,000 د. محمد سعيد رمضان2172
البوطي

7230560662,000 % 201710دارالفكرالمعاصرالقضايا ا�جتماعية في فکر البوطي
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(48)



جامعه شناسي وعلوم اجتماعي
637,000 سام برايك /بدوى عبد2173

الفتاح
7230554573,000 % 201710المرکز القومي للترجمهالقومية فى عالم العولمة

1,078,000 عبد . القصيمي2174 7230530970,000 % 200610دارالجملالکون يحاکم ا�له

220,500 محمد خاتمي2175 7230141198,000 % 200410دارالفكرالمعاصرالمجتمع المدني مقاربات في دورالمراه والشباب

379,750 د الحبيب الجن2176 7230143342,000 % 200310دارالفكرالمعاصرالمجتمع المدني وابعاده الفكريه  / حوارات

49,000 زھير احمد السباعي2177 723053944,000 % 201610دار الس�مالمخدرات الھاوية المدمرة

980,000 أ.د عبد الرزاق محمد2178
الدليمي

7230460882,000 % 201110دارالثقافهالمدخل الى الع�قات العامة

1,078,000 لويس ممفورد /ابراھيم2179
نصحى

7230555970,000 % 201610المرکز القومي للترجمه١/٢المدينة على مر العصور 

539,000 2180
وسام رفيدي

7230549485,000 المراة الفلسطينية و الرواية بين الزمنين، المقاومة و اوسلو دراسة
في سوسيولوجيا الرواية

% 201710متفرقه

490,000 د. سعاد نور الدين2181 7230148441,000 % 200610دارالنھضه العربيهالمرأة العربية في البرلمان: التمكين الجنساني

294,000 بثينة شعبان2182 7230438265,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالمرأة في السياسة والمجتمع

490,000 مكتب ا�ع�مي2183 7230152441,000 % 200210دارالفكرالمعاصرالمرأة و تحو�ت عصر جديد

220,500 رضوان السيد2184 7230158198,000 % 200110دارالفكرالمعاصرالمسألة الثقافية في العالم العربي ا�س�مي/ الحوارات

171,500 عبدالکريم بکار2185 7230454154,000 % 201010دار الس�مالمشروع الحضاري،نحو فھم جديد للواقع

1,225,000 کريغ کالھون- مروان2186
سعد الدين

72305091,103,000 مرکز دراسات الوحدهالنظرية ا�جتماعية النقدية- ثقافة ا�خت�ف و تاريخه و تحديه
العربيه

201310 %

784,000 بول مايسون2187 7230446706,000 % 201110متفرقهانھيار ا�قتصاد العالمي نھايه عصر الجشع

490,000 محمد خليل الزروق2188 7230518441,000 % 201510دارالفتحايام الموتمر الثورة في ليبيا يوما بيوم

588,000 د. صابر طعيمة2189 7230429529,000 % 200410عالم الكتبأخطار الغزو الفكري على العالم اAس�مي

637,000 مازن موفق ھاشم2190 7230439573,000 % 200810دارالفكرالمعاصرأمريكا بلد المتناقضات

220,500 حسام الخطيب2191 7230009198,000 % 200110دارالفكرالمعاصرآفاق ا�بداع و مرحعيتة في عصر المعلومات

588,000 مارسيل موس2192 7230434529,000 مرکز دراسات الوحدهبحث في الھبة: شكل التبادل وعلّته في المجتمعات القديمة
العربيه

200710 %

735,000 دون ايبرالي2193 7230175662,000 بناء مجتمع من المواطنين /المجتمع المدني في القرن الحادي
والعشرين

% 200310متفرقه

220,500 مالك بن نبي2194 7230483198,000 % 201010دارالفكرالمعاصربين الرشاد والتية

1,225,000 ا�ستاذ محسن الندوي2195 72304821,103,000 % 201110منشورات الحلبيتحديات التكامل ا�قتصادي العربي في عصر العولمة

269,500 زكي المي�د2196 7230186243,000 % 200610دارالفكرالمعاصرتعارف الحضارات

588,000 مامون طربيه2197 7230493529,000 % 201410دارالنھضه العربيهتقنيات البحث الخاصة في علم النفس ا�جتماعي

245,000 عبد الس�م رياح2198 7230540221,000 % 201610دار الس�متنمية الشعور بالمسئولية عند افراد المجتمع

490,000 محمد بابا عمي2199 7230538441,000 % 201610دارالفكرالمعاصرتية و رشاد... من القابلية ل�ستعمار الي القابلية للرشد

269,500 برھان غليون  , سمير2200
أمين

7230191243,000 % 200810دارالفكرالمعاصرثقافة العولمة وعولمة الثقافة/حوارات

588,000 محمد عادل شريع2201 7230192529,000 % 200810دارالفكرالمعاصرثقافة في ا�سر

808,500 فرجينيا تيلي /ربيع2202
وھبه

7230556728,000 % 201710المرکز القومي للترجمهحل الدولة الواحدة (الصراع العربي ا�سرائيلي

171,500 کارل مارکس2203 7230526154,000 % 200210دارالجملحول المسالة اليھودية

325,360 طه جابر علوانى2204 7230436293,000 % 200710دار الس�مخطابات عربية وغربية في حوار الحضارات

490,000 د. عقيل حسين عقيل2205 7230214441,000 % 200410دارالمدارا�س�ميخماسي تحليل القيم

392,000 مصطفى الخشاب2206 7230217353,000 % 10دارالنھضه العربيهدراسات في اAجتماع العائلي

588,000 د. محمد عاطف غيث2207 7230224529,000 % 198510دارالنھضه العربيهدراسات في علم ا�جتماع

392,000 حسن الساعاتي2208 7230227353,000 % 198110دارالنھضه العربيهدراسات في علم السكان

245,000 سھيل العروسي2209 7230480221,000 % 200310اتحاد الكتاب العرب دمشقدراسه اشكاليه الثنائيات في الثقافه العربيه

367,500 د.مي العبد.2210 7230485331,000 % 201010دارالنھضه العربيهدراسه انمائيه/مجله فکريه فصليه مستقله

392,000 محمد النجيحي2211 7230231353,000 % 198110دارالنھضه العربيهدور التربية في التنمية ا�جتماعية وا�قتصادية للدول الناميه

294,000 فرنان بروديل2212 7230234265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميديناميكية الراسمالية

784,000 حسن موسي2213 7230547706,000 % 201610دارالنھضه العربيهذاکرة ا�غتراب.. مسيرة ا�غتراب اللبناني في افريقيا

735,000 ايزابيل ريفوال2214 7230550662,000 % 201610متفرقهسادة ا�سرار نظام الدنيا و النظا الديني للطائفة الدرزية في اسرائيل

294,000 اعداد عارف زيد الزين2215 7230522265,000 % 201610منشورات الحلبيس�مة الغذاء في لبنان و المعايير الدولية المتبعة

294,000 جيرارد ليکلرک2216 7230242265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميسوسيولوجيا المثقفين

808,500 / نادية جمال الدين2217
السيد يونس عبد الغنى

7230553728,000 % 201610المرکز القومي للترجمهشباب الشرق ا�وسط

170,520 عبد الکريم بکار2218 7230523153,000 % 201510دار الس�مصدي الفکر الجديد مقو�ت قصيرة

171,500 علي بن ابراھيم النمله2219 7230249154,000 % 200810دارالفكرالمعاصرصناعة الكراھية بين الثقافات واثر ا�ستشراق في افتعالھا

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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جامعه شناسي وعلوم اجتماعي
294,000 د. حسام السعد2220 7230251265,000 ضيوف ما بعد الحداثة دراسه سوسيلوجيه للثقافه ا�سرائيليه

المعاصره
% 200810دارالفكرالمعاصر

441,000 عبد . القصيمي2221 7230527397,000 % 200610دارالجملعاشق لعار التاريخ

882,000 جيريمي ريفکين2222 7230255794,000 مرکز دراسات الوحدهعصر الوصول الثقافه الجديده للراسماليه المفرطه
العربيه

200910 %

392,000 د. أحمد سالم ا�حمر2223 7230256353,000 % 200410دارالمدارا�س�ميعلم اجتماع ا�سرة

686,000 انور الموسى2224 7230367617,000 % 201110دارالنھضه العربيهعلم ا�جتماع ا�دبي

588,000 عبد الحميد لطفي2225 7230257529,000 % 200710دارالنھضه العربيهعلم اAجتماع -كرتونيه

171,500 محمدعدنان سالم2226 7230267154,000 % 200510دارالفكرالمعاصرعلي خطالتماس مع الغرب

808,500 جاك اتالى /سونيا2227
محمود نجا

7230558728,000 % 201610المرکز القومي للترجمهغداً من سيحكم العالم ؟

147,000 بشر موفق دعبول2228 7230564132,000 % 201610دارالفكرالمعاصرغراس ا�مل

98,000 ابراھيم أبو عمشة2229 723026888,000 % 198210دارالنھضه العربيهفاعلية الفلسطينيين وتطورھم

686,000 منى فياض2230 7230476617,000 % 201310دارالنھضه العربيهفخ الجسد

392,000 مامون طربيه2231 7230494353,000 % 201410دارالنھضه العربيهفي بيت ابي ُضربت

294,000 د. ھاني سليمان أبو2232
عويضة

7230484265,000 % 201110دارالفكرالمعاصرقائمة التدفقات النقدية

539,000 الشيخ الشبستري2233 7230533485,000 % 200910دارالجملقرائة بشرية للدين

588,000 د.حسان ح�ق2234 7230283529,000 % 200710دارالنھضه العربيهقضايا العالم العربي

588,000 سامية جابر2235 7230285529,000 % 200310دارالنھضه العربيهقضايا عالم العربي

367,500 صالح محمود وھبي2236 7230286331,000 % 200410دارالفكرالمعاصرقضايا عالمية معاصرة

1,274,000 اريک ھوبز باوم2237 72305111,147,000 مرکز دراسات الوحدهکيفية تغيير العالم حکايات من مارکس و مارکسيه
العربيه

201510 %

318,500 عبد . القصيمي2238 7230531287,000 % 200610دارالجمللئ� يعود ھارون الرشيد

294,000 لوران فلوري2239 7230295265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميماكس فيبر

245,000 د. بشر موفق دعبول2240 7230562221,000 % 201710دارالفكرالمعاصر١محطات من عبق الياسمين قصص و تجارب حياة ج

343,000 د. بشر موفق دعبول2241 7230561309,000 % 201710دارالفكرالمعاصر٢محطات من عبق الياسمين قصص و تجارب حياة ج

735,000 محسن حنون غالي2242 7230519662,000 % 201510منشورات الحلبيمدي مشروعية استخدام الطاقة النوويه في اغراض السلمية

220,500 ,  خليل أحمد خليل2243

محمد علي الكبسي
7230305198,000 % 200110دارالفكرالمعاصرمستقبل الع�قة بين المثقف والسلطة / حوارات

1,225,000 موتمر2244 72305011,103,000 مرکز دراسات الوحدهمستقبل علوم ا�جتماعي في الوطن العربي
العربيه

201410 %

269,500 مازن ھاشم2245 7230451243,000 % 200710دارالفكرالمعاصرمسلمو امريكا الشمالية

171,500 مالک بن نبي2246 7230353154,000 % 201110دارالفكرالمعاصرمشکله الثقافة

183,750 محمد ابو عيانه2247 7230306165,000 % 198710دار القلممشك�ت السكان في الوطن العربي

269,500 عدد من المؤلفين2248 7230307243,000 % 200310دارالفكرالمعاصرمشك�ت في طريق النھوض

294,000 ص�ح زكي احمد2249 7230310265,000 % 200010دارومكتبه الھ�لمصر و المسالة الديمقراطية

1,274,000 ادم فيرغسون- حيدر2250
حاج اسماعيل

72305171,147,000 مرکز دراسات الوحدهمقالة في تاريخ المجتمع المدني
العربيه

201410 %

735,000 .د.سماح سالم سالم-د2251
نج�ء محمد صالح

7230465662,000 % 201210دارالثقافهمقدمة في الخدمة ا�جتماعية

490,000 بھنسي وحمودة2252 7230490441,000 % 201310دارالفكرالمعاصرمن الريشة إلى ال�بتوب الفن والفكر الجمالي / حوارات لقرن جديد

490,000 کمال بالھادي2253 7230503441,000 مرکز دراسات الوحدهمنوال التنمية في فکر ياسين الحافظ
العربيه

201510 %

171,500 عمر کامل مسقاوي2254 7230525154,000 % 201610دارالفكرالمعاصرمنھجية التغيير عند مالک بن نبي

759,500 بيني موريس /عماد2255
عواد

7230552684,000 % 201510المرکز القومي للترجمه١/٢مولد مشكلة ال�جئين الفلسطينيين 

735,000 د.نج�ء محمد صالح2256 7230466662,000 % 201210دارالثقافهمھارات ا�تصال في الخدمة ا�جتماعية ا�سس النطرية والعملية

171,500 مالك بن نبي2257 7230338154,000 % 201010دارالفكرالمعاصرمي�د مجتمع

220,500 زکي مي�د-ترکي علي2258 7230339198,000 % 200110دارالفكرالمعاصرنحن و ا�خر/حوارات

392,000 د.سليم الحص2259 7230448353,000 % 200310متفرقهنحن والطائفيه

539,000 محمد حبش2260 7230536485,000 % 200710دارالعصماءacall to the west نداء الي الغرب

1,372,000 حميد الصولبي2261 72303431,235,000 % 201010دارالمدارا�س�مينظرية التحديث في الفكر المغربي

269,500 عبدالنبي اصطيف2262 7230344243,000 % 200410دارالفكرالمعاصرنقدثقافي ام نقدادبي / حوارات

1,078,000 عبد . القصيمي2263 7230534970,000 % 201010دارالجمليا کل العالم لماذا اتيت؟

حقوق عمومي
980,000 ضيا عبد. الجابر2264

ا�سدي وآخرون
7131316882,000 % 201310متفرقهابحاث في القانون العام

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق عمومي
735,000 مصطفي ترکي2265

الجوراني
7131512662,000 % 201710منشورات الحلبي(اثار عقد الفاکتورينغ (عقد شراء الديون التجارية

1,960,000 رجا محمود شريف2266 71313251,764,000 % 201310متفرقهاثر الضربيه علي القيمه المضافه

980,000 القاضي د.غسان رباح2267 7131507882,000 % 201610منشورات الحلبياخ�قيات اصحاب المھن القانونية شروط واحكامه

1,470,000 د.وسيم حرب2268 71300171,323,000 % 201010منشورات الحلبياشکاليات الديمقراطيه و التنميه في المنطقه العربيه

735,000 أ.د مفلح عواد القضاة2269 7130626662,000 % 201010دارالثقافهاصول التنفيذ

1,470,000 الدكتور الشيخ أحمد2270
محمد داود

71309691,323,000 % 201110دارالثقافهاصول المحاكمات الشرعية جزئين في مجلد واحد

980,000 2271
د.خليل حسين

7131272882,000 ا�ستراتيجيا التفكيروالتخطيط ا�ستراتيجي استرتيجيات الwمن
القومي الحروب واستراتيجية ا�قتراب غير المباشر

% 201310منشورات الحلبي

1,225,000 د. غازي محمد فريج2272 71312401,103,000 % 201410منشورات الحلبيا�ص�ح ا�داري

980,000 مصدق طالب2273 7131122882,000 % 201310منشورات الحلبيا�ضراب المھني للعمال واثاره

980,000 خاموش عمر عبد.2274 7130864882,000 % 201310منشورات الحلبيا�طارالدستوري لمساھمه الشعب في تعديل الدستور

735,000 د. فاروق ابراھيم جاسم2275 7131442662,000 % 201510منشورات الحلبيا�طر القانونية �سواق ا�وراق المالية

980,000 محمود عادل محمود2276 7131537882,000 % 201610منشورات الحلبيا�لتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة

980,000 د. عبد اللطيف قطيش2277 7131108882,000 % 201310منشورات الحلبياAدارة العامة من النظرية الى التطبيق

1,715,000 د.تيسير الركابي2278 71312631,544,000 % 201410منشورات الحلبياYموال في اYديان السماوية والقوانين الوضعية

980,000 أ.د نعمان احمد الخطيب2279 7131211882,000 % 201410دارالثقافهالبسيط في النظام الدستوري

735,000 سامر توفيق عزيز2280 7131331662,000 % 201310متفرقهالتحقيق الجزايي ا�ولي /ماھيته وضماناته

147,000 محمد علي الخجا2281 7130036132,000 % 200910دارالفكرالمعاصرالتحكيم إص�ح ذات البين

1,225,000 د. حمزة احمد حداد2282 71311841,103,000 % 201410دارالثقافهالتحكيم في القوانين العربية

735,000 أ.سليمان ضيف .2283
الزبن

7130975662,000 % 201210دارالثقافهالتحويل ا�لكتروني ل�موال ومسؤولية البنوك القانونية

490,000 د. رافد البھادلي2284
د. عثمان العبودي

7131059441,000 % 201210منشورات الحلبيالتشريع بين الصناعة والصياغة

612,500 راتب عطا . ظاھر2285 7130042551,000 % 201010دارالثقافهالتشريعات الخاصه؛ بالمحاکم اشرعيه

1,225,000 المحامي د. إيلي مسعود2286
خطار

71313841,103,000 % 201410منشورات الحلبيالتعاقد من الباطن في التنازع ا�داري

735,000 ھدى لطيف العقيدي2287 7130529662,000 % 201110منشورات الحلبيالتعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل دراسة مقارنة

735,000 الوزير د. علي الشكري2288 7131130662,000 % 201210منشورات الحلبيالتناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير العربية

980,000 د.مصطفى صالح2289
العماوي

7131027882,000 % 201110دارالثقافهالتنظيم السياسي والنظام الدستوري

735,000 د.ثائر سعد عبد .2290
العكيدي

7131412662,000 % 201410منشورات الحلبيالتنظيم القانوني لمھنة الصيدلة

735,000 2291
القاضي ج�ل

الزعبي-القاضي اسامة
المناعسة

7131161662,000
% 201310دارالثقافهالحكومة ا�لكترونية

980,000 بلقيس عبد الرضا2292 7131471882,000 % 201610منشورات الحلبيالحماية الدولية للمدنيين خ�ل النزاعات المسلح

1,470,000 د. احمد خضر شعبان2293 71314471,323,000 % 201510منشورات الحلبيالحماية الدولية و الشرعية لضحايا النزاعات المسلحة

1,470,000 د. محمد عبد المحسن2294
سعدون

71314851,323,000 % 201710منشورات الحلبيالحماية القانونية لضحايا الجريمة

735,000 المحامي حبش محمد2295
حبش

7130534662,000 % 201110منشورات الحلبيالخصخصة واثرھا على حقوق العاملين بالقطاع العام

1,225,000 المستشار د. محمد عبد2296
المجيد اسماعيل

71314191,103,000 % 201410منشورات الحلبيالدساتير العربية بين الواقع والمأمول

1,225,000 مصطفى محمود فراج2297 71300711,103,000 % 201010دارالثقافهالدعاوي و اجراءتھا العملية

612,500 المحامي ص�ح الدين2298
شوشاري

7130648551,000 % 201010دارالثقافهالدليل العملي للمحامي

1,225,000 د.عادل عزام سقف2299
الحيط

71306491,103,000 % 201010دارالثقافهالدليل المعتمد للترجمه القانونيه

735,000 المحامي وسيم اYحمد2300 7130535662,000 % 201110منشورات الحلبيالدليل في الحقوق والحريات والواجبات العامة

392,000 د منذر الشاوي2301 7130620353,000 % 200010متفرقهالدوله الديمقراطيه في الفلسفه السياسه والقانونيه

392,000 اعمال مؤتمر الجمعية2302
اللبنانية لفسلفة القانون

7131249353,000 % 201410منشورات الحلبيالدين ، العلمنة ودولة القانون/ توزيع

980,000 د.علي غصن/د.نادر2303
شافي

7130501882,000 % 201010منشورات الحلبيالرسوم القضااية وتعاضد القضاة والمحاماة

735,000 2304
أبو بكر صديق عمر

7131111662,000 الرقابة القضائية على سلطة اAدارة في إبرام العقود اAدارية بطريق
المناقصات

% 201310منشورات الحلبي

980,000 د.علي غني عباس2305
الجنابي

7131357882,000 % 201410منشورات الحلبيالرقابة على الموازنة العامة

1,225,000 2306

د.عبد الرؤوف علي
قطيش المحامية شيرين

عبد الرؤوف قطيش
ھاشم

71313941,103,000

% 201410منشورات الحلبيالرواتب وا�جور في اطار ضريبة الدخل وقانون الضمان ا�جتماعي

980,000 د.أحمد فاضل حسين2307 7131369882,000 % 201410منشورات الحلبيالشريعة ا�س�مية مصدر للحقوق والحريات العامة

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق عمومي
1,470,000 ا�ستاذة سمية كامل2308 71312411,323,000 % 201410منشورات الحلبيالشكل في القرارات ا�دارية

735,000 أ.بسام نھار البطون2309 7130652662,000 % 201010دارالثقافهالشھاده في الشريعه ا�س�ميه

1,225,000 فيصل السيد مرزوق2310
العلوي

71310521,103,000 % 201310منشورات الحلبيالصياغة الفقھية لعقد العمل والوظيفة لدى الدولة

980,000 أ.د ج�ل الجابري2311 7130656882,000 % 201110دارالثقافهالطب الشرعي القضااي

1,225,000 أ.د ج�ل الجابري2312 71306571,103,000 % 201110دارالثقافهالطب الشرعي والسموم

490,000 جمال صبحي القعقور2313 7131268441,000 % 201410منشورات الحلبيالعدالة المفقودة من قاموس الضرائب

588,000 يدران أبو العينين2314 7130608529,000 % 198410دارالنھضه العربيهالع�قات ا�جتماعية بين المسلمين وغير المسلمين

735,000 د. ابراھيم صالح عطية2315
الجبوري

7131045662,000 % 201310منشورات الحلبيالعوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار

735,000 د.محمد علي الخ�يلة2316 7130920662,000 % 201210دارالثقافهالقانون ا�داري - الكتاب الثاني

1,470,000 نجم الدين زنگنه2317 71308941,323,000 % 201210منشورات الحلبيالقانون ا�داري البيئي

1,470,000 2318
د. جورج سعد

71305391,323,000 القانون ا�داري العام والمنازعات ا�دارية / الجزء ا�ول  القانون
ا�داري العام

% 201110منشورات الحلبي

4,410,000 جورج سعد2319 71308703,969,000 % 201110منشورات الحلبي١/٣القانون ا�داري العام والمنازعات ا�درايه

1,960,000 د. فوزت فرحات2320 71311311,764,000 % 200410منشورات الحلبي١/٢القانون ا�داري العام

735,000 أ.د مصلح ممدوح2321
الصرايرة

7131185662,000 % 201410دارالثقافهالقانون اAداري - الكتاب اYول

1,470,000 د.عصام علي الدبس2322 71310281,323,000 % 201110دارالثقافهالقانون الدستوري

784,000 د.خليفة صالح احواس2323 7130100706,000 % 200410دارالمدارا�س�ميالقانون الدستوري الليبي والنظم السياسية وا�دارية

1,225,000 د.عصام علي الدبس2324 71312131,103,000 % 201410دارالثقافهالقانون الدستوري والنظم السياسية

612,500 أ.د ص�ح الدين الناھي2325
ورفاقه

7130669551,000 % 201110دارالثقافهالقانون في حياتنا

735,000 د.مصطفى عبد العزيز2326
الطراونة

7130921662,000 القرائن القضائية �ثبات عدم مشروعية القرار المطعون به-دراسة
مقارنة

% 201110دارالثقافه

220,500 محمد عدنان سالم2327 7130108198,000 % 200610دارالفكرالمعاصرالقرصنة في عصر اقتصاد المعرفة

2,450,000 الدكتور الشيخ أحمد2328
محمد داود

71309252,205,000 ١-٢القضايا وا�حكام في المحاكم الشرعية في المحاكم الشرعية 
جزئين

% 201110دارالثقافه

980,000 المحامي فراس سامي2329
التميمي

7131508882,000 % 201610منشورات الحلبي(الكاتب بالعدل مھامة و مسؤوليته ( دراسة مقارنة

980,000 راشد عبد الرحمن2330
العسيري

7131065882,000 % 201210منشورات الحلبيالمجالس النيابية وع�قتھا بالشورى في ا�س�م

735,000 حسام الدين ا�حمد2331 7130835662,000 % 201210منشورات الحلبيالمحاکم الدستوريه العربيه وا�جنبيه

980,000 المحامي موريس نخلة2332 7130308882,000 % 199810منشورات الحلبيالمختار في ا�جتھاد ا�داري

735,000 أ.د غالب علي الداودي2333 7130671662,000 % 201210دارالثقافهالمدخل الى علم القانون

735,000 أ.د عباس الصراف-أ.د2334
جورج حزبون

7131020662,000 % 201110دارالثقافهالمدخل الى علم القانون

980,000 علي الھ�لي2335 7130849882,000 المرکز القانوني للجنين في ظل ا�بحاث الطبيه والتقنيات المساعده
في ا�نجاب

% 201210منشورات الحلبي

980,000 ضرغام محمود کاظم2336 7131522882,000 % 201710منشورات الحلبيالمرکز القانوني للمتلقي في عقد التکنولوجيا

735,000 اياد عبد الجبار ملوكي2337 7130679662,000 % 10دارالثقافهالمساوليه عن ا�شياء

1,470,000 کاظم حمادي يوسف2338 71315271,323,000 % 201710منشورات الحلبيالمسئولية المدنية عن اضرار ا�غذية المعدلة وراثيا

735,000 د.مصطفى سلمان حبيب2339 7130682662,000 % 200910دارالثقافهالمصطلحات القانونيه في العقود ا�نجليزيه

980,000 يوسف ياسين2340 7130813882,000 % 201210منشورات الحلبيالمطبوعات في اجتھاد محکمه التمييز الجزائيه

980,000 الياس ابو عيد2341 7130134882,000 % 200310منشورات الحلبيالمعتمد،موسوعه علميه لرجل القانون الممارس

735,000 المحامي حسام الدين2342
اYحمد

7130546662,000 % 201110منشورات الحلبيالمعين في ا�متحان والتمرين

980,000 أ.علي عدنان الفيل2343 7130955882,000 % 201210دارالثقافهالمنھجية التشريعية في حماية البيئة

2,205,000 234471304491,985,000 الجرف القاري-الرسوم٣الموسوعة القانونية المتخصصه ج 
والنماذج الصناعيه

% 201010دارالفكرالمعاصر

2,205,000 2345
ھيئه الموسوعه العربيه

71304481,985,000 -بطاقه ا�ئتمان-الجرائم٢الموسوعة القانونية المتخصصه ج
الواقعه علي سلطه العامه

% 201010دارالفكرالمعاصر

2,205,000 ھيئه الموسوعه العربيه2346 71304471,985,000 % 201010دارالفكرالمعاصر ا�باحه والتحريم-البصمه الوراثيه١الموسوعة القانونية ج

980,000 د. عثمان سلمان2347
العبودي

7131450882,000 % 201510منشورات الحلبيالنظام ا�نظباطي للقضاة و المدعين و العامين

980,000 الوزير د. علي الشكري2348 7131071882,000 % 201210منشورات الحلبيالنظام الدستوري في الشريعة ا�س�مية

1,225,000 القاضي اياد السري2349 71314631,103,000 % 201610منشورات الحلبيالنظام القانوني �برام العقد ا�کتروني

735,000 أ.أحمد ط�ل عبد الحميد2350 7130686662,000 % 201110دارالثقافهالنظام القانوني �موال الدولة الخاصه

735,000 وليد محمد السعدي2351 7131533662,000 % 201710منشورات الحلبيالنظام القانوني للوکيل ا�لکتروني

980,000 د.إسماعيل نامق حسين2352 7131287882,000 النظرية العامة للحظ في القانون الخاص دراسة تحليلية في الفلسفة
التشريعية

% 201410منشورات الحلبي

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق عمومي
2,450,000 د. زھير شكر2353 71313672,205,000 % 201410منشورات الحلبي مجلد) / توزيع٢النظرية العامة للقضاء الدستوري (

980,000 د. عبد اللطيف قطيش2354 7131056882,000 % 201310منشورات الحلبيالنظرية العامة للمؤسسات العامة في الفقه وا�جتھاد

1,715,000 د.عصام علي الدبس2355 71310341,544,000 % 201110دارالثقافهالنظم السياسية-الكتاب الرابع-السلطة التنفيذية

1,715,000 د.عصام علي الدبس2356 71310351,544,000 النظم السياسية-الكتاب السادس-الحقوق والحريات العامه وضمانات
وضمانات حمايتھا

% 201110دارالثقافه

9,555,000 د.عصام علي الدبس2357 71310268,600,000 % 201110دارالثقافه اجزاء١-۶النظم السياسية 

980,000 د.عبد الكريم علوان2358 7130776882,000 % 201010دارالثقافهالنظم السياسية والقانون الدستوري

980,000 د.ھاني الطھراوي2359 7131212882,000 % 201410دارالثقافهالنظم السياسية والقانون الدستوري

980,000 د.محمد جمال ذنيبات2360 7130945882,000 % 201110دارالثقافهالوجيز في القانون ا�داري

735,000 أ.د امين س�مة2361
العضايلة

7131037662,000 % 201210دارالثقافهالوجيز في النظام الدستوري

490,000 د. فايز محمد حسين2362
د. احمد أبو الحسن

7130575441,000 % 201110منشورات الحلبيالوجيز في نظم القانون الخاص  - في الشرااع الشرقية القديمة

735,000 إبراھيم بو خزام2363 7130414662,000 % 201010دارالمدارا�س�ميالوسيط في القانون الدستوري

735,000 أ.د عمار بوضياف2364 7130694662,000 % 201010دارالثقافهالوسيط في النظريه العامه لقانون

1,225,000 د.سيد محمود رمضان2365 71312171,103,000 % 201410دارالثقافهالوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان اAجتماعي

980,000 أ.د عمار بوضياف2366 7130946882,000 % 201110دارالثقافهالوسيط في قضاء ا�لغاء

735,000 مدرس وسام العبودي2367 7131468662,000 % 201610منشورات الحلبيالوصية الواجبة و آثارھا

1,225,000 ا�تاذ خالد شبلي2368 71314281,103,000 % 201510منشورات الحلبيالوضع الدستوري اثناء احت�ل الحربي

735,000 لوزان امين الحاج2369
سليمان

7131482662,000 % 201710منشورات الحلبيالوكالة الظاھرة بين الواقع والقانون

735,000 المحامي ربيع محمد2370
م�عب

7131406662,000 % 201510منشورات الحلبياليمين القضائية الحاسمة والمتممة

735,000 القاضي د.محمد رجب2371
بكري الكبيسي

7131385662,000 % 201410منشورات الحلبيأثر مضي المدة في الحقوق الشخصية

1,470,000 د.عثمان سلمان2372
العبودي

71312441,323,000 أخ�قيات الوظيفة العامة "دراسة مقارنة في اAطار الفلسفي
"Yخ�قيات الوظيفة العامة وسلوكياتھا

% 201410منشورات الحلبي

980,000 2373
المحامي د.أحمد بشير

شرايري
7130698882,000 بط�ن حكم التحكيم ومدى رقابه محكمه النقض(التمييز)عليه-دراسه

مقارنه
% 201110دارالثقافه

980,000 د.فايز محمد حسين2374 7130482882,000 % 201010منشورات الحلبيتاريخ النظم القانونية

980,000 د.وليد سعود القاضي2375 7130947882,000 % 201210دارالثقافهترقية الموظف العام - دراسة مقارنة

1,470,000 القاضي د. عثمان2376
ياسين علي

71313881,323,000 % 201410منشورات الحلبيتسوية المنازعات الناشئة في مرحلة ابرام العقود ا�دارية

1,225,000 د. محمد رجب بکري2377
الکبيسي

71314341,103,000 % 201510منشورات الحلبيتطور مرکز القاضي عبر التاريخ

735,000 خيري کصير2378 7130888662,000 % 201210منشورات الحلبيحا�ت تطبيق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانين

735,000 ربيع حسين العلي2379 7131538662,000 % 201610منشورات الحلبيحرية انتقال الشرکات

1,960,000 المستشار د. مال .2380
جعفر الحمادي

71314031,764,000 % 201410منشورات الحلبيحقوق وضمانات المتعاقد مع اAدارة والتحكيم في العقد ا�داري

735,000 يوسف سعدون2381
المعموري

7131460662,000 % 201510منشورات الحلبيحماية المشتري في عقد بيع عقار تحت ا�نشاء

1,960,000 2382
المستشار د.محمد

إسماعيل 71312601,764,000
دراسات في العقد اAداري الدولي والتحكيم في عقود الدولة "دراسة

في عقود الدولة المبرمة مع اYشخاص اYجنبية الخاصة بالتطبيق
والق FIDIC على عقود الفيديك-

% 201410منشورات الحلبي

588,000 نزار عرابي2383 7130197529,000 % 200610دارالفكرالمعاصردراسات قانونية

980,000 د. فايز محمد حسين2384
د. أحمد أبو الحسن

7131091882,000 % 201110منشورات الحلبيدروس في المنھج القانوني

735,000 2385
المحامي نزيه نعيم

ش��
7130484662,000 دعاوى التنصت على الغير ا�تصا�ت السلكية وال�سلكية

والمكالمات الھاتفية
% 201010منشورات الحلبي

392,000 المحامي نزيه نعيم2386
ش��

7131392353,000 % 201510منشورات الحلبيدعاوى الغرامة ا�كراھية

490,000 المحامي نزيه ش��2387 7131118441,000 % 201310منشورات الحلبيدعاوى تنحي ورد القضاة

735,000 المحامي نزيه نعيم2388
ش��

7130489662,000 % 201010منشورات الحلبيدعاوى طوارا وحوادث العمل

980,000 نزيه نعيم ش��2389 7130886882,000 % 201210منشورات الحلبيدعاوي استئناف وابطال وتصحيح قرارات امين السجل العقاري

1,470,000 نزيه نعيم ش��2390 71308141,323,000 % 201210منشورات الحلبيدعاوي الصرف التعسفي من العمل وفسخ عقد العمل

1,225,000 نزيه نعيم ش��2391 71308361,103,000 % 201210منشورات الحلبيدعاوي تسويه مخالفات البناء

490,000 المحامي نزية نعيم2392
ش��

7131456441,000 % 201510منشورات الحلبيدعاوي و منازعات الصفة قاعدة � دعوي حيث � مصلحة

1,470,000 د. رعد عداي حسين2393 71315341,323,000 % 201710منشورات الحلبيدور المتضرر في تخفيف الضرر في نظام المسئولية

980,000 د.محمد عبد .2394
الشوابكة

7131038882,000 % 201210دارالثقافهرقابة ا�متناع على دستورية القوانين

1,470,000 د. ابراھيم محمد2395
الشرفاني

71314301,323,000 % 201510منشورات الحلبيرقابة المحکمة الدستورية علي السلطة التقديرية للمشرع

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(53)



حقوق عمومي
980,000 المحامي محمد ياسين2396 7131046882,000 رقابة الھيئة العامة لمحكمة التمييز على ا�حكام الشرعية

والمذھبية والروحية
% 201310منشورات الحلبي

735,000 القاضي وسيم أبو سعد2397 7130512662,000 % 201010منشورات الحلبيرقابة ديوان المحاسبة ا�دارية المسبقة

735,000 صبا نعمان رشيد2398
الويسي

7130558662,000 % 201110منشورات الحلبيسلطة صاحب العمل ا�دارية في اطار المشروع

735,000 2399
أ.د عباس العبودي

7130912662,000 شرح احكام قانون البينات-دراسة مقارنة معززة باخر التعدي�ت
التشريعية والمبادئ القانونية

% 201210دارالثقافه

735,000 أ.د غالب علي الداودي2400 7130936662,000 % 201110دارالثقافهشرح قانون العمل

612,500 عباس العبودي2401 7130720551,000 % 10دارالثقافهشريعه حمورابي

980,000 مھند إياد فرج .2402 7131411882,000 % 201410منشورات الحلبيضمانات المشتبه فيه أثناء ا�ستيقاف

980,000 احمد فاضل  العبيدي2403 7130834882,000 % 201310منشورات الحلبيضمانات مبداالمساواه في بعض الدساتير العربيه

1,470,000 2404
د. مروان محي الدين

القطب
71313611,323,000 طرق خصخصة المرافق العامة ا�متياز-الشركات المختلطة

-BOT-تفويض المرفق العام
% 201410منشورات الحلبي

735,000 احمد مانع سالمين2405
العويثاني

7131492662,000 % 201710منشورات الحلبيعقد ا�خصاب

1,470,000 جيھان حسين فقيه2406 71313121,323,000 % 201310متفرقهعقود البث الفضايي

490,000 د. امام حسنين خليل2407 7131418441,000 مرکز دراسات الوحدهعلم القانون في البلدان العربيه: دراسة في الموضوعات و المناھج
العربيه

201410 %

980,000 بنار سردار زھدي2408 7131521882,000 % 201710منشورات الحلبي(عنصر ا�ختصاص في القرار ا�داري (دراسات مقارنة

1,225,000 2409
د. عبد الرؤوف قطيش
المحامية شيرين عبد/

الرؤوف قطيش
71314811,103,000

% 201710منشورات الحلبيقانون ا�جراءات الضريبية وتطبيقاته العملية

735,000 ترجمة: احمد عيد2410 7131218662,000 % 201410دارالثقافهقانون البيولوجية البشرية

1,470,000 عفيف حمدان2411 71308411,323,000 % 201210منشورات الحلبيقانون السير بين النص والنصيحه

980,000 د. عبد اللطيف قطيش2412 7131373882,000 قانون المحاسبة العمومية  قواعد إدارة ا�موال العمومية " قراءة
"نقدية

% 201410منشورات الحلبي

1,225,000 د.أحمد سعيفان2413 71314831,103,000 % 201610منشورات الحلبي(قانون الوظيفة العامة( دراسة مقارنة

980,000 المحامي سمير فرنان2414
بالي

7130406882,000 قضايا التحكيم في الدول العربية-المجلد ا�ول-ا�مارات،الكويت
البحرين،عمان،

% 200810منشورات الحلبي

1,470,000 المحامية لين ص�ح2415
مطر

71313661,323,000 % 201410منشورات الحلبي"لغة المحاكم معجم ث�ثي موسوعي "عربي - إنكليزي - فرنسي

1,225,000 الوزير د. علي الشكري2416 71312571,103,000 % 201410منشورات الحلبيمباحث في الدساتير العربية

735,000 د. عبد الغني بسيوني2417
عبد .

7130314662,000 % 200110منشورات الحلبيمبدا المساواة امام القضاء وكفالة  حق التقاضي

1,470,000 دة.ھانية محمدعلي فقيه2418 71314981,323,000 % 201710منشورات الحلبي(مبدأ ا�ستقامة في ا�ثبات في النظام القانوني (دراسة مقارنة

1,470,000 2419
دة. تغريد محمد قدري

النعيمي
71311091,323,000 مبدأ المشروعية واثره في النظام التاديبي للوظيفة العامة ( دراسة

(مقارنة

% 201310منشورات الحلبي

1,225,000 د.بندر الشريف2420 71311271,103,000 % 201310منشورات الحلبي(مبدأ المواجھة في التنفيذ الجبري ( دراسة مقارنة

4,900,000 جامعة بيروت العربية2421 71305954,410,000 % 200910منشورات الحلبي١/۶مجلة الدراسات القانونية 

1,470,000 د.عصمت عبد المجيد2422
بكر

71309481,323,000 % 201210دارالثقافهمجلس الدولة-دراسة قانونية مقارنة

588,000 المحامي حسام ا�حمد2423 7130273529,000 % 200910منشورات الحلبيمحاکمات ھزت العالم

490,000 محمد ا�بياني بک2424 7130829441,000 % 201210منشورات الحلبيمختصر کتاب مباحث المرافعات الشرعيه

980,000 زيريك مجيد2425 7131255882,000 % 201410منشورات الحلبيمدى التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

1,225,000 أ.المحامي فھد عبد2426
الكريم أبو العثم

71309011,103,000 % 201110دارالثقافهمرافعات قضائية في دعاوى ادارية

1,470,000 سليم رستم باز / حققه2427
د. القاضي سميح صفير

71314901,323,000 % 201710منشورات الحلبيمرقاة علم القانون

735,000 2428
المحامي محمد ياسين

7130331662,000 مساال في القضاء العدلي-حول امتحانات الدخول الي المعھد
الدروس القضائيه

% 200310منشورات الحلبي

1,470,000 2429
لين ص�ح مطر

71302881,323,000 معجم مصطلحات التجاره ا�لکترونيه-عربي انکليزي- انکليزي
عربي- فرنسي انکليزي عربي

% 200810منشورات الحلبي

735,000 د.جميل محمد بني2430
يونس

7130919662,000 % 201210دارالثقافهمفھوم ا�رادة ودورھا في القانون الخاص

343,000 محمود نعمان2431 7130293309,000 % 197510دارالنھضه العربيهموجز المدخل للقانون

11,025,000 د. عبد الحميد ا�حدب2432 71305979,923,000 % 200810منشورات الحلبي١/۴موسوعة التحكيم في البلدان العربيه

9,800,000 المحامي نزيه نعيم2433
ش��

71303178,820,000 % 200210منشورات الحلبي١/٩موسوعة القضاء الكنسي 

294,000 محمد ياسين2434 7130605265,000 % 200610منشورات الحلبيمھنة المحاماة

1,715,000 د. علي عبد العالي2435
خشان ا�سدي

71313561,544,000 % 201510منشورات الحلبينحو نظرية عامة للوكالة ال�زمة

735,000 د.عبد اللطيف قطيش2436 7131269662,000 % 201310منشورات الحلبي(نظام الموظفين نصاً وتطبيقاً ( قراءة نقدية

1,470,000 المحامي سمير فرنان2437
بالي

71304311,323,000 % 200910منشورات الحلبي في مجلد١/٣نظرات في قضايا قانونية

735,000 د.قاسم محمد بني بكر2438 7130740662,000 % 200910دارالثقافهنظريه الدفع الموضوعي في الفقه ا�س�مي و القانون

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق عمومي
735,000 د. عبد الغني بسيوني2439

عبد .
7130315662,000 % 200710منشورات الحلبيوقف تنفيذ القرار ا�داري في احكام القضاء ا�داري

735,000 صبا الويسي2440 7130852662,000 % 201210منشورات الحلبيوقف عقد العمل وتطبيقاته

حقوق خصوصي
392,000 دة. سوزي عدلي ناشد2441 7130452353,000 تقييد ام تحرير للتجارة TBT اتفاقية العوااق الفنية امام التجارة

الدولية
% 201010منشورات الحلبي

735,000 المحامي د.زيد حسين2442
العفيف

7130939662,000 % 201210دارالثقافهاحالة الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

735,000 د.عبد القادر الفار2443 7130778662,000 % 201110دارالثقافهاحكام ا�لتزام اثار الحق في القانون المدني

980,000 أ.د بلحاج العربي2444 7130766882,000 % 201210دارالثقافهاحكام التركات والمواريث على ضوء قانون ا�سرة الجديد

457,170 محمد طه أبو الع�2445
خليفة

7130007411,000 % 201110دار الس�ممسالة ميراثية١۴٠٠احكام المواريث دراسة تطبيقية

735,000 أ.منذر عبد الكريم2446
القضاة

7130623662,000 % 201110دارالثقافهاحكام الوقف دراسه قانونيه فقھيه مقارنه بين الشريعه والقانون

1,470,000 د. مصطفى كمال طه2447 71305221,323,000 % 200610منشورات الحلبياساسيات القانون التجاري

1,470,000 د. مصطفى كمال طه2448 71305241,323,000 % 201210منشورات الحلبياصول القانون التجاري / ا�وراق التجارية وا�ف�س

735,000 المحامي.بھاء بھيج2449
شكري

7130979662,000 % 201110دارالثقافهاعادة التامين بين النظرية والتطبيق

735,000 د. أسعد عبيد عزيز2450
الجميلي

7131395662,000 % 201410منشورات الحلبيا�تجاھات القانونية الحديثة في الجراحة التجميلية

784,000 نبيل سعد2451 7130024706,000 % 199510دارالنھضه العربيها�ثيات في المواد المدنية والتجارية

1,225,000 عبد. ماجد العكايله2452 71306301,103,000 % 201010دارالثقافها�ختصاصات القانونيه لمامور الضبط القضااي

735,000 2453
باسم حمادي الحسن

7131265662,000 عقود التراخيص النفطية وأثرھا (FDI) ا�ستثمار ا�جنبي المباشر
في تنمية ا�قتصاد

% 201410منشورات الحلبي

882,000 عامر نعمه ھاشم2454 7131427794,000 % 201510منشورات الحلبيا�صول القانونية �برام العقود ا�دارية

735,000 أ.بشار محمود دودين2455 7130631662,000 % 201010دارالثقافها�طار القانوني للعقد المبرم عبر شبكه ا�نترنت

1,960,000 حمدب غالب الجغبير2456 71308731,764,000 % 201210منشورات الحلبيا�ع�مات التجاريه الجرائم الواقعه عليھا وضمانات حماياتھا

1,470,000 د. ع�ء عمر الجفاف2457 71315301,323,000 % 201710منشورات الحلبيا�ليات القانونية لحماية المستھلک في عقود التجارة

735,000 أ.د طالب حسن موسى2458 7130984662,000 % 201110دارالثقافها�وراق التجارية والعمليات المصرفية

980,000 أ.د فائق محمود الشماع2459 7130985882,000 % 201110دارالثقافه ا�يداع النقدي١ا�يداع المصرفي-  ج

735,000 أ.د فائق محمود الشماع2460 7130986662,000 % 201110دارالثقافه ا�يداع غير النقدي٢ا�يداع المصرفي-  ج

1,715,000 أ.د فائق محمود الشماع2461 71309871,544,000 % 201110دارالثقافه١-٢ا�يداع المصرفي- 

1,225,000 2462
د. محمد رشيد الجاف

71314021,103,000 اAطار القانوني لمشاركة المجني عليه في ا�جراءات الجنائية
الدولية

% 201410منشورات الحلبي

735,000 د.سرھنك حميد البرنجي2463 7131371662,000 % 201410منشورات الحلبياYنظمة ا�نتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاھة ا�نتخابات

980,000 د.عبد القادر حسين2464
العطير

7130981882,000 % 201210دارالثقافهالتامين البري في التشريع-دراسة مقارنة

1,960,000 المحامي.بھاء بھيج2465
شكري

71300331,764,000 % 201110دارالثقافه جزئين١-٢التامين في التطبيق والقانون القضاء 

735,000 د.عامر محمود2466
الكسواني

7130782662,000 % 200910دارالثقافهالتجارة عبر الحاسوب

1,225,000 أ.د فوزي محمد سامي2467 71309941,103,000 % 201210دارالثقافهالتحكيم التجاري الدولي-دراسة مقارنة

980,000 بلعيساوي محمد الطاھر2468 7130810882,000 % 201210منشورات الحلبيالتزامات البنک في ا�عتمادات المستنديه

735,000 د.عامر محمود2469
الكسواني

7131174662,000 % 201410دارالثقافهالتزوير المعلوماتي للع�مة التجارية

612,500 القاضي حازم الشرعة2470 7130636551,000 % 201010دارالثقافهالتقاضي ا�لكتروني و المحاكم ا�لكترونيه

735,000 مھي حاجي شاھين2471
علي السليفاني

7131301662,000 % 10متفرقهالتنزي�ت في قانون ضربيه الدخل/دراسه مقارنه

1,960,000 الدكتور فؤاد الشعيبي2472 71312781,764,000 % 201410منشورات الحلبيالتنظيم القانوني لعقود خدمات ا�تصا�ت

1,470,000 د.يوسف عودة غانم2473
المنصوري

71313781,323,000 % 201410منشورات الحلبيالتنظيم القانوني ل�ع�نات التجارية عبر ا�نترنت

1,960,000 غسان برابنو2474 71308911,764,000 % 201210منشورات الحلبيالتنظيم القانوني للع�مه التجاريه

980,000 د.حسين أحمد المشاقي2475 7130942882,000 % 201210دارالثقافهالتنفيذ واجراءاته في المواد المدنية والتجارية طبقا لقانون التنفيذ

735,000 د.زيد محمود العقايلة2476 7130777662,000 % 200610دارالثقافهالجامع في التشريعات المتعلقة بالتامين

857,500 ناديا محمد قزمار2477 7130637772,000 % 201010دارالثقافهالجراحه التجمليه الجوانب القانونيه و الشرعيه

980,000 الحاج احمد بابا عمي2478 7131258882,000 % 201410منشورات الحلبيالجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض التأمين

980,000 د.موفق خالد إبراھيم2479 7131284882,000 % 201410منشورات الحلبيالجوانب القانونية للمتاجرة بالھامش في اYسواق المالية

735,000 المحامي نزيه نعيم2480
ش��

7130344662,000 % 200510منشورات الحلبيالحجز ا�حتياطي

1,225,000 الدكتور الشيخ أحمد2481
محمد داود

71306411,103,000 % 200610دارالثقافهالحقوق المتعلقه بالتركه بين الفقه والقانون

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق خصوصي
980,000 حسين خليل مطر2482

المالكي
7131409882,000 % 201510منشورات الحلبيالحماية الجنائية للصحفي

637,000 دة.وفاء اسماعيل خنكار2483 7131390573,000 % 201410منشورات الحلبيالحماية الخاصة للنساء واYطفال في النزاعات واYزمات / توزيع

980,000 د. محمد حسن قاسم2484 7130521882,000 الحماية القانونية لحياة العامل الخاصة   في مواجھة بعض مظاھر
التكنولوجيا الحديثة

% 201110منشورات الحلبي

1,470,000 د. صدام الساعدي2485 71315321,323,000 % 201710منشورات الحلبيالحماية المدنية لمستخدمي شبکة الھواتف النقالة

424,830 محمد حسن محمد2486
عبدالوھاب

7130799382,000 % 201010دار الس�مالحمايه الشرعيه والقانونيه لبرامج الحاسب ا�لي

735,000 جمال ھارون2487 7130644662,000 % 200610دارالثقافهالحمايه المدنيه للحق ا�دبي للمولف في التشريع ا�ردني

490,000 2488
شوان محي الدين

7130817441,000 الحيثيه القضائيه ،دراسه تحليليه تطبيقيه �صول صياغه ا�حکام
المدنيه وتسببھا

% 201210منشورات الحلبي

735,000 المحامي معتصم خالد2489
محمود حيف

7131140662,000 % 201410دارالثقافهالخبرة القضائية في القضايا الحقوقية

735,000 أ.محمود محمد أبو2490
فروة

7130976662,000 % 201210دارالثقافهالخدمات البنكية ا�لكترونية عبر ا�نترنت

735,000 العماري2491 7130839662,000 % 201210منشورات الحلبيالخصم في الدعوي المدنيه

1,225,000 د.اسعد عبيد الجميلي2492 71300681,103,000 % 201110دارالثقافهالخطاء في المساولية الطبية المدنية

735,000 المحامي احمج مکداش2493 7131425662,000 الدعاوي و المعام�ت الشرعية قرارات المحاکم الشرعية السنية و
تنفيذ الھيئة العامة لمحکمة التمييز

% 201510منشورات الحلبي

1,225,000 عدي طلفاح محمد2494
الدوري

71313861,103,000 % 201410منشورات الحلبيالرابطة الزوجية في منظور القانون الجنائي

980,000 ھانية محمد علي فقيه2495 7131261882,000 % 201410منشورات الحلبيالرقابة القضائية على عقود اAذعان

392,000 د. عبد الرؤوف جابر2496 7130076353,000 % 200410دارالنھضه العربيهالرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظرية

980,000 د.علي عصام غصن2497 7131374882,000 % 201410منشورات الحلبيالسمسرة (دراسة مقارنة) / توزيع

980,000 المحامي حسام الدين2498
اYحمد

7131069882,000 % 201210منشورات الحلبيالسمسرة والوساطة التجارية في ضوء القانون وا�جتھاد القضائي

612,500 أ.أحمد عزمي الحروب2499 7130078551,000 % 201010دارالثقافهالسندات الرسمية ا�لکترونية دراسة مقارنة

490,000 اعمال مؤتمر الجمعية2500
اللبنانية لفسلفة القانون

7131290441,000 % 201410منشورات الحلبيالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص / توزيع

735,000 أ.منال محمود المشني2501 7130651662,000 % 201110دارالثقافهالشرح الوافي �حكام التركات والمواريث دراسة بين الفقة والقانون

1,225,000 أ.د فوزي محمد سامي2502 71309881,103,000 % 201210دارالثقافهالشركات التجارية

1,225,000 أ.د فوزي محمد سامي2503 71311771,103,000 % 201410دارالثقافهالشركات التجارية (اYحكام العامة والخاصة)-دراسة مقارنة

980,000 د.عبد اللطيف قطيش2504 7130503882,000 % 201010منشورات الحلبيالصفقات العمومية تشريعا ًوفقھا ًواجتھادا

1,470,000 الدكتور الشيخ أحمد2505
محمد داود

71306531,323,000 % 201010دارالثقافهفي مجلد واحد١/٢الصكوك و التوثيقات في المحاكم الشرعيه 

735,000 القاضي الدكتور نشأت2506
اYخرس

7130654662,000 % 200910دارالثقافهالصلح الواقي من ا�ف�س

980,000 د. عبد القادر الشيخلي2507 7131228882,000 % 201410دارالثقافهالصياغة القانونية تشريعا وفقھا وقضاءا ومحاماة

735,000 2508
المحامي.ص�ح الدين

شوشاري
7131143662,000 الصيغ النموذجية في الدعاوى الحقوقية-الجزائية-العقود

وا�تفاقيات-ا�نذارات وا�خطارات - ا�قرارات والوكا�ت
% 201410دارالثقافه

735,000 المحامي.ص�ح الدين2509
شوشاري

7130655662,000 % 201010دارالثقافهالصيغ النموذجيه

735,000 عبد . تركي حمد2510
الطائي

7131097662,000 % 201310منشورات الحلبيالضرر البيئي وتعويضه في المسؤولية المدنية

980,000 د.محمد علوم المحمود2511 7130463882,000 الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاتھا في التشريعات
الضريبية

% 201010منشورات الحلبي

882,000 لفته ھامل العجيلي2512 7131106794,000 % 201310منشورات الحلبيالطعن با�ستئناف في قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته القضائية

392,000 د. محمد السيد الفقي2513 7130569353,000 % 201110منشورات الحلبيالعقود التجارية

1,470,000 العقود الدولية - التحكيم2514
ا�لكتروني

71310921,323,000 % 201210منشورات الحلبيالعقود الدولية - التحكيم ا�لكتروني

980,000 2515
د.علي ھادي العبيدي

7131157882,000 العقود المسماة البيع وا�يجار وقانون المالكين والمستأجرين وفقا
Xخر التعدي�ت

% 201410دارالثقافه

588,000 نبيل سعد2516 7130089529,000 % 199810دارالنھضه العربيه  ا�يجار٢العقود المسماة ج 

490,000 ا. د. وھبة الزحيلي2517 7131479441,000 % 201410دارالفكرالمعاصرالعقود المسماة في قانون المعام�ت المدنية ا�ماراتي

980,000 علي ھادي العبيدي2518 7130658882,000 % 201210دارالثقافهالعقود المسماه البيع و ا�يجار

1,470,000 القاضي د.الياس2519
ناصيف

71313891,323,000 % 201410منشورات الحلبي"العقود المصرفية المجلد الثالث: "ا�عتماد المستندي

1,470,000 2520
القاضي د.الياس

ناصيف
71312641,323,000 العقود المصرفيةالمجلد الثاني: التحويل المصرفي، الحساب

المشترك، الكفالة المصرفية
% 201410منشورات الحلبي

735,000 د.محمود علي الرشدان2521 7130660662,000 % 201010دارالثقافهالغبن في القانون المدني

735,000 د.عادل علي مقدادي2522 7131179662,000 % 201410دارالثقافهالقانون التجاري-العقود التجارية وفقا Yحكام قانون التجارة العماني

980,000 د.عادل علي مقدادي2523 7131178882,000 % 201410دارالثقافهالقانون التجاري-المبادئ العامة وفقا Yحكام قانون التجارة العماني

490,000 د. محمد السيد الفقي2524 7130465441,000 % 201010منشورات الحلبيالقانون التجاري - ا�وراق التجارية

980,000 ھاني دويدار2525 7130097882,000 % 199510دارالنھضه العربيه١القانون التجاري اللبناني ج

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق خصوصي
980,000 ھاني دويدار2526 7130098882,000 % 199510دارالنھضه العربيه دراسه في قانون المشروع الراسمالي٢القانون التجاري اللبناني ج

980,000 د.عادل علي مقدادي2527 7131223882,000 % 201310دارالثقافهالقانون التجاري وفقا Yحكام قانون التجارة العماني

735,000 د. ھدي عبد .2528 7131474662,000 % 201610منشورات الحلبيالقانون المدني " ا�موال

1,225,000 د. مصطفي العوجي2529 71314311,103,000 % 201510منشورات الحلبيالقانون المدني " التمارين العلمية

735,000 د. سلطان عبد .2530
الجواري

7130468662,000 % 201010منشورات الحلبيالقانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري وا�عتماد المستندي

2,450,000 الدكتور الشيخ أحمد2531
محمد داود

71309232,205,000 % 201110دارالثقافه جزئين١-٢القرارات ا�ستئنافية في ا�حوال الشخصية 

735,000 د.عيسى غسان ربضي2532 7130764662,000 % 201210دارالثقافهالقواعد الخاصة بالتوقيع ا�لكتروني

2,450,000 2533
د. حسن عواضة

د. عبد الرؤوف قطيش
71312502,205,000 المالية العامة  الموازنة - نفقاتھا - وارداتھا - ضرائب رسوم

القروض - ا�صدار النقدي - الخزينة
% 201310منشورات الحلبي

612,500 أ.د اعاد حمود القيسي2534 7130944551,000 % 201110دارالثقافهالمالية العامة والتشريع الضريبي

686,000 أنور سلطان2535 7130117617,000 % 198310دارالنھضه العربيهالمبادىء القانونية العامة

735,000 د.ص�ح زين الدين2536 7130793662,000 % 200610دارالثقافهالمدخل الى الملكية الفكرية

612,500 د.عبد القادر الفار2537 7130673551,000 % 200810دارالثقافهالمدخل لدراسه العلوم القانونيه-مبادا القانون-النظريه العامه للحق

1,225,000 د.مراد محمود المواجدة2538 71306761,103,000 % 201010دارالثقافهالمساوليه المدنيه في عقود نقل التكنولوجيا

735,000 علي اصغر کرجي زاده2539 7131329662,000 % 201310متفرقهالمسوليه الجزاييه ل�طفال في الفقه ا�س�مي

735,000 د.فاتن حسين حوى2540 7131175662,000 % 201410دارالثقافهالمواقع ا�لكترونية وحقوق الملكية الفكرية

588,000 حميد معوض2541 7130866529,000 % 201210منشورات الحلبيالموجز في قانون الشرکات التجاريه

735,000 2542
د.محمود الكي�ني

7130142662,000 الموسوعة التجارية والمصرفية/المجلد الثالث/ا�وراق
التجارية-دراسة مقارنة

% 201210دارالثقافه

980,000 2543
د.محمود الكي�ني

7130752882,000 الموسوعة التجارية والمصرفية/المجلد الخامس/الشركات
التجارية-دراسة مقارنة

% 200910دارالثقافه

980,000 د.محمود الكي�ني2544 7130779882,000 % 200910دارالثقافهالموسوعة التجارية والمصرفية/المجلد الرابع/عمليات البنوك

735,000 د.محمود الكي�ني2545 7130797662,000 الموسوعة التجارية والمصرفية/المجلد السادس/عقود التامين من
الناحية القانونية-دراسة مقارنة

% 201210دارالثقافه

980,000 د.علي جميل حرب2546 7131359882,000  : نظام تسليم واسترداد٣الموسوعة الجزائية الدولية ج: 
المطلوبين ، تسليم المجرمين في القانونين  الدولي والوطني

% 201410منشورات الحلبي

1,225,000 2547
د.محمود الكي�ني

71307451,103,000 الموسوعه التجاريه والمصرفيه-المجلد الثاني- التشريعات التجاريه
وا�لکترونيه

% 201110دارالثقافه

980,000 المحامي بدوي حنا2548 7131333882,000 % 201110متفرقهالموسوعه القضايا العقاريه/ا�ستم�ک/الجز ا�ول

980,000 المحامي بدوي حنا2549 7131342882,000 % 201110متفرقهالموسوعه القضايا العقاريه/البيع/الجز الحادي عشر

980,000 المحامي بدوي حنا2550 7131340882,000 % 201110متفرقهالموسوعه القضايا العقاريه/التحديد والتحرير/الجز التاسع

980,000 المحامي بدوي حنا2551 7131336882,000 % 201110متفرقهالموسوعه القضايا العقاريه/السجل العقاري/الجز الرابع

980,000 المحامي بدوي حنا2552 7131337882,000 % 201110متفرقهالموسوعه القضايا العقاريه/الشفعه/الجز الخامس

980,000 المحامي بدوي حنا2553 7131338882,000 % 201110متفرقهالموسوعه القضايا العقاريه/القسمه العقاريه/الجز السادس

980,000 المحامي بدوي حنا2554 7131334882,000 % 201110متفرقهالموسوعه القضايا العقاريه/الملکيه العقاريه/الجز الثاني

9,849,000 المحامي بدوي حنا2555 71313418,864,000 % 201110متفرقهالموسوعه القضايا العقاريه/تامين عقاري/الجز العاشر

980,000 المحامي بدوي حنا2556 7131335882,000 % 201110متفرقهالموسوعه القضايا العقاريه/حق المرور/الجز الثالث

980,000 2557
المحامي بدوي حنا

7131343882,000 الموسوعه القضايا العقاريه/مواضيع دالعقاريه مختلفه/الجز الثاني
عشر

% 201110متفرقه

980,000 د.عثمان سلمان2558
العبودي

7131363882,000 % 201510منشورات الحلبيالنظام ا�نضباطي للقضاة والمدعين العامين في التشريع المقارن

735,000 د. نايف احمد ضاحي2559
الشمري

7131526662,000 % 201710منشورات الحلبيالنظام القانوني لزيادة و تخقيض راس المال الشرکة

1,225,000 الدكتورة ريزان مولود2560 71313761,103,000 % 201510منشورات الحلبيالنظام القانوني لشركة الوساطة في سوق ا�وراق المالية

980,000 د. ابراھيم  عطية2561
الجبوري

7131096882,000 % 201310منشورات الحلبيالنظام القانوني لعقد ا�ستشارة الھندسية

1,225,000 صباح عثمان2562 71308381,103,000 % 201210منشورات الحلبيالنظام القانوني ل�حتراف المدني

1,715,000 د.فاروق ابراھيم جاسم2563 71312511,544,000 % 201310منشورات الحلبيالنظام القانوني لمؤسسي الشركة المساھمة

490,000 عبد الرؤوف جابر2564 7130148441,000 % 200310دارالنھضه العربيهالنظرية العامة في اجرات المناقصات والعقود

784,000 نبيل سعد2565 7130149706,000 % 199810دارالنھضه العربيه مصادر ا�لتزام١النظرية العامة ل�لتزام ج

784,000 نبيل سعد2566 7130150706,000 % 199810دارالنھضه العربيه أحكام ا�لتزام٢النظرية العامة ل�لتزام ج

980,000 د.بمو برويز خان2567
الدلوي

7131266882,000 % 201410منشورات الحلبيالنظرية العامة للحماية المدنية

980,000 د.وليد خالد عطية2568 7131353882,000 % 201510منشورات الحلبيالنظرية العامة لواجب تقليص ا�ضرار في العقود

735,000 2569
أ.د محمد صبري

الجندي
7130906662,000 النيابة في التصرفات القانونية دراسة في التشريعات والفقة

ا�س�مي
% 201210دارالثقافه

735,000 د.أسامة نائل المحيسن2570 7130689662,000 % 201110دارالثقافهالوجيز في حقوق الملكيه الفكريه

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق خصوصي
980,000 د.علي ھادي العبيدي2571 7131144882,000 % 201410دارالثقافهالوجيز في شرح القانون المدني (الحقوق العينية)-دراسة مقارنة

735,000 د.علي ھادي العبيدي2572 7130691662,000 % 201110دارالثقافهالوجيز في شرح القانون المدني الحقوق العينيه

1,225,000 د.ياسين محمد الجبوري2573 71309081,103,000  اثار الحقوق الشخصية ،احكام٢الوجيز في شرح القانون المدني ج
ا�لتزام

% 201110دارالثقافه

980,000 د.حسين أحمد المشاقي2574 7130910882,000 الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه
الفلسطيني

% 201110دارالثقافه

980,000 د.محمد فواز المطالقة2575 7130755882,000 % 201110دارالثقافهالوجيز في عقود التجارة ا�لكترونية

735,000 فاتن حسن حوي2576 7130855662,000 % 201210منشورات الحلبيالوجيز في قانون حمايه المستھلک

1,225,000 أ.د عزيز العكيلي2577 71309901,103,000 % 201210دارالثقافهالوسيط في الشركات التجارية

980,000 أ.د عزيز العكيلي2578 7130991882,000 % 201110دارالثقافهالوسيط في شرح التشريعات التجارية

980,000 القاضي الدكتور أحمد2579
علي جرادات

7130928882,000 % 201210دارالثقافهالوسيط في شرح قانون ا�حوال الشخصية الجديد-الزواج والط�ق

735,000 2580
القاضي الدكتور أحمد

علي جرادات
7130929662,000 الوسيط في شرح قانون ا�حوال الشخصية الجديد-الو�ية والوصاية

وشؤون القاصرين وا�رث والتخارج
% 201210دارالثقافه

1,225,000 د.عبد القادر حسين2581
العطير

71311801,103,000 % 201410دارالثقافهالوسيط في شرح قانون التجارة البحرية

612,500 د.محمود بخيت-د.محمد2582
عقلة العلي

7130165551,000 % 201010دارالثقافهالوسيط في فقه المواريث

735,000 عمر موسى جعفر2583
القريشي

7131387662,000 % 201410منشورات الحلبيأثر الحكومة ا�لكترونية في الحد من ظاھرة الفساد ا�داري

735,000 د.عبد القادر الفار2584 7131146662,000 % 201410دارالثقافهأحكام ا�لتزام آثار الحق في القانون المدني

735,000 2585
القاضي لفته ھامل

العجيلي
7131405662,000 أحكام دعاوى حماية الحيازة دراسة في ضوء أحكام القانون وآراء

الفقه وتطبيفات القضاء
% 201510منشورات الحلبي

1,225,000 د. ھادي مسلم البشكاني2586 71312731,103,000 % 201410منشورات الحلبي( بيع المتجر ( دراسة مقارنة

980,000 2587
الدھان

7130832882,000 تبعيه التامينات ل�لتزام ا�صلي في القانون المدني،دراسه مقارنه
بالفقه ا�س�مي

% 201210منشورات الحلبي

735,000 محمود محمد سعيفان2588 7130700662,000 % 201010دارالثقافهتحليل و تقييم دور البنوك في مكافحه عمليات غسيل ا�موال

735,000 مصباح وليد عرابي2589 7131344662,000 % 201110متفرقهتطور نظريه ا�عمال الحکوميه

735,000 ع�ء عبد الحسن جبر2590
السي�وي

7131246662,000 % 201410منشورات الحلبيتعذيب المتھم في المنظورين القانوني والشرعي

588,000 2591
د. وليد خالد

عطية/ا�ستاذ علي
حسين المنھل

7131476529,000
تفسير شروط ا�عفاء من المسئولية العقدية " دراسة في القانون

ا�نکليزي
% 201610منشورات الحلبي

1,470,000 2592
د. عبد الباسط جاسم

محمد
71312761,323,000 تنازع ا�ختصاص القضائي الدولي في التعام�ت التجارية

ا�لكترونية
% 201410منشورات الحلبي

980,000 ا�سدي2593 7130865882,000 % 201310منشورات الحلبيحجيه الرسائل ا�کترونيه في ا�ثبات المدني

735,000 دة. رشا خليل عبد2594 7131281662,000 % 201410منشورات الحلبيحرية الصحافة تنظيمھا وضماناتھا

735,000 عمر فخري الحديثي2595 7130710662,000 % 201010دارالثقافهحق المتھم في محاكمه عادله

735,000 أ.د نواف كنعان2596 7130769662,000 % 200410دارالثقافهحق المؤلف-النماذج المعاصرة-لحق المؤلف ووسائل الحماية

1,470,000 المحامية غالية رياض2597
النبشة

71313551,323,000 حقوق ا�موات ملحق منشورات للجنة الدولية للصليب ا�حمر
واتفاقيات جنيف

% 201410منشورات الحلبي

735,000 فاروق إبراھيم جاسم2598 7131075662,000 % 201210منشورات الحلبي٢حقوق المساھم في الشركة المساھمة/ طبعة 

588,000 2599
د. وليد خالد عطية

7131364529,000
حل مشكلة التداخل بين حق المشتري في فسخ عقد البيع الدولي
وحق البائع في إص�ح الخلل في تنفيذ ا�لتزام " دراسة في ظل

تحديد مفھوم المخالفة الجوھرية في عق

% 201410منشورات الحلبي

539,000 دارا محمد امين2600 7131422485,000 حماية البئة في ضوء الشريعة ا�س�مية و الصکوک الدولية و
القوانين الوطنية

% 201510دارالفتح

980,000 بھار محمود فتاح2601 7131248882,000 % 201410منشورات الحلبيخيار ترك المال وأحكامه في القانون المدني

490,000 المحامي نزيه نعيم2602
ش��

7130377441,000 % 200710منشورات الحلبيدعاوى ا�عتراض على التنفيذ

735,000 المحامي نزيه نعيم2603
ش��

7130360662,000 % 200610منشورات الحلبيدعاوى التعسف واساءة استعمال الحق

343,000 المحامي نزيه نعيم2604
ش��

7130346309,000 % 200510منشورات الحلبيدعاوى الخبرة والخبراء

735,000 المحامي نزيه نعيم2605
ش��

7130379662,000 % 200710منشورات الحلبيدعاوى الطلبات والقرارات الرجااية

735,000 المحامي نزيه نعيم2606
ش��

7130510662,000 % 201010منشورات الحلبيدعاوى العجز النفساني وا�ضطرابات النفسية العقلية والعصبية

588,000 المحامي نزيه نعيم2607
ش��

7130488529,000 % 201010منشورات الحلبيدعاوى الغبن

490,000 المحامي نزيه نعيم2608
ش��

7131234441,000 % 201410منشورات الحلبيدعاوى الوكالة الظاھرة

490,000 المحامي نزيه ش��2609 7131119441,000 % 201310منشورات الحلبيدعاوى انھيار وتردي المباني والمنشآت

392,000 المحامي نزيه نعيم2610
ش��

7131377353,000 % 201510منشورات الحلبيدعاوى حبس المديون ومنعه من السفر

735,000 المحامي نزيه نعيم2611
ش��

7130401662,000 % 200810منشورات الحلبيدعاوى حوادث السير

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق خصوصي
392,000 المحامي نزيه نعيم2612

ش��
7130490353,000 % 201010منشورات الحلبيدعاوى وضع وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار

735,000 المحامي نزيه نعيم2613
ش��

7131438662,000 % 201510منشورات الحلبيدعاوي ا�عتراض و ابطال قرارات حصر ا�رث

735,000 المحامي نزيه نعيم2614
ش��

7131440662,000 % 201510منشورات الحلبيدعاوي ا�يجاز التمويلي "الليزنغ

588,000 المحامي نزيه نعيم2615
ش��

7131433529,000 % 201510منشورات الحلبيدعاوي التاخير و التقاعس و عدم تنفيذ ا�حکام القضائية

588,000 المحامي نزيه نعيم2616
ش��

7131432529,000 % 201510منشورات الحلبيدعاوي الخدم و المخدوم

490,000 نزيه نعيم ش��2617 7130882441,000 % 201210منشورات الحلبيدعاوي السمسره والسمسار والوسطاء

735,000 نزيه نعيم ش��2618 7130203662,000 % 201010منشورات الحلبيدعاوي تصحيح السن

735,000 المحامي نزيه نعيم2619
ش��

7131439662,000 % 201510منشورات الحلبيدعاوي مسوولية الخبراء و تقارير الخبرة

735,000 المحامي نزيه نعيم2620
ش��

7130310662,000 % 200010منشورات الحلبيدعوى المراباة

735,000 المحامي نزيه نعيم2621
ش��

7130381662,000 % 200710منشورات الحلبيدعوى الھبة

980,000 2622
د.دانا عبد الكريم سعيد

7131252882,000 دور البرلمان في ا�نظمة البرلمانية المعاصرة ضعف ا�داء
التشريعي والرقابي للبرلمان وھيمنة السلطة التنفيذية

% 201310منشورات الحلبي

1,225,000 القاضي د. خالد كمال2623
عكاشة

71311821,103,000 % 201410دارالثقافهدور التحكيم في فض منازعات عقود ا�ستثمار

980,000 دانيه العبيدي2624 7130808882,000 % 201210منشورات الحلبيدور المحامي في الدعوه المدنيه

245,000 26257131345221,000 سلسله اعرف قوانينک/الدستور اللببناني وثيقه الوفاق الوطني
الميثاق الوطني

% 201210متفرقه

980,000 فارس علي جانكير2626 7131236882,000 % 201410منشورات الحلبيسلطة ا�دارة المتعاقدة في حال التنفيذ المعيب

392,000 المستشار عمر العزاوي2627 7131256353,000 % 201410منشورات الحلبيسلطة محكمة النقض في الطعن للمرة الثانية

980,000 أ.د عباس العبودي2628 7131152882,000 - شرح احكام العقود المسماة في القانون المدني البيع واAيجار

دراسة مقارنة
% 201410دارالثقافه

138,670 عبد الفتاح القاضي2629 7130614125,000 % 200510دار الس�مشرح ارجوزه في علم الميراث

490,000 محمد منصور2630 7130212441,000 % 199510دارالنھضه العربيه  البيع والمقايضة١شرح العقود المسماة - ج 

490,000 محمد منصور2631 7130213441,000 % 199510دارالنھضه العربيه  التأمين /الضمان٢شرح العقود المسماة - ج 

490,000 محمد منصور2632 7130214441,000 % 199510دارالنھضه العربيه  قانون ا�يجار اللبناني٣شرح العقود المسماة - ج 

1,225,000 2633
د.بيان يوسف رجيب

71309131,103,000 شرح القانون المدني - حقوق ا�متياز-دراسة موازنة مقارنة في
القوانين العربية مع الفقة ا�س�مي

% 201210دارالثقافه

980,000 القاضي الدكتور نشأت2634
اYخرس

7130915882,000 % 201210دارالثقافهشرح قانون اصول المحاكمات المدنية الدعوى واجراءات التقاضي

735,000 أ.شذى أحمد العساف2635 7131024662,000 % 201110دارالثقافهشطب الع�مة التجارية في ضوء اجتھاد محکمه العدل العليا

612,500 د.عبد . عبد الكريم2636 7130756551,000 % 201010دارالثقافهضمانات ا�ستثمار في الدول العربية

1,225,000 2637
ج�ل حماد عرميط

الدليمي
71313541,103,000 ضمانات المتھم في اجراءات التحقيق ا�بتدائي المقيدة لحريته

والماسة بشخصه
% 201510منشورات الحلبي

980,000 د. أحمد خضر شعبان2638 7131500882,000 % 201710منشورات الحلبيضمانات حرمة الحياة الخاصة في الشرع والقانون

612,500 المحامية رو� نائل2639
س�مة

7131176551,000 % 201410دارالثقافهعقد ادارة ا�ستثمار- دراسة قانونية

735,000 المحامي د.محمد عايد2640
الشوابكة

7130722662,000 % 201110دارالثقافهعقد التاجير التمويلي

980,000 احمد محمد صديق2641 7131489882,000 % 201710منشورات الحلبي(عقد التخارج (دراسة مقارنة في القانون المدني

980,000 د. خالد عبد حسين2642
الحديثي

7131233882,000 % 201410منشورات الحلبي( عقد الصلح ( دراسة مقارنة

1,225,000 نادر عبدالعزيز شافي2643 71313261,103,000 % 201310متفرقهعقد شرا الديون التجاريه /عقد الفاکتورينغ

612,500 د.وضاح محمود الحمود2644 7130723551,000 % 201010دارالثقافهعقود البناء و التشغيل و نقل الملكيه

735,000 د.وليد عودة الھمشري2645 7130241662,000 % 200910دارالثقافهعقود نقل التکنولجيا ا�لتزامات المتبادله والشروط التقييديه

980,000 2646
حنان سالم شاتي�

7130897882,000 ع�قه مالک العقاريه بصاحب الموسسه التجاريه في ظل قانون
ا�يجار اللبناني

% 201210منشورات الحلبي

1,470,000 د. فرھاد حاتم حسين2647 71312391,323,000 % 201410منشورات الحلبيعوارض المسؤولية المدنية

1,470,000 المحامي جوني موسى2648 71304041,323,000 % 200810منشورات الحلبيفقدان ا�ساس القانوني كسبب من اسباب التمييز المدني

1,715,000 2649
القاضي د.غسان رباح

71313511,544,000 في ثقافة القانون وقضايا المجتمع ( مجموعة ابحاث ومقا�ت
(ومحاضرات

% 201410منشورات الحلبي

1,470,000 المحامي موفق ميرزى2650 71315061,323,000 % 201610منشورات الحلبي٩/۵/٢٠١۴قانون ا�يجار تاريخ 

686,000 محمد منصور2651 7130254617,000 % 199510دارالنھضه العربيهقانون اYحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان

4,410,000 المحامي الياس أبو عيد2652 71313473,969,000 % 201310منشورات الحلبيمجلدات)/ توزيع٣قانون الموجبات والعقود  (

2,940,000 المحامي سمير فرنان2653
بالي

71310762,646,000 % 201210منشورات الحلبي١/۴قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية 

612,500 د.عبد القادر الشيخلي2654 7131158551,000 % 201410دارالثقافهقواعد البحث القانوني

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(59)



حقوق خصوصي
980,000 المحامي بدوي حنا2655 7131339882,000 % 201110متفرقهلموسوعه القضايا العقاريه/ا�لحاق/الجز الثامن

735,000 سعد / منصور2656 7130269662,000 % 199510دارالنھضه العربيهمبادىء القانون -  نظرية ا�لتزامات

980,000 ھاني دويدار2657 7130270882,000 % 199510دارالنھضه العربيهمبادىء القانون التجاري،دراسه في قانون المشروع الراسمالي

735,000 د.منير علي ھليل2658 7130993662,000 % 201210دارالثقافهمبادئ القانون التجاري

735,000 القاضي منير عبد .2659
الرواحنة

7130728662,000 % 200910دارالثقافهمجموعه التشريعات و ا�جتھادات في المكيه الفكريه والصناعيه

735,000 محمد قدر ي باشا2660 7130884662,000 % 201210منشورات الحلبيمرشد الحيران الي معرفه احوال ا�نسان في المعام�ت الشرعيه

980,000 د. وليد خالد عطية2661 7131404882,000 % 201410منشورات الحلبيمسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة

980,000 أ.فاطمة الزھراء منار2662 7130935882,000 % 201210دارالثقافهمسؤولية طبيب التخدير المدنية-دراسة مقارنة

980,000 عبد الباقي محمود2663
سوادي

7130276882,000 % 201010دارالثقافهمسئوليه المحامي المدنيه عن اخطائه المھنيه

1,715,000 2664
د. محمد بن جواد

الخرس 71310611,544,000
مشروعات البنية التحتية من خ�ل نظام البناء والتشغيل ونقل

دور القطاع الخاص في تنميتھا وموقف ا�قتصاد (BOT) الملكية
ا�س�مي منھا

% 201210منشورات الحلبي

980,000 أ.د أنور سلطان2665 7131153882,000 % 201410دارالثقافهمصادر ا�لتزام في القانون المدني-دراسة مقارنة بالفقة ا�س�مي

980,000 أ.د أنور سلطان2666 7130284882,000 % 201210دارالثقافهمصادر ا�لتزام في القانون المدني دراس مقارنه بالفقه ا�س�مي

980,000 د.محمود الكي�ني2667 7131021882,000 موسوعة القضاء المدني - ادارة الدعوى المدنية والتطبيقات
القضائية

% 201210دارالثقافه

980,000 د.محمود الكي�ني2668 7130738882,000 % 201010دارالثقافهموسوعه القضاء المدني ،قواعد ا�ثبات و احكام التنفيذ

980,000 2669
د.عثمان سلمان

العبودي
7131259882,000 مھارات المراجعة القانونية "في الكشف عن المخالفات المالية

"واAدارية

% 201410منشورات الحلبي

1,225,000 علي عصام غصن2670 71313001,103,000 % 10منشورات الحلبيمھنة التمريض بين التنظيم والممارسه

980,000 غانم المنصوري2671 7130805882,000 % 201310منشورات الحلبينحو تطورات في المسائل التجاريه والمصرفيه

735,000 سيبيل جلوک2672 7130887662,000 % 201210منشورات الحلبينظام ا�ف�س وخصائصه

637,000 عمر كامل مسقاوي2673 7130619573,000 % 201010دارالفكرالمعاصرنظام الوقف واحکامه الشرعيه والقانونيه

980,000 نعيم مغبغب2674 7130299882,000 % 200810منشورات الحلبينظريات في القوانين المصرفيه وا�داريه والمدنيه

حقوق جزا
735,000 ميثم محمد عبد2675

النعماني
7131502662,000 % 201710منشورات الحلبياثر ا�ضطرابات العقلية والنفسية على المسؤولية الجنائية

1,470,000 د. محمد طه الحسيني2676 71315361,323,000 % 201610منشورات الحلبياختصاص البرلمان في المسالة الجزائية دراسة مقارنة

784,000 د.سميح الحسن2677 7131480706,000 % 201610دارالعصماءادب القضاء واصول المحاكمات الشرعية والمدنية

1,225,000 أ.د محمد سعيد نمور2678 71309961,103,000 % 201110دارالثقافهاصول ا�جراءات الجزائية شرح لقانون اصول المحاكمات الجزائية

1,715,000 .د. عصام مبارك / د2679
ملحم نجم

71315101,544,000 % 201610منشورات الحلبي(اصول المحاكمات ا�دارية ( التنازع ا�داري

11,760,000 المحامي الياس أبو عيد2680 713138010,584,000 % 201410منشورات الحلبيمجلدات) / توزيع٧اصول المحاكمات الجزائية  (

735,000 اعداد واشراف عارف2681
الزين

7131047662,000 % 201310منشورات الحلبياصول المحاكمات الجزائية في القانون وا�جتھاد

1,470,000 د.أحمد سيف الدين2682 71314071,323,000 % 201510منشورات الحلبيا�تجاھات الحديثة للقضاء الدولي الجزائي

1,715,000 محمد الزحيلي2683 71314781,544,000 % 201510دارالفكرالمعاصر١/٢ا�جراءات الجنائية الشرعية

980,000 د. وجدان سليمان2684
أرتيمة

7131221882,000 % 201410دارالثقافها�حكام العامة لجرائم ا�نجار بالبشر

1,225,000 ابراھيم حميد کامل2685 71315191,103,000 % 201710منشورات الحلبيا�ختصاص الجنائي لھيئة النزاھة

735,000 د.منصور عمر2686
المعايطة

7130785662,000 % 201110دارالثقافها�دلة الجنائية والتحقيق الجنائي

735,000 علي سرور الزعابي2687 7131515662,000 % 201610منشورات الحلبيا�ستفزاز الخاص و اثره علي المسئولية الجنائية

980,000 د.احمود فالح الخرابشة2688 7130760882,000 % 201010دارالثقافها�شكا�ت ا�جرائية للشھادة في المسائل الجزائية - دراسة مقارنة

1,225,000 2689
المحامي ھاني عيسوي

السبكي
71312191,103,000 اAتجار بالبشر دراسة وفقا للشريعة ا�س�مية وبعض القواعد

القانونية الدولية والوطنية
% 201410دارالثقافه

980,000 2690
أ.د حسن الجوخدار

7130997882,000 البحث ا�ولي او ا�ستد�ل في قانون اصول المحاكمات
الجزائية-دراسة مقارنة

% 201210دارالثقافه

980,000 د. عمار الحسيني2691 7131462882,000 % 201610منشورات الحلبيالتجريم و العقاب في النظام التاديبي

1,470,000 أ.د حسن الجوخدار2692 71310391,323,000 % 201110دارالثقافهالتحقيق ا�بتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية

1,470,000 د. عمار عباس2693
الحسيني

71313991,323,000 % 201410منشورات الحلبيالتحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة

245,000 ناتالي الواك2694 7130043221,000 % 199310دارومكتبه الھ�لالتعويض في اAجراءات الجنائية

1,225,000 د. وليد خالد عطية2695 71315201,103,000 % 201710منشورات الحلبيالتنفيذ علي حساب المدين عن طريق ابرام صفقات

980,000 خليل الزكروط2696
الحلبوسي

7131283882,000 الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي "في الشريعة اAس�مية
"والقوانين الوضعية

% 201410منشورات الحلبي

735,000 د. عمار تركي الحسيني2697 7131054662,000 % 201310منشورات الحلبيالجرائم الماسة بالشعور الديني

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق جزا
1,470,000 حنان ريحان المضحكي2698 71312751,323,000 % 201410منشورات الحلبيالجرائم المعلوماتية

490,000 ا�ستاذ ملحم کرم2699 7131453441,000 % 201510منشورات الحلبيالجريمة ا�قتصادية

735,000 فاديا قاسم بيضون2700 7131128662,000 % 201210منشورات الحلبيالجريمة المنظمة ، الرشوة وتبييض اYموال

980,000 د. منيف الشمري2701 7131461882,000 % 201510منشورات الحلبيالجريمة ذات النتيجة المتعدية " النظرية و التطبيق

735,000 أ.جھاد محمد البريزات2702 7130638662,000 % 201010دارالثقافهالجريمه المنظمه

1,470,000 عبد الرحمن خلفي2703 71308741,323,000 % 201210منشورات الحلبيالحق في الشکوي کقيد علي المتابعه الجزائيه

1,225,000 القاضي الدكتور علي2704
رشيد أبو حجيلة

71306421,103,000 % 201110دارالثقافهالحمايه الجزاايه للعرض في القانون الوضعي والشريعه ا�س�ميه

980,000 الحسيني2705 7130857882,000 % 201210منشورات الحلبيالحمايه الجنائيه للحريه الشخصيه في  مواجه السلطه العامه

1,470,000 د. عمر محمود حسن2706 71314441,323,000 % 201510منشورات الحلبيالخطا و اثره في القضاء دراسة تاصيلية فقھية مقارنة

980,000 د. عمار عباس2707
الحسيني

7131099882,000 % 201310منشورات الحلبيالردع الخاص العقابي ونظم المعاملة اAص�حية

980,000 2708
رشا محمد جعفر

الھاشمي
7130461882,000 الرقابة القضااية على سلطة ا�دارة في فرض الجزاءات  على

المتعاقد معھا
% 201010منشورات الحلبي

980,000 د.ثائر سعود العدوان2709 7131040882,000 % 201210دارالثقافهالعدالة الجنائية ل�حداث-دراسة مقارنة

735,000 اماني الخطيب2710 7131491662,000 % 201710منشورات الحلبيالعدل اساس الحكم

735,000 صائب محمد ناظم2711
الموسوي

7131494662,000 % 201710منشورات الحلبيالعقوبات التاديبية والرقابة القضائية

980,000 حماد حميد الحماد2712 7130889882,000 % 201210منشورات الحلبيالع�نيه في قانون اصول المحاکمات الجزائيه

1,470,000 دة.فاديا بيضون2713 71311251,323,000 % 201310منشورات الحلبيالفساد ابرز الجرائم ا�ثار وسبل المعالجة

1,470,000 د. مصطفي العوجي2714 71314371,323,000 % 201510منشورات الحلبيالقانون الجنائي الجزء الثاني: المسئولية الجنائية

1,470,000 د. مصطفي العوجي2715 71315161,323,000 % 201710منشورات الحلبيالقانون الجنائي العام /التمارين العملية

1,470,000 د. مصطفي العوجي2716 71314361,323,000 % 201510منشورات الحلبيالقانون الجنائي جزء ا�ول: النظرية العامة للجريمة

735,000 د.علي يوسف الشكري2717 7130110662,000 % 200810دارالثقافهالقضاء الجنااي الدولي في عالم متغير

735,000 المحامي محمد س�مة2718
الدويك

7131375662,000 % 201510منشورات الحلبي(المجرم والجريمة والعقاب ( قصور السياسة العقابية

1,470,000 دة. ريتا عيد2719 71313581,323,000 % 201410منشورات الحلبيالمحاكم الجزائية الدولية الخاصة بين السيادة والعدالة

612,500 المحامي طه كاسب2720
الدروبي

7131173551,000 % 201410دارالثقافهالمدخل إلى علم البصمات

735,000 د.ماجد محمد �في2721 7130128662,000 % 201210دارالثقافهالمساولية الجزااية الناشاة عن الخطا الطبي

1,225,000 د. علي غصن2722 71314951,103,000 % 201710منشورات الحلبي٢المسوولية الجزائية للطبيب - طبعة 

735,000 کوسرت حسين امين2723
البرزنجي

7131426662,000 % 201510منشورات الحلبيالمسوولية الجنائية ل�حداث

980,000 المحامي ثائر العاني2724 7131094882,000 % 201310منشورات الحلبيالمسؤولية الجزائية ل�طباء

1,225,000 د. مصطفي العوجي2725 71314461,103,000 % 201510منشورات الحلبيالمسؤولية الجنائية في المؤسسة ا�قتصادية

1,470,000 د. صباح سامي داوود2726 71314721,323,000 % 201610منشورات الحلبيالمسئولية الجنائية عن التعذيب ا�شخاص

980,000 قاسم جنابي2727 7130807882,000 % 201210منشورات الحلبيالمفاجاه بالزني عنصر استفزاز في القتل وا�يذاء

1,470,000 2728
د. علي حرب

71311211,323,000 الموسوعة الجزائية الدولية     الجزء الثاني : منظومة القضاء
الجزائي الدولي

% 201310منشورات الحلبي

3,675,000 أ.د فخري عبد2729
الرزاق-د.خالد الزعبي

71306853,308,000 % 201010دارالثقافه١/۴الموسوعه الجناايه

686,000 فرج الھريش2730 7130154617,000 % 199810دارالنھضه العربيهالنظم العقابية: دراسة تحليليظة في النشاة و التطور

1,225,000 المحامي د.ط�ل أبو2731
عفيفة

71310411,103,000 % 201110دارالثقافهالوجيز في قانون ا�جراءات الجزائية الفلسطيني

980,000 د. نوار دھام مطر2732
الزبيدي

7131279882,000 % 201410منشورات الحلبي( انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ( دراسة مقارنة

19,110,000 المحامي الياس أبو عيد2733 713136017,199,000 % 201410منشورات الحلبيمجلد) / توزيع١٣أصول المحاكمات المدنية (

735,000 د.عمر فخري الحديثي2734 7131042662,000 % 201110دارالثقافهتجريم التعسف في استعمال الحق بوصفة سببا من اسباب ا�باحة

1,225,000 د.سيف إبراھيم2735
المصاروه

71310431,103,000 % 201210دارالثقافهتداول ا�وراق المالية الحماية الجزائية-دراسة مقارنة

1,960,000 ذنون يونس صالح2736
المحمدي

71313071,764,000 % 201310متفرقهتعويض ا�ضرار الواقعه علي حياه ا�نسان وس�مه جسده

1,470,000 2737
رشيده بوکر

71308851,323,000 جرائم ا�عتداء علي نظم المعالجه ا�ليه في التشريع الجزائري
المقارن

% 201210منشورات الحلبي

735,000 المحامي محمد أمين2738
الشوابكة

7130794662,000 % 201110دارالثقافهجرائم الحاسوب وا�نترنت-الجريمة المعلوماتية

1,470,000 د. سامر عبد.2739 71314481,323,000 % 201510منشورات الحلبيجرائم الرقابة علي النقود

735,000 سالم روضان الموسوي2740 7130843662,000 % 201210منشورات الحلبيجرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائيه

1,225,000 حسام الدين ا�حمد2741 71301771,103,000 % 201010منشورات الحلبيجرائم القرصنه البحريه في ضوء التشريعات وا�تفاقيات الدوليه

1,715,000 وسيم حسام الدين2742
ا�حمد

71308751,544,000 % 201210منشورات الحلبيجرائم المخدرات

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق جزا
980,000 د.جعفر عبد اYمير2743

الياسين
7131245882,000 % 201410منشورات الحلبيجرائم الموظفين دراسة ميدانية في علم اAجتماع الجنائي

980,000 2744
القاضي ج�ل

الزعبي-القاضي اسامة
المناعسة

7131160882,000
% 201410دارالثقافهجرائم تقنية نظم المعلومات ا�لكترونية - دراسة مقارنة

735,000 المقدم مخلد ابراھيم2745
الزعبي

7130998662,000 % 201110دارالثقافهجريمة استثمار الوظيفة العامة - دراسة مقارنة

980,000 محمد الريكاني2746 7131243882,000 جريمة استغ�ل النفوذ "ووسائل مكافحتھا على الصعيدين الدولي
"والوطني

% 201410منشورات الحلبي

735,000 د.نايف حامد العليمات2747 7130763662,000 % 200710دارالثقافهجريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية

490,000 أ.أبتسام سعيد ملكاوي2748 7130758441,000 % 200910دارالثقافهجريمة تلويث البيئة

980,000 وسيم حسام الدين2749
ا�حمد

7130861882,000 % 201210منشورات الحلبيجريمه التزوير في التشريعات العربيه

980,000 وسيم ا�حمد-کنان سعيد2750 7130826882,000 % 201210منشورات الحلبيجريمه الرشوه في التشريعات العربيه

612,500 أ.أحمد يوسف الزواھرة2751 7131000551,000 % 201210دارالثقافهحجية الحكم الجزائي امام القضاء المدني-دراسة مقارنة

1,715,000 2752
جمعھا ولخصھا

المحامي محمد ياسين
71310601,544,000 خ�صة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الجزائية خ�ل العام

2008

% 201210منشورات الحلبي

735,000 د.سعد صالح شكطي2753 7131001662,000 % 201210دارالثقافهدراسات معمقة في القانون الجنائي

1,225,000 د. مصطفي العوجي2754 71314491,103,000 % 201510منشورات الحلبيدروس في اصول المحاکمات الجزائية

1,470,000 د. مصطفي العوجي2755 71315171,323,000 % 201710منشورات الحلبي: الجريمة١دروس في العلم الجنائي ج

1,470,000 د. مصطفي العوجي2756 71315181,323,000 % 201710منشورات الحلبي :السياسة٢دروس في العلم الجنائي ج

1,225,000 د. مصطفى العوجي2757 71313681,103,000 % 201510منشورات الحلبيدروس في أصول المحاكمات الجزائية

980,000 المحامي نزيه نعيم2758
ش��

7130340882,000 % 200410منشورات الحلبيدعاوى ا�ستاناف المدنية الجزااية

735,000 المحامي نزيه نعيم2759
ش��

7130359662,000 % 200610منشورات الحلبيدعاوى ا�فعال والجراام المنافية للحشمة والحياء وا�داب

735,000 المحامي نزيه نعيم2760
ش��

7130336662,000 % 200410منشورات الحلبيدعاوى المخدرات

490,000 المحامي نزيه نعيم2761
ش��

7131458441,000 % 201510منشورات الحلبي٢دعاوي ا�بطال التبليغات و ا�نذارات غير القانونية ط

392,000 المحامي نزيه نعيم2762
ش��

7131457353,000 % 201510منشورات الحلبي٢دعاوي المنع من السفر ط

735,000 المحامي نزيه نعيم2763
ش��

7130347662,000 % 200510منشورات الحلبيدعوى ا�فتراء

1,470,000 د.حسن يوسف مقابلة2764 71311681,323,000 % 201410دارالثقافهدور ا�دعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية-دراسة مقارنة

735,000 أ. الھام صالح بن خليفة2765 7131169662,000 % 201410دارالثقافهدور البصمات واXثار المادية ا�خرى في ا�ثبات الجنائي

735,000 سوران اسماعيل عبد2766
. بنديان

7131114662,000 % 201310منشورات الحلبيدور العقوبات الذكية في ادارة اYزمات الدولية

980,000 د. عبد . ابراھيم2767
الموسى

7131349882,000 % 201510منشورات الحلبيسلسلة دراسات فقھية قضايا معاصرة في الفقه الجنائي

980,000 أ.د فاضل زيدان محمد2768 7130751882,000 % 201010دارالثقافهسلطة القاضي الجنائي في تقدير ا�دلة-دراسة مقارنة

1,225,000 2769
د.عبد الرحمن توفيق

أحمد
71310021,103,000 شرح ا�جراءات الجزائية كما ورد في قانوني المحاكمات الجزائية

والنيابة العامة
% 201110دارالثقافه

1,470,000 فايز ح�ق2770 71308791,323,000 % 201210منشورات الحلبيشرح جرائم القتل العمدي

1,470,000 المحامي د.ط�ل أبو2771
عفيفة

71310041,323,000 % 201210دارالثقافهشرح قانون العقوبات-القسم  العام

735,000 2772
د.سميح

المجالي-القاضي علي
المبيضين

7130223662,000
% 200910دارالثقافهشرح قانون العقوبات العسکري

612,500 المحامي عمر محمد2773
البصول

7130781551,000 % 201010دارالثقافهشرح قانون منع الجرائم

980,000 د.حسن بشيت خوين2774 7130788882,000 % 201010دارالثقافهضمانات المتھم في الدعوى الجزائية

735,000 به يار سعيد عزيز دزه2775
ي

7131277662,000 % 201410منشورات الحلبيعذر ا�ستفزاز في القانون الجنائي

980,000 المحامي وسيم اYحمد2776 7130582882,000 % 201110منشورات الحلبيعقوبات  اجتھاد محكمة النقض - قرارات ھياة عامة

2,940,000 المحامي بدوي حنا2777 71305942,646,000 % 200010منشورات الحلبي١/٣عقوبات 

490,000 ساسي سالم الحاج2778 7130239441,000 % 200510دارالمدارا�س�ميعقوبة اAعدام بين ا�بقاء وا�لغاء

294,000 د. محمد معمر الرازقي2779 7130243265,000 % 200410دارالمدارا�س�ميعلم ا�جرام والسياسة الجنائية

980,000 د.عبد الرحمن توفيق2780
أحمد

7131008882,000 % 201210دارالثقافهعلم ا�جرام والعقاب

735,000 أ.د أكرم نشأت إبراھيم2781 7131009662,000 % 201210دارالثقافهعلم النفس الجنائي

735,000 القاضي عبد .2782
اYلوسي

7131095662,000 % 201310منشورات الحلبيغلق الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق ا�بتدائي

490,000 رجاء بوھادي2783 7130250441,000 % 200810دارالنھضه العربيهفكرة الصفة في الدعوة الجنائية

686,000 خالد قنونو2784 7131079617,000 % 201310دارالمدارا�س�ميقانون ا�جراءات الجنائية الليبي نصوص وھوامش

735,000 د.محمد صبحي نجم2785 7131010662,000 % 201210دارالثقافهقانون العقوبات-القسم العام

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق جزا
1,960,000 د.محمد مصباح القاضي2786 71312701,764,000 قانون العقوبات - القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وا�عتداء على اYشخاص واYموال
% 201310منشورات الحلبي

4,410,000 المحامي الياس أبو عيد2787 71314213,969,000 % 201310منشورات الحلبيمجلدات)/ توزيع٣قانون العقوبات بين النص واAجتھاد والفقه (

980,000 د. عبد . الموسي2788 7131477882,000 % 201510منشورات الحلبيقضايا معاصرة في الفقه الجنائي

1,470,000 د. علي حرب2789 71311201,323,000 لموسوعة الجزائية الدولية    الجزء ا�ول : نظرية الجزاء الدولي
المعاصر

% 201310منشورات الحلبي

1,470,000 د. عمار عباس2790
الحسيني

71310511,323,000 % 201310منشورات الحلبيمبادئ علمي ا�جرام والعقاب

392,000 محمد معمر الرازقي2791 7130272353,000 % 200210دارالمدارا�س�ميمحاضرات في القانون الجنائي ،القسم العام

1,470,000 2792
مفتاح جعفر عبد الجواد

71314931,323,000 معايير القصاص واثرھا على الدية دراسة تحليلية مقارنة في ظل
التشريع الجنائي فقھا وقضاء

% 201710منشورات الحلبي

735,000 د.ثائر سعود العدوان2793 7131011662,000 % 201210دارالثقافهمكافحة الفساد الدليل الى اتفاقية ا�مم المتحدة

3,185,000 أ.د سھيل حسين2794
الفت�وي

71310122,867,000 % 201110دارالثقافه اجزاء١-٣موسوعة القانون الدولي الجنائي 

980,000 أ.د سھيل حسين2795
الفت�وي

7131013882,000  جرائم ا�بادة الجماعية١موسوعة القانون الدولي الجنائي ج
وجرائم ضد ا�نسانية

% 201110دارالثقافه

980,000 أ.د سھيل حسين2796
الفت�وي

7131014882,000 % 201110دارالثقافه جرائم الحرب وجرائم العدوان٢موسوعة القانون الدولي الجنائي ج

1,225,000 أ.د سھيل حسين2797
الفت�وي

71310151,103,000 % 201110دارالثقافه القضاء الدولي الجنائي٣موسوعة القانون الدولي الجنائي ج

1,225,000 2798
أ.د اكرم

المشھداني-اللواء نشات
البكري

71307391,103,000
% 200910دارالثقافهموسوعه علم الجريمه و البحث ا�حصاني الجنااي

980,000 الدراجي2799 7130893882,000 % 201310منشورات الحلبينحو تطورات في السياسه الجنائيه المعاصره

980,000 حسن الحماد2800 7130823882,000 % 201310منشورات الحلبينحو معالجات لبعض المستجدات في القانون الجنائي

1,225,000 المحامي الياس أبو عيد2801 71313971,103,000 % 201310منشورات الحلبينظرية الدعوى في أصول المحاكمات الجزائية / توزيع

588,000 حورية بوبرية2802 7130306529,000 % 200810دارالنھضه العربيهوسيلة ارتكاب الجريمة بوصفھا مناطاً للتجريم والعقاب

حقوق بين الملل
735,000 احمد مرعي2803 7131044662,000 % 201310منشورات الحلبياثار قطع الع�قات الدبلوماسية

735,000 عبد الرسول ا�سدي2804 7130844662,000 % 201210منشورات الحلبياحکام التنازع الدولي للقوانين

980,000 فرمان درويش حمد2805 7131302882,000 % 201310متفرقهاختصاصات المحکمه ا�تحاديه العليا في العراق

1,470,000 د. رواد سليقة2806 71312351,323,000 % 201410منشورات الحلبيادارة ا�زمات الدولية في ظل نظام اYمن الجماعي

980,000 فادي الشعيب2807 7130822882,000 % 201310منشورات الحلبياستخدام ا�سلحه النوويه في القانون الدولي

735,000 حيدر ادھم الطائي2808 7130809662,000 % 201210منشورات الحلبيا�حتجاج في القانون الدولي

735,000 د.نايف أحمد ضاحي2809
الشمري

7131401662,000 % 201410منشورات الحلبيا�ختصاص ا�ستشاري لمحكمة العدل الدولية

1,225,000 ظاھر مجيد قادر2810 71313031,103,000 % 201310متفرقها�ختصاص التشريعي والقضايي في عقود النفط

1,225,000 د. اکرم محمج حسين2811 71315131,103,000 % 201710منشورات الحلبيا�خ�ل بالتنفيذ في بيوع التجارة الدولية

980,000 مفتاح عامر سيف2812
النصر

7131509882,000 % 201610منشورات الحلبيا�ستثمارات ا�جنبية المعوقات والضمانات القانونية

980,000 2813
احمد منصور القميش

7130850882,000 ا�ستجواب کوسيله من وسائل الرقابه علي اعمال السلطه التنفيذيه
في دساتير بلدان مجلس التعاون الخليجي

% 201210منشورات الحلبي

735,000 المحامي محمد س�مة2814
الدويك

7131352662,000 % 201510منشورات الحلبيا�عتداءات المائية  ا�سرائلية على المياه العربية

1,470,000 القاضي د.الياس2815
ناصيف

71314971,323,000 % 201710منشورات الحلبي(ا�عمال التجارية والتجار (دراسة مقارنة

735,000 المحامي انمار الحديثي2816 7131465662,000 % 201610منشورات الحلبيا�لتزام الدولي بحماية المناخ

1,470,000 د. سھير ابراھيم حاجم2817
الھيتي

71312541,323,000 % 201410منشورات الحلبياXليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

1,225,000 2818
القاضي د.غسان رباح

71315111,103,000 التحكيم التجاري البحري " مع مقدمة في حل المنازعات التجارية
"الدولية

% 201610منشورات الحلبي

735,000 د.مراد محمود المواجدة2819 7130634662,000 % 201010دارالثقافهالتحكيم في عقود الدوله ذات الطابع الدولي

686,000 زھير الحسيني2820 7130039617,000 % 199810دارالنھضه العربيهالتدابيرالمضاده في القانون الدولي العام

980,000 2821
د.نسرين س�مة

محاسنة
7130635882,000 التزام البااع بالتسليم والمطابقه،دراسه في القانون ا�نجليزي

واتفاقيه ا�مم المتحده
% 201110دارالثقافه

1,225,000 دة.حنان نايف م�عب2822 71313821,103,000 % 201510منشورات الحلبيالتعاون الدولي

735,000 سفيان لطيف علي2823 7131105662,000 % 201310منشورات الحلبيالتعسف في استعمال حق النقض في مجلس ا�من الدولي

735,000 ا�سدي2824 7130869662,000 % 201210منشورات الحلبيالتقليد والتجديد في احکام الجنسيه

1,960,000 2825
د. خليل حسين

71310781,764,000
التنظيم الدبلوماسي اYصول والتنظيم - المھام والتمثيل- الحصانات

وا�متيازات-البروتوكول-فن التفاوض والمؤتمرات- الدبلوماسية
ا�س�مية

% 201210منشورات الحلبي

980,000 د. محمد المجذوب2826 7130044882,000 % 200610منشورات الحلبيالتنظيم الدولي

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق بين الملل
1,715,000 د. خليل حسين2827 71310481,544,000 التنظيم القنصلي اYصول والقواعد - التمثيل والمھام  الحصانات

وا�متيازات
% 201310منشورات الحلبي

980,000 د.اشرف محمد غرايبة2828 7131199882,000 % 201410دارالثقافهالحصانة الدبلوماسية وضرورات حماية اYمن القومي

735,000 حقي النداوي2829 7131317662,000 % 201310متفرقهالحصانه البرلمانيه وکيفيه زوالھا

1,470,000 د.علي حسن الشامي2830 71307831,323,000 الدبلوماسية-نشاتھا وتطورھا وقواعدھا ونظام الحصانات
وا�متيازات الدبلوماسية

% 201110دارالثقافه

735,000 أ.د سھيل حسين2831
الفت�وي

7130762662,000 % 200510دارالثقافهالدبلوماسية ا�س�مية-دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر

735,000 أ.د سھيل حسين2832
الفت�وي

7130646662,000 % 200910دارالثقافهالدبلوماسيه بين النظريه والتطبيق

1,225,000 2833
د. ترتيل ترکي

الدرويش
71314521,103,000 الدولة وراء القضبان " جدلية مسالة الدولية جنائيا علي الصعيد

الدولي
% 201510منشورات الحلبي

980,000 امال يدر2834 7130828882,000 % 201210منشورات الحلبيالرقابه القضائيه عن التحکيم التجاري الدولي

2,940,000 القاضي د. الياس2835
ناصيف

71315252,646,000 % 201710منشورات الحلبي١/٢الشرکات التجارية دراسة مقارنة 

980,000 منيرة ابو بكر محمد2836 7131098882,000 % 201310منشورات الحلبيالص�ت بين الع�قات الدبلوماسية والع�قات القنصلية

735,000 د.بشير جمعة الكبيسي2837 7131253662,000 % 201310منشورات الحلبيالضرر العابر للحدود عن أنشطة � يحظرھا القانون الدولي

980,000 رودريک ايليا ابي خليل2838 7131459882,000 العقوبات ا�قتصادية الدولية " في القانون الدولي بين الفعالية و
٢حقوق ا�نسان ط

% 201510منشورات الحلبي

1,470,000 2839
خولة محي الدين

يوسف
71311231,323,000 العقوبات ا�قتصادية الدولية المتخذة من مجلس ا�من وانعکاس

تطبيقاتھاعلي حقوق ا�نسان
% 201310منشورات الحلبي

735,000 د.عادل علي مقدادي2840 7130662662,000 % 201110دارالثقافهالقانون البحري

735,000 د.عبد الناصر الھياجنة2841 7131207662,000 % 201410دارالثقافهالقانون البيئي

980,000 د.فاروق ابراھيم جاسم2842 7131487882,000 % 201710منشورات الحلبيالقانون الجوي

1,225,000 د.عمر محمد المخزومي2843 71301031,103,000 % 200910دارالثقافهالقانون الدولي ا�نساني في ضوء المحکمه الجنائيه الدوليه

1,225,000 2844
د.بدر الدين محمد شبل

71309041,103,000 القانون الدولي الجنائي الموضوعي دراسة في بنية القاعدة الدولية
الجنائية الموضوعية الجريمة الدولية والجزاء الدولي الجنائي

% 201110دارالثقافه

980,000 أ.د غالب علي الداودي2845 7130949882,000 % 201110دارالثقافهالقانون الدولي الخاص-الجنسية

980,000 أ.د غالب علي الداودي2846 7130950882,000 % 201110دارالثقافهالقانون الدولي الخاص-تنازع القوانين

1,960,000 أ.د غالب علي الداودي2847 71309511,764,000 % 201110دارالثقافه١/٢القانون الدولي الخاص 

735,000 أ.د حسن الھداوي2848 7130952662,000 % 201110دارالثقافهالقانون الدولي الخاص تنازع القوانين

735,000 د.عادل احمد الطائي2849 7131203662,000 % 201410دارالثقافهالقانون الدولي العام -التعريف-المصادر-اYشخاص

1,225,000 عروبه جبار الخزرجي2850 71306651,103,000 % 201210دارالثقافهالقانون الدولي لحقوق ا�نسان

1,225,000 2851
أ.د محمد

علوان-د.محمد
الموسوي

71312061,103,000
% 201410دارالثقافه٢القانون الدولي لحقوق اAنسان-الحقوق المحمية ج

735,000 2852
أ.د محمد

علوان-د.محمد
الموسوي

7131226662,000
% 201410دارالثقافه١القانون الدولي لحقوق اAنسان-المصادر ووسائل الرقابة ج

1,960,000 2853
أ.د محمد

علوان-د.محمد
الموسوي

71312251,764,000
% 201410دارالثقافه جزئين١-٢القانون الدولي لحقوق اAنسان 

1,225,000 د.محمد الحاج حمود2854 71306681,103,000 % 201110دارالثقافهالقانون الدولي للبحار

735,000 تمارا احمد برو2855 7131306662,000 % 201310متفرقهاللجو السياسي بين النظريه والتطبيق في ضو القانون الدولي العام

735,000 المحامي علي وھبي2856
ديب

7131454662,000 % 201510منشورات الحلبيالمحاکم الجنائية الدولية تطورھا و دورھا في قمع الجرائم الدولية

980,000 د. طارق شندب2857 7131410882,000 % 201410منشورات الحلبيالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان / توزيع

980,000 أ.لندة معمر يشوي2858 7130670882,000 % 201010دارالثقافهالمحكمه الجناايه الدوليه الداامه و اختصاصاتھا

1,715,000 خليلي حسين2859 71308951,544,000 % 201210منشورات الحلبيالمراسم والتشريفات الدبلوماسيه وقواعد اللياقه والمجامله

980,000 ثامر احمد2860 7130881882,000 % 201210منشورات الحلبيالمرکز القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي ا�نساني

735,000 عبد الرحمن الدسوقي2861 7130892662,000 % 201210منشورات الحلبيالمرور البري للسفن الحربيه ا�جنبيه في البحر ا�قليمي

735,000 بيان محمد شابازي2862 7131528662,000 % 201710منشورات الحلبيالمسئولية الدولية عن تصحر البيئة ا�رضية

1,470,000 د. محمد خالد برع2863 71314991,323,000 % 201710منشورات الحلبيالمعاھدات الدولية وآليات توطينھا في القانون الوطني

1,470,000 خالد جواد الجشمي2864 71313461,323,000 % 201410متفرقهالمعاھدات الدوليه والسياده الوطنيه

490,000 المحامي عبد القادر2865
النقوزي

7130394441,000 % 200810منشورات الحلبيالمفھوم القانوني لجراام ا�رھاب الداخلي والدولي

980,000 أ.صفاء سمير ابراھيم2866 7130954882,000 % 201210دارالثقافهالمنازعات الناجمة عن خ�فة الدول وسبل مكافحتھا

980,000 أ.د سھيل حسين2867
الفت�وي

7130956882,000 % 200910دارالثقافهالموجز في القانون الدولي العام

392,000 المحامي احمد مکداش2868 7131535353,000 % 201710منشورات الحلبيالموظف ا�داري الدولي

1,225,000 د. خليل حسين2869 71311101,103,000 % 201310منشورات الحلبيالنظام الدولي المفاھيم وا�سس... الثوابت والمتغيرات

735,000 أ. نادية احمد عمراني2870 7131201662,000 % 201410دارالثقافهالنظام القانون لwمن الغذائي العالمي

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق بين الملل
735,000 د.نبيل زيد مقابلة2871 7130753662,000 النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات ا�لكترونية في القانون

الدولي الخاص
% 200910دارالثقافه

1,470,000 دة. حفيظة الحداد2872 71304711,323,000 % 200910منشورات الحلبي١/٢النظرية العامة في القانون القضااي الخاص الدولي 

980,000 القاضي د. غسان رباح2873 7131467882,000 % 201610منشورات الحلبي٢الوجيز في العقد التجاري الدولي ط

980,000 د.محمد وليد المصري2874 7130958882,000 % 201110دارالثقافهالوجيز في شرح القانون الدولي الخاص-دراسة مقارنة

980,000 أ.د غازي حسن2875
صباريني

7131202882,000 % 201410دارالثقافهالوجيز في مبادئ القانون الدولي العام

1,225,000 2876
دة. لمى عبد الباقي

العزاوي
71312371,103,000 الوسائل القانونية �ص�ح مجلس ا�من ( لتفادي ا�نتقائية

( وازدواجية المعايير في تعامله مع القضايا الدولية

% 201410منشورات الحلبي

980,000 د.عبد الكريم علوان2877 7130696882,000 % 201010دارالثقافه القانون الدولي المعاصر٢الوسيط في القانون الدولي العام  ج

3,307,500 د.عبد الكريم علوان2878 71309592,977,000 % 201210دارالثقافه١/۴الوسيط في القانون الدولي العام 

735,000 د.عبد الكريم علوان2879 7130960662,000 % 201110دارالثقافه ،حقوق ا�نسان٣الوسيط في القانون الدولي العام ج 

735,000 د.عبد الكريم علوان2880 7130961662,000 % 201210دارالثقافه( (المنظمات الدولية۴الوسيط في القانون الدولي العام ج 

980,000 د.عبد الكريم علوان2881 7131081882,000 % 201010دارالثقافه المبادي العامه١الوسيط في القانون الدولي العام ج

1,960,000 2882
د. نزيه علي منصور

71311161,764,000 الو�يات المتحدة ا�ميركية ومواجھة ا�زمات الدولية في ضوء
القانون الدولي

% 201310منشورات الحلبي

980,000 2883
د.بدر الدين محمد شبل

7130962882,000 اليات الحماية الدولية لحقوق ا�نسان وحرياته ا�ساسية-دراسة في
اجھزة الحماية العالمية

% 201210دارالثقافه

980,000 ع� عمر محمد2884 7130890882,000 % 201210منشورات الحلبيانتقال المخاطر في البيوع البحريه

980,000 المحامي غضبان حمدي2885 7131262882,000 إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية والقانون
الدولي

% 201410منشورات الحلبي

1,225,000 المحامي حسين علي2886
محيدلي

71312741,103,000 أثر نطام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدولة في الجرائم
التي تدخل ضمن اختصاصھا

% 201410منشورات الحلبي

980,000 د. مصطفى كمال طه2887 7131073882,000 % 201210منشورات الحلبيأساسيات القانون البحري

735,000 2888
رائد الشيباني

7131286662,000 آثار تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمھامه المنصوص عليھا في
اتفاقية فيينا للع�قات الدبلوماسية

% 201410منشورات الحلبي

980,000 د. عادل احمد الطائي2889 7131198882,000 % 201410دارالثقافهتفسير المعاھدات الدولية دراسة في قانون المعاھدات الدولية

980,000 عمار الخالدي2890 7131124882,000 % 201310منشورات الحلبيتنازع القوانين في ا�متيازات البحرية

1,225,000 2891
د. ھبه ھزاع

71314431,103,000 توازن ا�ستثمار ا�جنبية بين القانون الوطني و قانون ا�ستثمار
الدولي

% 201510منشورات الحلبي

980,000 2892
د. عبدالجبار رشيد

الجميلي
7131455882,000 جرائم ا�رھاب الدولي في ضوء اختصاص المحکمة الجنائية

الدولية
% 201510منشورات الحلبي

980,000 غسان رباح2893 7130872882,000 % 201210منشورات الحلبيحقوق وقضاء ا�حداث

735,000 د.فضيل عبد . ط�فحة2894 7131082662,000 % 201110دارالثقافهحماية ا�طفال في القانون الدولي ا�نساني

1,225,000 د. عباس ا�مير2895 71314751,103,000 % 201610منشورات الحلبيحماية حقوق ا�نسان في القانون الدولي

980,000 عبد الرحمن الدسوقي2896 7130854882,000 حمايه الطيران المدني من ا�نشطه العسکريه للدول في ضوءقواعد
القانون الدولي العام

% 201210منشورات الحلبي

1,470,000 القاضي د. الياس2897
ناصيف

71315311,323,000 % 201710منشورات الحلبيحوکمة الشرکات في القانون المقارن و تشريعات الدول

980,000 د.محمد الحاج حمود2898 7130963882,000 % 201310دارالثقافهدراسات في القانون الدولي

367,500 اماني فھمي2899 7131540331,000 % 201610المرکز القومي للترجمه٢ (الھند) ط٢دساتير العالم  مجلد

318,500 اماني فھمي2900 7131549287,000 % 201610المرکز القومي للترجمه( (كوبا١١دساتير العالم مجلد 

220,500 اماني فھمي2901 7131550198,000 % 201610المرکز القومي للترجمه( (سويسرا١٢دساتير العالم مجلد 

367,500 اماني فھمي2902 7131551331,000 % 201610المرکز القومي للترجمه( (كوريا الجنوبية-الشمالية١٣دساتير العالم مجلد 

318,500 اماني فھمي2903 7131545287,000 % 201610المرکز القومي للترجمه( (جنوب افريقيا٧دساتير العالم مجلد 

269,500 اماني فھمي2904 7131546243,000 % 201610المرکز القومي للترجمه( (ماليزيا٨دساتير العالم مجلد 

441,000 اماني فھمي2905 7131547397,000 % 201610المرکز القومي للترجمه( (السويد٩دساتير العالم مجلد 

318,500 اماني فھمي2906 7131541287,000 % 201310المرکز القومي للترجمه٢ (ا�مم المتحدة) ط١دساتير العالم مجلد

367,500 اماني فھمي2907 7131542331,000 % 201610المرکز القومي للترجمه٢ (اليابان-البرازيل) ط٣دساتير العالم مجلد

367,500 اماني فھمي2908 7131543331,000 % 201610المرکز القومي للترجمه٢ (استراليا-ايطاليا) ط۴دساتير العالم مجلد

367,500 اماني فھمي2909 7131539331,000 % 201610المرکز القومي للترجمه٢ (ايران-اليونان) ط۵دساتير العالم مجلد

220,500 اماني فھمي2910 7131548198,000 % 201610المرکز القومي للترجمه( (اسبانيا١٠دساتيرالعالم مجلد 

367,500 اماني فھمي2911 7131544331,000 % 201610المرکز القومي للترجمه( (تركيا۶دساتيرالعالم مجلد 

980,000 ع�ء عبد الحميد عبد2912
الكريم

7131289882,000 % 201410منشورات الحلبيدور اYمين العام تجاه الصراعات الداخلية

1,470,000 د. نايف أحمد ضاحي2913
الّشمري

71313621,323,000 % 201410منشورات الحلبيدور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة منظمة اYمم المتحدة

1,225,000 بشارت رضا زنگنه2914 71313191,103,000 % 201310متفرقهدورالمبعوث ا�ممي في تسويه النزاعات ذات الطابع الدولي

1,470,000 خليل حسين2915 71308761,323,000 % 201210منشورات الحلبيذزائع ا�رھاب الدولي وحروب الشرق ا�وسط الجديد

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق بين الملل
1,470,000 د. خالد حساني2916 71314511,323,000 سلطات مجلس ا�من في تطبيق الفصل السابع " بين احکام الميثاق

و الممارسات الدولية المعاصرة
% 201510منشورات الحلبي

2,940,000 مجموعة من اYساتذة2917
العرب

71314962,646,000 % 201710منشورات الحلبي٢٠١٠ /١/٢شرح مبادئ الينيدروا لعقود التجارة الدولية 

980,000 د. عبد المجيد ابراھيم2918
سلمان الطائي

7131523882,000 % 201710منشورات الحلبيعقود التجارية البحرية و التامين عليھا وفق التشريعات

1,470,000 2919
د.عبد الجبار رشيد

الجميلي
71314081,323,000 عولمة القانون الجنائي الدولي واثرھا في حفظ ا�من والسلم

الدوليين
% 201510منشورات الحلبي

1,225,000 سوسن عزيزه2920 71308371,103,000 % 201210منشورات الحلبيغياب الحصانه في الجرائم الدوليه

980,000 أ.د طالب حسن موسى2921 7130992882,000 % 201210دارالثقافهقانون التجارة الدولية

1,715,000 2922
غسان رباح

71308781,544,000 قانون الموارد البتروليه في المياه البحريه في ضوء مبادي العقود
النفطيه

% 201210منشورات الحلبي

686,000 ،د. محمود المبارك2923
تقديم: د. فيصل القاسم

7131136617,000 % 200810دارالفتحقراءة قانونية في احداث العصر

1,225,000 د. محمد القاسمي2924 71313481,103,000 % 201510منشورات الحلبيمبادئ القانون الدولي العام

980,000 أ.د سھيل حسين2925
الفت�وي

7130774882,000 % 201010دارالثقافهمبادئ المنظمات الدولية العالمية وا�قليمية

735,000 محمد خضا�نباري2926 7131435662,000 % 201510منشورات الحلبيمبدا عدم اتدخل و استثناءاته في القانون الدولي

46,060,000 البروفسور د.عبد2927
الحميد اYحدب

713137941,454,000 % 201410منشورات الحلبيمجلد) / توزيع٢۶عدد/٢۴مجلة التحكيم العالمية (

980,000 د.محمد المجذوب2928 7130811882,000 % 201210منشورات الحلبيمجلس ا�من ودوره في حمايه الس�م الدولي

980,000 عبد الرحمن الدسوقي2929 7130856882,000 % 201210منشورات الحلبيمدي التزام الدوله بغير ارادتھا في القانون الدولي العام

980,000 2930
المحامي فيصل اياد

فرج .
7131104882,000 مسؤولية الدولة عن انتھاكات الشركات الدولية الخاصة العسكرية و

اYمنية في ضوء القانون الدولي ا�نساني
% 201310منشورات الحلبي

735,000 2931
د.عيسى غسان الربضي

7130917662,000 مسؤولية الناقل الجوي الدولي علي الضرر الواقع علي ا�شخاص
وامتعتھم

% 201110دارالثقافه

980,000 ھديل صالح الجنابي2932 7130845882,000 % 201210منشورات الحلبيمسئوليه المنظمه الدوليه

1,470,000 د. نادر علي عجمي2933 71314841,323,000 % 201710منشورات الحلبيمشروعية الس�ح النووي بين القانون الدولي والع�قات الدولية

1,470,000 احمد عبيس نعمه2934
الفت�وي

71313151,323,000 مشکله ا�سلحه التقليديه بين جھود المجتمع الدولي والقانون
الدولي العام

% 201310متفرقه

735,000 أ.إياد عصام الحطاب2935 7130732662,000 مكافحه ا�غراق التجاري التدابير القانونيه في القوانين وا�تفاقيات
الدوليه

% 201110دارالثقافه

980,000 الموتمرات العلميه2936
بجامعه بيروت

7130831882,000 % 201210منشورات الحلبيموتمر ا�زمه العالميه

980,000 أ.د سھيل حسين2937
الفت�وي

7131209882,000 % 201310دارالثقافهموسوعة القانون الدولي-التنظيم الدولي

735,000 2938
أ.د سھيل

الفت�وي-د.غالب
حوامدة

7130965662,000
موسوعة القانون الدولي-القانون الدولي العام/مبادئ القانون

الدولي العام
% 200910دارالثقافه

735,000 أ.د سھيل حسين2939
الفت�وي

7130966662,000 % 200910دارالثقافهالقانون الدولي للبحار۶موسوعة القانون الدولي -ج

980,000 أ.د سھيل الفت�وي2940
ورفاقة

7130967882,000 % 201210دارالثقافهموسوعة القانون الدولي -حقوق ا�نسان

980,000 أ.د سھيل حسين2941
الفت�وي

7131191882,000  القيم ا�خ�قية في٢موسوعة القانون الدولي ا�س�مي ج
دبلوماسية النبي محمد عليه الص�ه والس�م

% 201410دارالثقافه

2,450,000 د. خليل حسين2942 71310502,205,000 % 201310منشورات الحلبي١/٢موسوعة المنظمات ا�قلمية والقارية 

1,470,000 ايليا ابي خليل2943 71308621,323,000 موسوعه العولمه والقانون الدولي الحديث بين الواقعيه السياسيه
والحاکميه العالميه

% 201310منشورات الحلبي

5,145,000 أ.د سھيل الفت�وي2944
ورفاقة

71307354,631,000 % 200910دارالثقافه١/۶موسوعه القانون الدولي 

735,000 د.عامر محمود2945
الكسواني

7130736662,000 % 201010دارالثقافه تنازع القوانين١موسوعه القانون الدولي الخاص ج

980,000 2946
د.عامر محمود

الكسواني
7130737882,000  الجنسيه و الموطن و مركز٢موسوعه القانون الدولي الخاص ج

ا�جانب
% 201010دارالثقافه

2,940,000 خليل حسين2947 71308532,646,000 % 201210منشورات الحلبي١/٢موسوعه القانون الدولي العام

حقوق بشر
980,000 غادة بشير خيري2948 7131504882,000 % 201710منشورات الحلبيا�تفاقيات الخاصة بحقوق ال�جئين وآليات حمايتھم

980,000 محمود سامي نعمة2949
الجبوري

7131370882,000 % 201410منشورات الحلبيا�حت�ل وانتھاك حقوق ا�نسان

735,000 د. جعفر الياسين2950 7131055662,000 % 201310منشورات الحلبياAجھاض دراسة قانونية اجتماعية

1,960,000 احمد عبيد جاسم2951 71313221,764,000 % 201310متفرقهالتاصيل الفقھي للقانون المدني

735,000 راميا محمد شاعر2952 7130840662,000 % 201210منشورات الحلبيالتجار بالبشر

1,470,000 دعبدا�مير الياسين2953 71308331,323,000 % 201210منشورات الحلبيالتشرد وانحراف سلوک الصغار وا�حداث

980,000 سمر بشير خيري2954 7131505882,000 الجريمة المنظمة العابرة للحدود "ا�تجار بالنساء وا�طفال
"نموذجا

% 201710منشورات الحلبي

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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حقوق بشر
1,470,000 د. مصطفي العوجي2955 71314451,323,000 % 201510منشورات الحلبيالحقوق ا�نسان في الدعوي الجزائية مع مقدمة في حقوق ا�نسان

1,225,000 د. حميد سلطان الخالدي2956 71311021,103,000 % 201310منشورات الحلبيالحقوق اللصيقة بشخصية الطفل

1,470,000 د.بدر الدين محمد شبل2957 71306431,323,000 % 201110دارالثقافهالحمايه الدوليه الجناايه لحقوق ا�نسان وحرياته

735,000 سعدي محمد الخطيب2958 7130842662,000 % 201210منشورات الحلبيالدوله القانونيه وحقوق ا�نسان

245,000 مصطفى السباعي2959 7130611221,000 % 200310دار الس�مالمراة بين الفقه والقانون غ�ف

735,000 2960
ضيا عبد. الجابر
ا�سدي/علي سعد

عمران
7131328662,000

% 201310متفرقهالمسوليه الجزاييه لعضو المجلس النيابي

245,000 2961
ذنون يونس صالح

المحمدي
7131308221,000 المسوليه المدنيه عن بقايا ا�سلحه الحربيه في ظل ا�حت�ل

العسکري/دراسه مقارنه في القوانين المدنيه والدوليه
% 201310متفرقه

980,000 عفيف شمس الدين2962 7131309882,000 المصنف السنوي في القضايا المدنيه/تصنيف ل�جتھادات الصادره
٢٠١٢خ�ل عام 

% 201310متفرقه

735,000 د.ساسي سالم الحاج2963 7130135662,000 % 200410دارالمدارا�س�ميالمفاھيم القانونية لحقوق ا�نسان

980,000 علي عبد . أسود2964 7131280882,000 تأثير ا�تفاقيات الدولية الخاصة بحقوق ا�نسان في التشريعات
الوطنية

% 201410منشورات الحلبي

735,000 د. جورج سعد2965 7131514662,000 % 201710منشورات الحلبيحقوق ا�نسان

735,000 2966
د.علي الدباس-القاضي

علي أبو زيد
7130189662,000 حقوق ا�نسان و حرياته ودود شرعية ا�جراءات الشرطية في

تعزيزھا
% 201110دارالثقافه

735,000 د.عروبة جبار2967
الخزرجي

7130193662,000 % 200910دارالثقافهحقوق الطفل بين النظرية و التطبيق

735,000 أ.عبد القادر بشير حوبة2968 7131138662,000 % 201210دارالثقافهحماية الصحفيين ووسائل ا�ع�م اثناء النزاعات المسلحة

980,000 ھيمن قاسم بايز2969 7131321882,000 % 201310متفرقهحمايه الملکيه الخاصه في ضو ا�تفاقيات الدوليه لحقوق ا�نسان

735,000 د. محمد امين الميداني2970 7131501662,000 % 201710منشورات الحلبيمدخل الى منظمة التعاون ا�س�مي وحماية حقوق ا�نسان

612,500 خديجة النبراوي2971 7130296551,000 % 200810دار الس�مموسوعة حقوق ا�نسان في ا�س�م م.سلوفان عادي

دايرة المعارف
196,000 د. محمد رضوان الداية2972 7010016176,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالتقاليد الشامية في الديار ا�ندلسية

196,000 إعداد رفعت إبراھيم2973 7010032176,000 % 199510دارومكتبه الھ�لالخط الديواني

196,000 إعداد رفعت إبراھيم2974 7010031176,000 % 199610دارومكتبه الھ�لالخط الفارسي

196,000 إعداد رفعت إبراھيم2975 7010030176,000 % 199510دارومكتبه الھ�لالخط الكوفي

318,500 ھ�ل ناجي2976 7010017287,000 % 200010عالم الكتبالمخطوطات العربية في المكتبة الوطنية تونس والجزائر

490,000 السيده کنفاني2977 7010020441,000 % 200010عالم الكتبالمخطوطات العربية في مكتبه ا�سكو�-اسبانيا

588,000 د. عبد الحفيظ الميار2978 7010034529,000 % 200510دارالمدارا�س�ميدراسة تحليلية للنقائش الفينيقية البونية

1,078,000 تشارلز دي بوشا2979 7010007970,000 % 200510دارالمدارا�س�ميطرق البحث في علم المكتبات ا�ساليب والتاويل

686,000 ابو الريحان البيروني2980 7010033617,000 % 201110عالم الكتبكتاب الجماھر في معرفة الجواھر

357,700 محمد احمد قعورة2981 7010019322,000 % 199410عالم الكتبمبادىء الكونيات

294,000 محمد خالد ك�ب2982 7010035265,000 % 201110دارالفتحمخطوطات فلسطينية نادرة بين النھب والضياع

784,000 2983
ج. العربية للوقاية

7010010706,000 معجم المصطلحات العلميه في علوم وقايه النبات
عربي-انکليزي/انکليزي -عربي

% 200610دارالنھضه العربيه

588,000 جيل فيريول2984 7010036529,000 % 10دارومكتبه الھ�لمعجم المصطلحات علم ا�جتماع- کرتونيه

1,470,000 الدمشقي2985 70100141,323,000 % 200810عالم الكتب٢/١معجم المطبوعات العربية والمعربة 

343,000 سليم عرفات المبيض ـ2986
ب xمحمد خالد ُك�

7010027309,000 % 201310دارالفتحمكتبة الجامع العمري الكبير بمدينة غزة

2,205,000 لجنة دار الفکر2987
المعاصر

70100371,985,000 % 201510دارالفكرالمعاصر١موسوعة العلوم و التقانات ج

2,205,000 لجنة دار الفکر2988
المعاصر

70100381,985,000 % 201710دارالفكرالمعاصر٢موسوعة العلوم و التقانات ج

392,000 ابن ا�كفاني2989 7010018353,000 % 198410عالم الكتبنخب الذخائر في أحوال الجواھر

رسانه ومطالعات فرھنگي
980,000 محمد أبو بكر باذيب2990 7020024882,000 % 200810دارالفتحاحمد عمر بافقيه، من رواد الصحافة العربية في القرن العشرين

171,500 فيصل حسن مطر2991 7020004154,000 % 201010دارالفكرالمعاصراسس ومھارات الكتابة للصورة والتقرير التلفازي

588,000 مي العبد.2992 7020055529,000 % 10دارالنھضه العربيها�تصال في الشرق ا�وسط و ا�نھيار الثقافي

490,000 د. مي العبد . سنو2993 7020021441,000 % 200110دارالنھضه العربيها�تصال في عصر العولمة-الدور والتحديات الجديده

490,000 طارق الخليفي2994 7020016441,000 % 201010دارالنھضه العربيها�ع�م المحلي في عصر المعلومات

588,000 مي العبد اللة2995 7020008529,000 % 201110دارالنھضه العربيهالبحث في علوم ا�ع�م و ا�تصال

490,000 احمد زين الدين2996 7020009441,000 % 201210دارالنھضه العربيهالتحرير الصحافي دليل عملي

490,000 د.کلود يونان2997 7020007441,000 % 201110دارالنھضه العربيهالتضليل الک�مي واليات السيطره علي الراي

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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رسانه ومطالعات فرھنگي
686,000 مي العبد.2998 7020017617,000 % 200610دارالنھضه العربيهالتلفزيون وقضاياا�تصال في عالم متغيير

735,000 أ.د عبد الرزاق محمد2999
الدليمي

7020032662,000 % 201110دارالثقافهالصحافة ا�لكترونية والتكنولوجيا الرقمية

490,000 توماس فيرينكزي3000 7020043441,000 % 201310دارومكتبه الھ�لالصحافه

637,000 نبيل الخطيب3001 7020044573,000 % 10دارالنھضه العربيهاللغة وا�دب والحضارة العربية . واقع وآفاق

980,000 أ.د عبد الرزاق محمد3002
الدليمي

7020033882,000 % 201110دارالثقافهالمدخل الى وسائل ا�ع�م وا�تصال

294,000 فرنسيس بال3003 7020030265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميالميديا

588,000 فوز عبد .3004 7020048529,000 % 10دارالنھضه العربيهالوصول الحر الي المعلومات

612,500 الصحفي اشرف فتحي3005
الراعي

7020035551,000 % 201410دارالثقافهحرية الصحافة في التشريع ومواءمتھا للمعايير الدولية

392,000 راسم محمد الجمال3006 7020003353,000 % 200810دارومكتبه الھ�لدراسات في ا�ع�م الدولي

588,000 آمنة بلعلى3007 7020026529,000 % 201310دارالنھضه العربيهسيميائيات ا�نساق

588,000 آمنة بلعلى3008 7020038529,000 % 201310دارالنھضه العربيهسيميائيات ا�نساق

490,000 فايزة يخلف3009 7020025441,000 % 201310دارالنھضه العربيهسيميائيات الخطاب والصورة

980,000 د  ف� مھنا3010 7020002882,000 % 200210دارالفكرالمعاصرعلوم ا�تصال والمجتمعات الرقميه

784,000 الرابطة العربية لعلوم3011 7020047706,000 % 10دارالنھضه العربيهعلوم ا�ع�م و ا�تصال في الوطن العربي

686,000 3012
مي العبد .

7020018617,000 علوم اAع�م وا�تصال واشکاليات التکوين المھني في العالم
العربي

% 200910دارالنھضه العربيه

588,000 الصادق رابح3013 7020039529,000 % 201310دارالنھضه العربيهفضاءات رقمية

980,000 د.عبد النبي غزعل3014 7020031882,000 % 201110دارالثقافهفن تحرير ا�خبار في ا�ذاعات الدولية

686,000 عبد النبي خزعل3015 7020034617,000 % 201010دارالنھضه العربيهفن تحرير اYخبار والبرامج في الفضائيات التلفزيونية

490,000 حبيب يوسف مغنيه3016 7020045441,000 % 10دارومكتبه الھ�لفي ا�دب الحديث والثقافه

245,000 المركز العربي لبحوث3017
ا�تصال و التنمية

7020027221,000 % 201210دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد االخامس

134,750 المركز العربي لبحوث3018
ا�تصال و التنمية

7020013121,000 % 201210دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد الثالث

343,000 مي عبد . و آخرون3019 7020052309,000 % 201510دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد الثالث عشر

171,500 المركز العربي لبحوث3020
ا�تصال و التنمية

7020041154,000 % 201310دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد الثامن

134,750 المركز العربي لبحوث3021
ا�تصال و التنمية

7020012121,000 % 201210دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد الثاني

343,000 مي عبد . و آخرون3022 7020051309,000 % 201510دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد الثاني عشر

343,000 مي عبد . و آخرون3023 7020050309,000 % 201510دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد الحادي عشر

343,000 مي عبد . و آخرون3024 7020054309,000 % 201610دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد الخامس عشر

134,750 المركز العربي لبحوث3025
ا�تصال و التنمية

7020010121,000 % 201210دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد الرابع

343,000 مي عبد . و آخرون3026 7020053309,000 % 201610دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد الرابع عشر

171,500 المركز العربي لبحوث3027
ا�تصال و التنمية

7020040154,000 % 201310دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد السابع

245,000 المركز العربي لبحوث3028
ا�تصال و التنمية

7020028221,000 % 201210دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد السادس

343,000 مي عبد . و آخرون3029 7020049309,000 % 201410دارالنھضه العربيهمجلة ا�تصال و التنمية, العدد العاشر

257,250 مجموعه اساتذه3030 7020011232,000 % 201010دارالنھضه العربيهمجله ا�تصال والتنميه-العدد ا�ول

171,500 المركز العربي للبحوث3031 7020042154,000 % 201410دارالنھضه العربيهمجله ا�تصال والتنميه/العدد التاسع

490,000 اياد الدليمي3032 7020037441,000 % 201310دارالنھضه العربيهنظام ا�تصال وا�ع�م الدولي

588,000 ربي الشعراني3033 7020056529,000 % 201610دارالنھضه العربيهنفوذ ا�ع�م في العالم العربي

روانشناسي وعلوم تربيتي
177,870 عبد الکريم بکار3034 7210344160,000 % 201510دار الس�م٧ابن الزمانه : التربية من اجل المستقبل التربية الرشيدة جلد

588,000 فاديا ابو خليل3035 7210320529,000 % 201410دارالنھضه العربيهاثر الثقافه والتنشئه ا�جتماعيه في تكوين شخصيه الفرد

490,000 فاديا ابو خليل3036 7210295441,000 % 201110دارالنھضه العربيهادارة الصف وتعديل السلوك الصفي

735,000 محمد صبحي آقبيق3037 7210366662,000 % 201710دارالفكرالمعاصرادارة راس المال البشري... کيف تحول موظفيک الي خلية النحل

980,000 انور الموسى3038 7210348882,000 % 201010دارالنھضه العربيهادب ا�طفال... فن المستقبل

196,000 اسما حاتم الشرباني3039 7210336176,000 % 201510دارالفتحادرس اقل تنجح اکثر

735,000 د.ليندا سلفرمان كريقر3040 7210263662,000 % 201110دارالثقافهارشاد الموھوبين والمتفوقين

980,000 أ.د عزو اسماعيل3041
عفانة وزم�ؤه

7210267882,000 % 201210دارالثقافهاستراتيجيات تدريس الرياضيات

392,000 جليل شكور3042 7210180353,000 % 201010دارالنھضه العربيهاصول التربية

490,000 ھناء صندقلي3043 7210357441,000 % 201610دارالنھضه العربيهاضطراب ام مرض نفسي

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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روانشناسي وعلوم تربيتي
490,000 غنوة عاصي ا�سد3044 7210181441,000 % 201010دارالنھضه العربيهاضطرابات في التكيف او التواصل ا�جتماعي دليل المربية

735,000 د.سناء محمد أبو عاذره3045 7210268662,000 % 201210دارالثقافها�تجاھات الحديثة في تدريس العلوم

735,000 د.عبد ال�ه ابراھيم3046
الفقي

7210314662,000 % 201410دارالثقافهSPSS ا�حصاء التطبيقي بإستخدام برنامج

392,000 د.الجبرين3047 7210278353,000 % 201210دارالفكرالمعاصرا�دارة المدرسية في ضوء الفكر التربوي المعاصر

171,500 30487210205154,000 % 10متفرقها�رقام-للصغار

539,000 د. أحمد الزعبي3049 7210242485,000 % 201110دارالفكرالمعاصرا�طفال التوحديون

686,000 �با سليم معربس3050 7210186617,000 % 201010دارالنھضه العربيها�كتااب لدى الشباب

147,000 أكرم أحمد إدريس3051 7210362132,000 % 201110دارالفكرالمعاصرا�كتئاب

294,000 احمد فايز3052 7210199265,000 % 200010دارالنھضه العربيها�لعاب واللعب ل�طفال المصابين بالشل الدماغي

98,000 د. محيا زيتون3053 721033088,000 مرکز دراسات الوحدها�مية في الوطن العربي
العربيه

201510 %

686,000 ربى الشعراني3054 7210009617,000 % 200910دارالنھضه العربيهاAبداع في التربية المدرسية في التعليم اYساسي

171,500 جانبوت حافظ3055 7210333154,000 % 201410دارالفكرالمعاصراAنسان كما يفكر يكون / درب الغنى

73,500 د. عبد . يوسف3056
الحسن

721001566,000 % 200710دارالفكرالمعاصراAيجابية / رسائل العين

677,180 أ.د. سعيد إسماعيل3057
علي

7210323609,000 % 201410دار الس�ماYصول الثقافية للتربية

513,520 أ.د. سعيد إسماعيل3058
علي

7210324462,000 % 201410دار الس�ماYصول الفلسفية للتربية

1,225,000 3059
د.مصطفى نوري

القمش-د.فؤاد عيد
الجوالدة

72102541,103,000
% 201210دارالثقافهالبرامج التربوية وا�ساليب الع�جية لذوي الحاجات الخاصة

539,000 د محمداحمدال3060 7210020485,000 % 200210دارالفكرالمعاصرالتحليل النفسي ماضيه ومستقبله  /حوارات لقرن جديد

588,000 سمير كبريت3061 7210289529,000 % 201110دارالنھضه العربيهالتدريب و التدرب على التعلم

539,000 د. احمد محمد الزغبي3062 7210022485,000 % 200710دارالفكرالمعاصرالتربية الخاصة للموھوبين و المعوقين

277,830 سعيد اسماعيل علي3063 7210031250,000 % 200810دار الس�مالتربيه السياسيه ل�طفال

686,000 مروان الدويري3064 7210316617,000 % 201310دارالنھضه العربيهالتعامل مع مشاكل او�دنا

490,000 انطوان صياح3065 7210337441,000 % 10دارالنھضه العربيهالتفکير، اللغة و التعليم

73,500 د عبد. يوسف الحسن3066 721003566,000 % 200510دارالفكرالمعاصرالتقويم  / رسائل العين

101,920 عبد الكريم بكار3067 721003792,000 % 201110دار الس�مالتربيه الرشيده٢التواصل ا�سري ج

686,000 ھناء صندقلي3068 7210245617,000 % 201210دارالنھضه العربيهالتوحد اللغز الذي حيير العلماء

490,000 غسان يعقوب3069 7210317441,000 % 201410دارالنھضه العربيهالثروة الفكرية لدى المراھقين

490,000 لطفي الشربيني3070 7210039441,000 % 201010دارالنھضه العربيهالجنس وحياتنا النفسية

49,000 ياسر العيتي3071 721024344,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالحرية العاطفية

392,000 أ.بدر الحسين3072 7210329353,000 % 201410دارالفكرالمعاصرالحوارمع الطفل

882,000 بروس باكر/آ�ن3073
برايتمان

7210041794,000 % 200710دار الس�مالدليل الشامل لذوي ا�حتياجات الخاصة م.سلوفان

735,000 د.عبد ال�ه ابراھيم3074
الفقي

7210264662,000 % 201210دارالثقافهالذكاء ا�صطناعي والنظم الخبيرة

107,800 ياسر العيتي3075 721004297,000 % 200410دارالفكرالمعاصرالذكاء العاطفي في اYسرة

107,800 ياسر العيتي3076 721004397,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالذكاء العاطفي/نظره جديده في الع�قه بين الذکاء والعاطفه

98,000 د. أحمد خيري العمري3077 721004488,000 % 200510دارالفكرالمعاصرالذين لم يولدوا بعد

735,000 ھشام طالب3078 7210047662,000 % 201010دارالنھضه العربيهالسيادة على النفس والجسد

137,200 انعام محمد عيسي3079 7210224123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجي المبسطه-التقييم الذاتي

137,200 إنعام محمدعيسى3080 7210177123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيا التعلم-سيكولوجية التعلم

137,200 انعام محمد عيسي3081 7210228123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيا المبسطه-الحظ والشخصيه

137,200 انعام محمد عيسي3082 7210223123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيا المبسطه-الفشل والتاخر

137,200 انعام محمد عيسي3083 7210220123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيا المبسطه-مواجھه الحياه

137,200 انعام محمد عيسي3084 7210212123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-ا�يحاء الذاتي

137,200 انعام محمد عيسي3085 7210225123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-التوافق وال�توافق

137,200 انعام محمد عيسي3086 7210217123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-الخجل والتشاوم

137,200 انعام محمد عيسي3087 7210214123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-الخوف والھلع

137,200 انعام محمد عيسي3088 7210218123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-الزواج وا�و�د

137,200 انعام محمد عيسي3089 7210221123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-السيطره علي النفس

137,200 انعام محمد عيسي3090 7210219123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-القلق والتوتر

137,200 انعام محمد عيسي3091 7210215123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-المراھقه والشباب

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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137,200 انعام محمد عيسي3092 7210229123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-النجاح والتقدم

137,200 انعام محمد عيسي3093 7210227123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-علم النفس العائلي

137,200 انعام محمد عيسي3094 7210213123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-علم نفس النمو

137,200 انعام محمد عيسي3095 7210216123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-فن ا�بداع

137,200 إنعام محمد عيسى3096 7210179123,000 % 200810عالم الكتبالسيکولوجيه المبسطه-قوة ا�رادة

686,000 غسان يعقوب/ ريما3097
شبارو

7210361617,000 % 201610دارالنھضه العربيهالصحة ا�نجابية عند المراة و الطالبة

73,500 عدنان السبيعي3098 721005266,000 % 200210دارالفكرالمعاصرالصحة النفسية للجنين

735,000 عبد الرحمن محمد3099
العيسوي

7210305662,000 % 200410منشورات الحلبيالصحه النفسيه من منظور قانوني

637,000 عرفان اYشقر3100 7210056573,000 % 200910دارالفكرالمعاصرالطفولة إبحار معھا في حياتنا وتاريخنا

980,000 مريم سليم3101 7210355882,000 % 201610دارالنھضه العربيهالع�ج النفسي السلوكي والمعرفي

490,000 سالم المعوش3102 7210058441,000 % 200710دارالنھضه العربيهالعولمة و التربية و سباقات ا�تصال و التشکل و التنمية

392,000 عادل مصطفي3103 7210059353,000 % 200610دارالنھضه العربيهالعولمه من زاويه سيکولوجيه

245,000 د.فاطمة قدورة الشامي3104 7210061221,000 % 200310دارالنھضه العربيهالفكر النھضوي في أبحاث ومؤتمرات زاھية قدورة

735,000 محمد عبدالرحمن3105
مرحبا

7210062662,000 % 200510دارالنھضه العربيهالفكرانيه

1,886,500 جاري ر .فاندنبوس3106 72103641,698,000 % 201610المرکز القومي للترجمه١/٢القاموس الموسوعى فى العلوم النفسية والسلوكية 

441,000 علي صالح العكيدي3107 7210321397,000 % 201110دارالفكرالمعاصر٢القانون في تشخيص وع�ج ا�مراض النفسية ج

122,500 محمد عدنان سالم3108 7210350110,000 % 201610دارالفكرالمعاصرالقراءة او�

106,330 عبد الكريم بكار3109 721006396,000 % 200910دار الس�م٢القواعد العشر -اھم القواعد في تربيه ا�بناء التربيه الرشيده ج

980,000 أ.د محمد جاسم العبيدي3110 7210277882,000 % 201110دارالثقافهالقياس النفسي وا�ختبارات

343,000 مصطفي صفوان3111 7210204309,000 مرکز دراسات الوحدهالک�م او الموت
العربيه

200810 %

686,000 غنوة عاصي ا�سد3112 7210296617,000 % 201110دارالنھضه العربيه التطبيقات١الكفاءة ا�جتماعية : مھارات العناية الذاتية - ج

686,000 غنوة عاصي ا�سد3113 7210182617,000 % 201010دارالنھضه العربيهالكفاءة ا�جتماعية مھارة النمو الشخصي كتاب التطبيقات للتلميذ

116,620 أحمد البراء اYميري3114 7210310105,000 % 201010دار الس�ماللياقات الست دروس في فن الحياة

490,000 أ.محمد عبد الكريم3115
الم�ح

7210273441,000 % 201210دارالثقافهالمدرسة ا�لكترونية ودور ا�نترنت في التعليم

147,000 عبد الكريم بكار3116 7210189132,000 % 201010دار الس�م۴المراھق كيف نفھمه وكيف نوجھه التربيه الرشيده ج

588,000 ساره حسان ح�ق3117 7210359529,000 % 201610دارالنھضه العربيهالمستودعات الرقمية

686,000 سمر قطان3118 7210338617,000 % 10دارالنھضه العربيهالمسرح الع�جي: رحلة ممثل الي الذات

686,000 سمر قطان3119 7210358617,000 % 201610دارالنھضه العربيهالمسرح الع�جي: رحلة ممثل إلى الذات

588,000 احمد الزعبي3120 7210064529,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالمشك�ت النفسية  والسلوکيه والدراسيه

392,000 عبد الغني النابلسي3121 7210294353,000 المعجم الحديث في تفسير ا�ح�م -کتاب تعطير ا�نام في تعبير
المنام

% 10دار القلم

637,000 د. أحمد محمد الزعبي3122 7210200573,000 % 200910دارالفكرالمعاصرالموھبة والتفوق واAبداع

490,000 أ.د رمضان الطنطاوي3123 7210265441,000 % 200810دارالثقافهالموھوبون ... اساليب رعايتھم واساليب تدريسھم

1,225,000 د.مصطفى نوري3124
القمش

72102661,103,000 % 201210دارالثقافهالموھوبون ذوو صعوبات التعلم

441,000 علي صالح العکيدي3125 7210347397,000 % 201510دارالفكرالمعاصرالنظرة ا�کتئاب

686,000 ربى ناصر المصري3126
الشعراني

7210318617,000 % 201410دارالنھضه العربيهاوراق تربوية معاصرة

98,000 د. أحمد خيري العمري3127 721000388,000 % 200510دارالفكرالمعاصرإدرينالين

490,000 مايسة النيال3128 7210001441,000 % 201010دارالنھضه العربيهأخ�قيات البحث العلمي

392,000 امانول کانت3129 7210004353,000 % 200510دارالنھضه العربيهأسس ميتافيزيقا اYخ�ق

980,000 فادية حطيط3130 7210247882,000 % 201210دارالنھضه العربيهتجربة ريجيو اميليا في الطفولة المبكرة

343,000 , محمد عدنان سالم3131

أنس الرفاعي
7210074309,000 % 200810دارالفكرالمعاصرتسريع القراءة وتنميه ا�ستيعاب

980,000 معصومة إبراھيم3132 7210332882,000 % 10دارالنھضه العربيهتغيير العقل

490,000 ابن سيرين3133 7210078441,000 % 200010دارومكتبه الھ�لمجلد– تفسير ا�ح�م 

490,000 محمد بن سيرين3134 7210079441,000 % 200910دارومكتبه الھ�لتفسيرا�ح�م ابن سيرين

392,000 �بن سيرين3135 7210080353,000 % 200510المكتبه العصريهتفسيرا�ح�م الكبيركرتونية لونان

73,500 محمد أحمد راشد3136 721008166,000 % 200510دارالفكرالمعاصرتقرير ميداني / رسائل العين

85,750 د. عادل الشويخ3137 721008277,000 % 200710دارالفكرالمعاصرتقويم الذات / رسائل العين

392,000 انطوان صياح3138 7210288353,000 % 200910دارالنھضه العربيهتقويم تعلم اللغة العربية -دليل عملي

980,000 د.عبد الحكيم3139
صافي-د.سليم قارة

7210258882,000 % 201110دارالثقافهتنمية ا�بداع والمبدعين من منظور متكامل

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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612,500 د.سناء محمد أبو عاذره3140 7210257551,000 % 201210دارالثقافهتنمية المفاھيم العلمية ومھارات عمليات العلم

588,000 جليل شکور3141 7210360529,000 % 201610دارالنھضه العربيهتيارات تربوية معاصرة

103,880 حماد ثروي السويلم3142 721033993,000 % 201610دار الس�م٢٠*١٢حياتک قصة و انت المولف 

147,000 عمار محمد زكي3143
محيش

7210244132,000 % 201110دارالفكرالمعاصرخطوات فعالة لنجاح باھر

293,020 دايل كارنيجي3144 7210089264,000 % 200410عالم الكتبدع القلق وابداالحياه

133,280 وليد اسامة ال خليل3145 7210346120,000 % 201610دار الس�مدع طفلک حافيا نصائح الي ا�باء و ا�مھات للعناية با�طفال

822,220 نشوة عبد التواب3146
حسين

7210237740,000 % 201110دار الس�مدليل الباحثين الى المفاھيم النفسية في التراث ،عرض وتكشيف

196,000 محمد قطب3147 7210312176,000 % 10دار القلمدليل الحيران في تفسير ا�ح�م

230,300 ياسر عبد الكريم بكار3148 7210353207,000 % 201710دار الس�مدليل عملي للط�ب والطالبات من اجل حياة جامعية رائعة

441,000 لجنة دار العصماء3149 7210349397,000 % 201410دارالعصماء/سلسلة المتعة والفائدة والتسلية /مدينة التسالي

220,500 د.مصطفى غالب3150 7210094198,000 % 199110دارومكتبه الھ�لسيكولوجية الطفولة والمراھقة

588,000 عبد الرحمن العيسوي3151 7210095529,000 % 200910دارالنھضه العربيهسيكولوجية الفئات الخاصة: دراسة في الموھبة والعجز

490,000 د.أحمد عبد الكريم3152 7210269441,000 % 201110دارالثقافه(سيكولوجية عسر القراءة (الديسلكسيا

401,800 سلمان العودة3153 7210351362,000 % 201610دار الس�مشكرا ايھا ا�عداء

980,000 3154
د.مصطفى نوري

القمش-د.فؤاد عيد
الجوالدة

7210255882,000
% 201210دارالثقافهصعوبات التعلم رؤية تطبيقية

490,000 مارك برو3155 7210101441,000 % 200910دارومكتبه الھ�لطرائق التعليم في علم التربية

490,000 حسان ح�ق3156 7210103441,000 % 200610دارالنھضه العربيهطرائق ومناھج التدريس والعلوم المساعده وصفات المدرس الناجح

588,000 حسان ح�ق3157 7210104529,000 % 201110دارالنھضه العربيهطرائق ومناھج التربية والتعليم وصفات المدرس الناجح

294,000 غاستون ميا�ري3158 7210106265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميطرق البحث في علوم التربية

147,000 عبد الكريم بكار3159 7210239132,000 طفل يقرا "افكار عملية لتشجيع ا�طفال على القراءة التربيه
۶الرشيده ج "

% 201210دار الس�م

445,900 سلمان العودة3160 7210363401,000 % 201710دار الس�م(طفولة قلب (دون التذكر .. فوق النسيان

392,000 ھناء صندقلي3161 7210319353,000 % 201410دارالنھضه العربيهعلم الفراسة

980,000 أ.د محمد جاسم العبيدي3162 7210261882,000 % 201210دارالثقافهعلم النفس التجريبي

490,000 النيال / دويدار3163 7210113441,000 % 200610دارالنھضه العربيهعلم النفس المعملي و الذکاء و القدرات العقليه

1,259,790 محمد نجاتي- عبد3164
الحليم السيد

72101141,134,000 % 200810دار الس�م١/٣علم النفس في التراث ا�س�مي 

588,000 عبد الرحمن عيسوي3165 7210115529,000 % 200810دارالنھضه العربيهعلم النفس في المجال التربوي/التربيه الحديثه وتنميه التفکير

588,000 عبد الرحمن العيسوي3166 7210117529,000 % 200910دارالنھضه العربيهعلم نفس المدرسي: علم نفسفي خدمة المدرسة الحديثة

490,000 31677210322441,000 % 10دارومكتبه الھ�لعلوم التربيه

588,000 محمد زيدان3168 7210119529,000 % 200810دارومكتبه الھ�لعوامل الکفاية ا�نتاجية في التربية

588,000 سھيلة عبد الوھاب3169
الجباري

7210183529,000 % 201010دارالنھضه العربيهعيني ھي ...... سمعي وبصري

272,930 ندى حسن3170 7210121246,000 % 199610عالم الكتبفّسر أح�مك وأح�م اXخرين بنفسک

2,079,070 سمير شيخاني3171 72101241,871,000 % 199510عالم الكتب١/٧فكر .. وتسل -  

404,250 عبد اللطيف الصوفي3172 7210306364,000 % 200910دارالفكرالمعاصرفن القرءاة

392,000 عبد اللطيف الصوفي3173 7210202353,000 % 201010دارالفكرالمعاصرفن الكتابة للناشئة

137,200 إعداد: إنعام عيسى3174 7210178123,000 % 200810عالم الكتبفن الك�م في ا�قناع

588,000 مريم سليم3175 7210248529,000 % 201110دارالنھضه العربيهقصور ا�نتباه-فرط النشاط

980,000 محمد صالح ا�مام3176 7210128882,000 % 201010دارالثقافهقضايا و اراء في التربية الخاصه

155,820 محمد نبيل کاظم3177 7210340140,000 % 201610دار الس�مکيف تحقق السعادة في التقاعد و الشيخوخة التفکير الناجح

163,170 محمد نبيل کاظم3178 7210345147,000 % 201610دار الس�م٢٠*١٢کيف تصيد خواطر ذھبية 

163,170 محد نبيل کاظم3179 7210341147,000 % 201510دار الس�م٢٠*١٢کيف نحبب المدرسة �بنائنا 

98,000 د احمدخيري العمري3180 721013188,000 % 200710دارالفكرالمعاصركش ملك

735,000 ھدى الحسيني بيبي3181 7210249662,000 % 201210دارالنھضه العربيهكيف اصبح معلما مرشدا

220,500 د.جليل وديع شكور3182 7210135198,000 % 199510عالم الكتبكيف تصنعين مستقب�ً لطفلك

272,930 الحسامي3183 7210136246,000 % 200010عالم الكتبكيف تعالجين بكاء طفلك

294,000 بدر الحسين3184 7210303265,000 % 201210دارالفكرالمعاصركيف تكون معلما مؤئرا

130,830 محمد نبيل كاظم3185 7210142118,000 % 200810دار الس�مكيف نتحرر من نار الغضب

89,670 محمد نبيل كاظم3186 721014381,000 % 200710دار الس�مكيف نتعامل مع مراھقة ابنائنا ؟ التفكير الناجح

147,000 محمد نبيل كاظم3187 7210141132,000 % 200610دار الس�مكيف نؤدب ابنائنا بغير ضرب ؟ سلسلة التفكير الناجح

392,000 انطوان صياح3188 7210287353,000 % 201210دارالنھضه العربيهكيفيات التعليم و التعلم

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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294,000 ليلى اYحدب3189 7210147265,000 % 10دار الس�مما � نعلمه �و�دنا الف باء الحب والجنس م.سلوفان

372,400 عبد الكريم بكار3190 7210148335,000 % 200910دار الس�مما � نعلمه �و�دنا محاور تربويةغائبة م.سلوفان

612,500 د.جودت عزت-د.سعيد3191
العزة

7210253551,000 % 201210دارالثقافهمبادئ التوجيه وا�رشاد النفسي

181,300 عبد الكريم بكار3192 7210365163,000 % 201610دار الس�ممحاصرة الشرور

588,000 محمد العريس3193 7210286529,000 % 201210دارالنھضه العربيهمذكرات في منھج البحث التربوي

106,330 عبد الکريم بکار3194 721015496,000 % 201210دار الس�م١مسار ا�سره ،مبادي لتوجيه ا�سره التربيه الرشيده ج

171,500 عبد الکريم بکار3195 7210176154,000 % 10دار الس�ممشک�ت ا�طفال التربيه الرشيده

539,000 د. أحمد محمد الزعبي3196 7210156485,000 % 200510دارالفكرالمعاصرمشك�ت اYطفال النفسية والسلوكية والدراسية

367,500 نزار أباظة ، منى سالم3197 7210283331,000 % 201210دارالفكرالمعاصر سنوات۵-٧معجم اطفال الروضة 

490,000 علي زيعور3198 7210157441,000 % 200910دارالنھضه العربيهمعجم الطب النفسي وا�نجراحات كما الع�جات النفسية الحضارية

490,000 انطوان صياح3199 7210354441,000 % 201610دارالنھضه العربيهمفاتيح للتعليم و التعلم

245,000 معصومة ابراھيم3200 7210162221,000 % 200710دارالنھضه العربيهمقياس الذکاء المتعدد: دليل المقياس

326,340 سعيد إسماعيل علي3201 7210240294,000 % 201110دار الس�ممن ا�زمة الى ا�ص�ح العقل التربوي العربي

392,000 ھناء صندقلي3202 7210164353,000 % 200810دارالنھضه العربيهمن صوبات التعلم : الديسلکسيا دليل ا�ھل وا�ساتذة

431,200 ھداية. أحمد الشاشي3203 7210168388,000 % 201010دار الس�مموسوعة التربية العملية للطفل م.سلوفان

3,459,400 سعيد اسماعيل علي3204 72103523,113,000 % 201610دار الس�م۵/١موسوعة التطور الثقافي للتعليم في مصر 

343,000 إيناس محمود3205 7210190309,000 موسوعة الطفل المصورة كيف تثقف طفلك ؟ من المھد الى
( المراھقة ( مصورة با�لوان

% 201010دار الس�م

735,000 سمر رياض صعب3206 7210201662,000 % 201110دارالنھضه العربيهموھبه عسر القراءه-الديسلکسيا

318,500 أ.بدر الحسين3207 7210280287,000 % 201210دارالفكرالمعاصرمھارات التاثير وا�قناع عند المعلمين

490,000 علي ھاشم جاوش3208
الباوي

7210250441,000 % 201110دارالنھضه العربيهنظريات ا�رشاد التربيوي

53,900 محمد نبيل كاظم3209 721019249,000 % 201010دار الس�مھدايا للعروسين

220,500 د. عماد حمودة3210 7210198198,000 % 201010دارالفكرالمعاصرھكذا نقيد ا�جيال

294,000 عبد الكريم بكار3211 7210170265,000 % 200910دار الس�م١ھي ھكذا كيف نفھم ا�شياء من حولنا جـ

زبان و زبان شناسي
784,000 د.عبد الس�م راجح3212 7120671706,000 % 201610دارالعصماء(اعرف لغتك موسوعة مسابقات والغاز (لغوية وادبية للناشئة

1,176,000 البشير التھالي3213 71205611,058,000 % 201310دارالمدارا�س�ميالخطاب ا�شتباھي في التراث اللساني العربي

931,000 3214
د.عقيد خالد

العزاوي-عماد بن
خليفة البعقوبي

7120681838,000
% 201410دارالعصماء( الـد�لـة والـمعنى (دراسة تطبيقية

882,000 عبد القادر الفاسي3215
الفھري

7120564794,000 % 201310دارالمدارا�س�ميالسياسة اللغوية في الب�د العربية

686,000 اميل منذر3216 7120688617,000 % 201610دارالنھضه العربيهاللغة العربية الفصحى مشك�تھا ومشاريعھا تيسيرھا

367,500 نورمان فيركلف /محمد3217
عناني

7120705331,000 % 201610المرکز القومي للترجمهاللغة والسلطة

196,000 أنس الرفاعي3218 7120567176,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالمعين في قواعد اللغة ا�نكليزية

441,000 د. محمد موعد3219 7120590397,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالميسر في القواعد وا�عراب

539,000 الدكتور علي جاسب3220
الخزاعي

7120708485,000 % 201710دار الرافدينالنحو العربي في ضوء المذھب الذاتي في نظرية القران

588,000 ندى مرعشلي ھواري3221 7120686529,000 % 201510دارالنھضه العربيهCD + الواضح في تصوير الحروف

531,160 د. راغدة العيسوي3222 7120582478,000 % 201310دار الس�متدريس الكتابة روية ومنھج

392,000 انطوان صياح3223 7120628353,000 % 201110دارالنھضه العربيهتعلمية االقواعد العربية -دليل علمي

588,000 مجموعة أساتذة3224 7120629529,000 % 200910دارالنھضه العربيه١تعلميه اللغه العربيه: ج

392,000 انطوان صياح3225 7120631353,000 % 200810دارالنھضه العربيه٢تعلميه اللغه العربيه: ج

490,000 خليل عجينة3226 7120589441,000 % 10دارالنھضه العربيهرياض اللغة العربية وادابھا

588,000 عبد الرحيم جيران3227 7120559529,000 % 201310دارالمدارا�س�ميسراب النظرية

294,000 لجنة دار العصماء3228 7120670265,000 % 201510دارالعصماءسلسلة تعلم ا�حرف وا�رقام عربي - انكليزي

588,000 الدکتور محمد محمود3229
الطناحي

7120593529,000 % 10دارالفتحصيحه في سبيل العربيه

269,500 جودت الرکابي3230 7120371243,000 % 200910دارالفكرالمعاصرطرق تدريس اللغة العربية

588,000 د. مبارك حنون3231 7120555529,000 % 201310دارالمدارا�س�ميفي الصواتة البصرية من لسانيات المنطق الي لسانيات المكتوب

808,500 رفيق شامي3232 7120697728,000 % 201210دارالجملقرعة جرس لکائن جميل

686,000 محمد محمد يونس علي3233 7120560617,000 % 201310دارالمدارا�س�ميقضايا في اللغة واللسانيات وتحليل الخطاب

686,000 بشير سالم فرج3234 7120690617,000 % 201610دارالنھضه العربيهقطوف من اللغة العربية

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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زبان و زبان شناسي
686,000 قاسم طه السارة3235 7120706617,000 % 201710دار الس�م(مبادئ علم المصطلحات (شمواه

686,000 مني الدسوقي3236 7120694617,000 % 201610دارالنھضه العربيهمحاضرات في قواعد اللغة العربية و التعبير الکتابي

735,000 سيلفان اورو3237 7120556662,000 % 201310دارالمدارا�س�ميمسألة اصل اللغات تليھا تاريخية العلوم

666,400 محمد حسن عبد العزيز3238 7120608600,000 % 201610دار الس�م٢۴*١٧مستقبل اللغة العربية 

1,078,000 حسن غزالة3239 7120621970,000 % 10متفرقهمقا�ت في الترجمة و ا�سلوبية

1,176,000 شكري السعدي3240 71205581,058,000 مقولة الحدث الد�لية في التفكير اللغوي: بحث في ا�سس الد�لية
للبنى النحوية

% 201310دارالمدارا�س�مي

294,000 ص�ح نيازي3241 7120711265,000 % 201610دار المديمن تقنيات التاليف والترجمة

882,000 د.محمد علي سلطاني3242 7120682794,000 % 201510دارالعصماء/نصرة الثائر على المثل السائر /للصفدي

ب�غت
291,060 خديجه محمد الصافي3243 7120015262,000 % 200910دار الس�ماثر المجاز في فھم الوظائف النحوية سلوفان

367,500 د. كاظم كاظم3244 7120040331,000 % 199810عالم الكتبا�ستثناء في التراث النحوي و الب�غي

490,000 شکري المبخوت3245 7120041441,000 % 201010دارالمدارا�س�ميا�ستد�ل الب�غي

539,000 د.محمد علي سلطاني3246 7120663485,000 % 201410دارالعصماءالب�غة العربية في فنونھا

784,000 عيسي باطاھر3247 7120052706,000 % 200810دارالمدارا�س�ميالب�غة العربية مقدمات و تطبيقات

784,000 د.محمد ھيثم غرة3248 7120677706,000 % 201110دارالعصماء١/٢الب�غة من منابعھا 

980,000 حمادي صمود3249 7120295882,000 % 201010دارالمدارا�س�ميالتفكير الب�غي عند العرب: اسسه وتطوره الى القرن السادس

343,000 د. عادل الشنداح3250
د.سعدون العجيلي/

7120661309,000 % 201310دارالعصماءالعامل اللفظي الجار في ضوء متن الكافية وا�ظھار

882,000 جان كوھن3251 7120526794,000 % 201310دارالمدارا�س�ميالك�م السامي نظرية في الشعرية

686,000 د.عقيد خالد العزاوي3252 7120675617,000 % 201710دارالعصماءالمباحث الب�غية عند ا�صوليين

588,000 د. محمد علي سلطاني3253 7120650529,000 % 201210دارالعصماءالمختار من علوم الب�غة والعروض

171,500 مازن مبارک3254 7120122154,000 % 200610دارالفكرالمعاصرالموجز في تاريخ الب�غة

588,000 خالد الدمج3255 7120488529,000 % 201210دارالنھضه العربيهالنخبة الكافية في العروض والقافية

245,000 زھير غازي زاھد3256 7120363221,000 % 200110عالم الكتببحوث في لغة الشعروعروضة

637,000 ا�مام عبد القادر3257
الجرجاني

7120633573,000 % 201710دارالجملد�ئل ا�عجاز (في علم المعاني

416,500 أحمد سالم الغوج3258 7120570375,000 % 201310دارالفتحسحر البيان في الب�غة العربية

245,000 وليد قصاب3259 7120485221,000 % 201210دارالفكرالمعاصرعلم البديع / الب�غة العربية

392,000 وليد قصاب3260 7120486353,000 % 201210دارالفكرالمعاصرعلم البيان / الب�غة العربية

306,250 عبد العزيز عتيق3261 7120370276,000 % 200410دارالنھضه العربيهعلم المعاني

441,000 وليد قصاب3262 7120487397,000 % 201210دارالفكرالمعاصرعلم المعاني / الب�غة العربية

588,000 عبد العزيز عتيق3263 7120337529,000 % 200010دارالنھضه العربيهفي تاريخ الب�غة العربية

196,000 ابن جني3264 7120216176,000 % 201010دار الس�مكتاب العروض غ�ف

588,000 د. محمد علي سلطاني3265 7120668529,000 % 201510دارالعصماءمعالم في تاريخ الب�غة العربية

1,078,000 توماس أ. سلوان3266 7120702970,000 % 201610المرکز القومي للترجمه١موسوعة الب�غة ج

1,078,000 توماس أ. سلوان3267 7120703970,000 % 201610المرکز القومي للترجمه٢موسوعة الب�غة ج

1,078,000 توماس أ. سلوان3268 7120704970,000 % 201610المرکز القومي للترجمه٣موسوعة الب�غة ج

392,000 د. زينب ميثم علي3269 7120709353,000 % 201810دار الرافديننقد الب�غة دراسة في المشروع الب�غي للدكتور محمد العمري

صرف ونحو
2,940,000, دح�ن احمد الزيني3270 71205102,646,000,000 % 201210ويژه نشرشرح ا�جروميه(048)

196,000 حمد بلعيدوني3271 7120569176,000 % 201310دارالفكرالمعاصراثر الب�غة في النحو

445,900 محمد سالم صالح3272 7120026401,000 % 200910دار الس�ماصول النحو دراسة في فكر ا�نباري م.سلوفان

245,000 /د.علي الطاھر الفاسي3273
د.كامل علي أبو عاصي

7120055221,000 % 200510دارالمدارا�س�ميالتدريبات اللغوية

490,000 عبده الراجحي3274 7120057441,000 % 200910دارالنھضه العربيهالتطبيق الصرفي لونان

980,000 علي جابر3275
المنصوري-الخفاجي

7120476882,000 % 200210دارالثقافهالتطبيق الصرفي،تعريف ا�فعال-تعريف ا�سماء

899,640 أ.د. علي محمد فاخر3276 7120591810,000 التوجيھات واXثار النحوية والصرفية للقراءات الث�ثة بعد السبعة
(Yصحابھا (أبي جعفر المدني ويعقوب البصري وخلف الكوفي

% 201310دار الس�م

392,000 محمد الھاشمي3277 7120604353,000 % 201510دارالفتحالتوضيحات الجلية في شرح ا�جرومية

392,000 د. عادل الشنداح3278
د.سعدون العجيلي/

7120660353,000 % 201310دارالعصماءالخوارزمي نحويا

686,000 شعبان العبيدي3279 7120072617,000 % 200810دارالنھضه العربيهالرائد في علم الصرف

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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صرف ونحو
188,160 ابن مضاء القرطبي3280 7120685169,000 % 201710دار الس�مالرد على النحاة

490,000 خليل عجينة3281 7120695441,000 % 201610دارالنھضه العربيهالرکائز في فھم علم النحو و تعليمه

735,000 د. محمد علي سلطاني3282 7120657662,000 % 201310دارالعصماءالشواھد النحوية

392,000 عبده الراجحي3283 7120327353,000 % 200910دارالنھضه العربيهالعربيه الجامعيه لغير المتخصصين

588,000 خليل عجينة3284 7120687529,000 % 10دارالنھضه العربيهالع�قات الفعلية في كتاب سيبويه

49,000 محمد بن عبد .x بن3285
مالك اYندلسي

712008544,000 % 200910دار الس�مالفية ابن مالك في النحو والصرف غ�ف

1,764,000 د. محمود فجال3286 71204841,588,000 % 201210دارالفكرالمعاصر١-٣الق�ئد الذھبية في قواعد ا�لفية 

490,000 3287
د. عبد . الكيش عبد
الحميد ھرامة د. محمد

مسعود جبران
7120094441,000

% 200410دارالمدارا�س�مياللغة العربية - قواعد -تدريبات - نصو

882,000 مروان عبد اللطيف3288
المصري

7120656794,000 % 201310دارالعصماءالمبسط في النحو وا�م�ء

294,000 الدکتور تشي تشي3289
ھوانج

7120624265,000 % 201510دارالفتحالمتابقه النحويه في اللغه العربيه

539,000 تحقيق :عدنان عمر3290
الخطيب

7120674485,000 المعروف بقطرب–المــثــلث فـي اللـــغة(محمد بن المستنير  % 201610دارالعصماء(

1,223,040 329171201011,101,000 % 200810دار الس�مم٣/١لون ٢المحرر في النحو رسالة دكتوراة 

392,000 د. ص�ح الدين الھواري3292
ھدى عودة/

7120367353,000 % 200110دارومكتبه الھ�لالمرشد في التحليل واAنشاء والب�غة والعروض

392,000 بشير سالم فرج3293 7120464353,000 % 201210دارالنھضه العربيهالمعرب و المبني في مفھوم الشراح

367,500 قدري ويعقوب3294 7120354331,000 % 200810عالم الكتبالمعين في اAم�ء-لجميع المراحل

294,000 راجي ويعقوب3295 7120359265,000 % 200010عالم الكتبالمعين في اAنشاء -المرحلة اYولى

343,000 راجي ويعقوب3296 7120358309,000 % 200010عالم الكتبالمعين في اAنشاء -المرحلة الثالثة

343,000 راجي ويعقوب3297 7120360309,000 % 200010عالم الكتبالمعين في اAنشاء -المرحلة الثانية

343,000 حسن ويعقوب3298 7120353309,000 % 200010عالم الكتبالمعين في التصريف لجميع المراحل

343,000 حسن ويعقوب3299 7120365309,000 % 200010عالم الكتبالمعين في الصرف-لجميع المراحل

2,229,500 3300
بدر الدين محمود بن

أحمد بن موسى العيني
71203992,007,000 " المقاصد النحوية في شرح شواھد شروح ا�لفية المشھور بـ

١/۴شرح الشواھد الكبرى "

% 201010دار الس�م

735,000 أحمد سالم الغوج3301 7120473662,000 % 201010دارالفتحالممتع في النحو والصرف

1,470,000 محمد خير حلواني3302 71206591,323,000 % 201310دارالعصماء١/٢النحو الميسر

392,000 جارم/امين3303 7120678353,000 % 201310دارالعصماءالنحو الواضح

441,000 تاج الدين عم علي3304 7120131397,000 النور المضيء في اصول القواعد وا�عراب والب�غه والعروض
وا�م�ء

% 200910دارالفكرالمعاصر

588,000 أ. سودد محمد اطفيش3305 7120132529,000 الواضح في المراجعه العامه و النھائيه اللغة العربية(الثانويه
(العامه

% 200210دارالمدارا�س�مي

588,000 .ا. ياسين الحافظ /د3306
محمد علي سلطاني

7120662529,000 % 201410دارالعصماءإتحاف الطرف في علم الصرف

392,000 أنطوان أبو زيد3307 7120147353,000 % 201010دارالنھضه العربيهتعلمية التعبير الكتابي في المرحلة الثانوية

735,000 ابن الخباز ـ3308 7120152662,000 % 200710دار الس�م لون٢توجيه اللمع شرح كتاب اللمع 

3,332,000 3309
تاليف د.محمد علي

سلطاني /تحقيق د.ايمن
الشوا

71206722,999,000
(طبعة١/۵تيسير وتكميل شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك 

( مزيدة ومحققه وملونة

% 201610دارالعصماء

475,300 مصطفى الغ�بيني3310 7120445428,000 لون٢جامع الدروس العربية (ابيض) ( % 201010دار الس�م(

1,470,000 لiمام ابن ھشام3311
اYنصاري

71205351,323,000 % 200810دارومكتبه الھ�ل٣/١حاشية الدسوقي 

269,500 سوسن شحادة ، حسان3312
سليق

7120596243,000 % 201410دارالفكرالمعاصرحروفي اYولى

392,000 طارق علوان3313 7120679353,000 % 200010دارالعصماءدائرة المعارف في النحو والصرف الب�غة

588,000 د.مجدي ابراھيم3314 7120673529,000 % 201610دارالعصماء/دراسات في علم اللغة /الصرف-المعاجم-الد�لة

257,250 د. صالحة حاج يعقوب3315 7120584232,000 % 201410دار الس�مدراسة نقدية في التفكير النحوي العربي

889,350 3316
إعداد .د. شريف محسن

محمود
7141627800,000 (دليل مفاتيح اAعراب الميسر (مع ملحق متميز للقواعد اAم�ئية

(ملون)

% 201210دار الس�م

343,000 د.عقيد خالد العزاوي3317 7120666309,000 رسالة في المباحث النحوية والبيانية والفقھية (احمد بن مكي
(الحموي

% 201510دارالعصماء

686,000 3318
احمد الحم�وي

تحقيق: ع�ء الدين،
عطية

7120655617,000
% 201210دارالعصماءشذا العرف في فن الصرف

882,000 ابن عقيل3319 7120173794,000 % 200810دارومكتبه الھ�ل‹/١/٢شرح ابن عقيل 

833,000 أحمد الحم�وي3320 7120174750,000 % 10دار القلم١/٢شرح ابن عقيل فني 

735,000 السنھوري3321 7120177662,000 % 200810دار الس�مم.سلوفان٢/١شرح ا�جرومية في علم العربية 

6,423,900 ناظر الجيش3322 71201785,782,000 % 200710دار الس�م١/١١شرح التسھيل المسمي تمھيد القواعد 

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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صرف ونحو
588,000 ماجد محمد الراغب3323 7120649529,000 % 201210دارالعصماءنظم ا�جرومية«شرح الدرة البھية 

291,060 3324
اAمام جمال الدين عبد
. بن يوسف بن احمد

بن ھشام
7120458262,000

لون٢شرح قطر الندى وبل الصدى ( % 201010دار الس�م(

294,000 ابن ھشام ا�نصاري3325 7120379265,000 % 199710دار القلمشرح قطر الندى وبل الصدي كرتونه

539,000 3326
تحقيق :عدنان عمر

الخطيب
7120683485,000 شرح نظم المثلث (وجيه الدين ابو محمد عبد الوھاب البھنسي

المھلبي
% 201710دارالعصماء

735,000 د. حسن محمود شبانة3327 7120469662,000 % 201110دارالفتح(ظاھرة ا�تساع في النحو العربي (اطروحة جامعية

318,500 حسني عبد الجليل3328
يوسف

7120194287,000 % 200610دار الس�معلم كتابة اللغة العربية وا�م�ء م.سلوفان

735,000 محمود مطرجي3329 7120209662,000 % 200810دارالنھضه العربيهفي النحو وتطبيقاته

686,000 أنور الموسى3330 7120212617,000 % 201010دارالنھضه العربيهفي علوم اللغة العربية وفنون الضاد

392,000 سمير كبريت3331 7120284353,000 % 200610دارالنھضه العربيهکتاب ا�فعال

4,165,000 محمد کاظم البکا3332 71206253,749,000 % 201510متفرقهکتاب السيبوية تصنيف منھجي و شرح و تحقيق علمي

343,000 محمد اYثري3333 7120287309,000 % 200610عالم الكتبکتاب النحو

588,000 3334
شھاب الدين أبو العباس

أحمد بن إدريس
القرافي المالكي

7120562529,000
% 201310دارالمدارا�س�ميكتاب الخصائص

580,160 محمد حسن عبد العزيز3335 7120632522,000 كتاب سيبويه مادته ومنھجه واثاره في العلوم العربية وا�س�مية
ومكانته في علم اللغة الحديث

% 201210دار الس�م

686,000 توفيق بن عمر بلطه3336
جي

7120219617,000 % 201210دارالفكرالمعاصركيف نتعلم ا�عراب طريقة ملونة مبتكرة

686,000 نجاة محمد3337 7120224617,000 % 200810دارالنھضه العربيهما وقع من الطوال العشر شاھداً في النحو والصرف

490,000 اياد عبدالمجيد ابراھيم3338 7120426441,000 % 200310دارالثقافهمباحث في ا�م�ء العربي قواعد و تطبيقات

686,000 3339
د.سميحا زريقي

7120646617,000 محب الدين ناظر الجيش في كتابه تمھيد القواعد بشرح تسھيل
الفوائد �بن مالك

% 201010دارالعصماء

613,480 ابن عقيل3340 7120236552,000 % 198510عالم الكتبمختصر شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك في النحو

441,000 د. محمد عبدو فلفل3341 7120645397,000 % 200910دارالعصماءمعالم التفكير في الجملة عند سيبويه

196,000 محمد ألتونجي3342 7141460176,000 % 201210دارالفكرالمعاصرمعجم اYدوات النحوية

686,000 ا�نصاري3343 7120258617,000 % 200510المكتبه العصريه مجلدان١/٢مغني اللبيب 

1,254,400 ابن ھشام3344 71202591,129,000 % 201010دار الس�م١/٢مغني اللبيب وبھامشه حاشية الدسوقي و معه السبک العجيب

294,000 ابن ھشام النحوي3345 7120266265,000 % 198810عالم الكتبمن رسائل ابن ھشام النحوية

490,000 ابن رحمه الجويزي3346 7120430441,000 % 200210دارالثقافهمناھج الصواب في علم ا�عراب

637,000 ل�زھري/ تحقيق:ع�ء3347
الدين عطية

7120680573,000 % 201410دارالعصماءموصل الط�ب الى قواعد ا�عراب

119,560 محمد جمال صقر3348 7120272108,000 % 201010دار الس�ممھاره الکتابه العربيه تجربه لطيفه نافعه

445,900 خديجه محمد الصافي3349 7120274401,000 % 200810دار الس�منسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية م.سلوفان

73,500 تھاني ياسين الطباع3350 712046266,000 % 200910دارالفكرالمعاصر٢نشاطات التدريب اللغوي 

73,500 تھاني ياسين الطباع3351 712027666,000 % 200910دارالفكرالمعاصر١نشاطات التدريب اللغوي ج

147,000 الع�مه عيسي بن3352
محمدالمخ

7120277132,000 % 200910المكتبه العصريهنصوص في علم النحوالصرف

فرھنگ لغت وموسوعات
196,000 جماعه من ا�ستاذه3353 7120598176,000 % 10دارومكتبه الھ�لالترجمان المرشد الي اللغتين

294,000 فيروزابادي3354 7120069265,000 % 200410دارالمدارا�س�ميالدرر المبثثة في الغرر المثلثة

171,500 عبد الكريم محمد .3355
حسن جبل

7120070154,000 % 200310دارالفكرالمعاصرالد�لة المحورية في معجم مقاييس اللغة

759,500 عبد الوھاب علوب3356 7120700684,000 % 201010المرکز القومي للترجمه(الفارس (معجم عربي- فارسي

220,500 الع�مه المقريء3357 7120108198,000 % 200410المكتبه العصريهالمصباح المنيرحجم وسط

343,000 الع�مه المقريء3358 7120109309,000 % 200410المكتبه العصريهالمصباح المنيركبيرلونان جاكيت

588,000 حسن حمزه3359 7120581529,000 % 10دارومكتبه الھ�لالمصطلح العلمي والفني في القاموس العام

490,000 أحمد المعتوق3360 7120110441,000 % 201110دارالنھضه العربيهالمعاجم اللغوية العربية

563,500 محمد حسن عبد العزيز3361 7120398507,000 % 200810دار الس�مالمعجم التاريخي للغة العربية وثائق ونماذج

441,000 د.ص�ح الدين الھواري3362 7120500397,000 % 200810دارومكتبه الھ�لالمعجم عربي - عربي

9,800,000 محمد مرتضي الحسيني3363
الزبيدي

71206968,820,000 % 201110متفرقه١/١٠تاج العروس من جواھر القاموس 

784,000 أحمد بريسول3364 7120497706,000 % 201310دارالمدارا�س�ميد�لة أفعال الحركة في إطار المعجم المولد

8,820,000 نشوان الحميري3365 71203667,938,000 % 199910دارالفكرالمعاصر١/١٢شمس العلوم و دوا ك�م العرب من الكلوم

980,000 د. محمد فريد محمود3366
عزت

7120450882,000 % 200810دارومكتبه الھ�لقاموس المصطلحات اAع�مية ـ إ / ع كرتونيه

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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فرھنگ لغت وموسوعات
137,200 الرازي3367 7120457123,000 % 200710دار الس�ملون٨×١٢ ٢مختار الصحاح م.سلوفان 

245,000 الرازي3368 7120232221,000 % 200910المكتبه العصريهمختارالصحاح حجم وسط كرتونيه

318,500 الرازي3369 7120549287,000 % 200510المكتبه العصريه٢۴١٧مختارالصحاح مجلدلونان القياس 

686,000 د. خضر حمود3370 7120397617,000 % 200510عالم الكتبمعجم ا�خطاء الشائعه شرحاوتصويباوترجمه

294,000 د.إيمان بقاعي3371 7120250265,000 % 200310دارالمدارا�س�ميمعجم ا�فعال

392,000 د.إيمان بقاعي3372 7120248353,000 % 200310دارالمدارا�س�ميمعجم اYسماء

392,000 د.إيمان بقاعي3373 7120252353,000 % 200310دارالمدارا�س�ميمعجم الحروف

1,862,000 أ.م. د محمد نايف3374
الدليمي

71205861,676,000 % 10عالم الكتب(معجم الفاظ ا�نواء وا�زمنة   (جديد

2,940,000 337571206432,646,000 % 200610دارالعصماءمعجم اللغة العربية (المدرسي

980,000 عبد القادر الفاسي3376
الفھري

7120255882,000 % 201010دارالمدارا�س�ميمعجم المصطلحات اللسانيه- انجليزي-فرنسي-عربي

245,000 د. ص�ح الدين الھواري3377 7120499221,000 % 200910دارومكتبه الھ�لمعجم کنز الطالب عربي - عربي

490,000 شيخاني3378 7120493441,000 % 198510عالم الكتبمن حصاد الفكر العالمي

1,225,000 أ.د عبد الكريم مجاھد3379
مرداوي

71204791,103,000 % 201010دارالثقافهمناھج التاليف المعجمي عند العرب

لسانيات
686,000 انور الموسي3380 7120607617,000 % 10دارالنھضه العربيهابجديات اللغة و علم ا�صوات و اللسانيات

171,500 د. محمد علي سلطاني3381 7120642154,000 % 201310دارالعصماءابحاث في علم اللغة العربية

1,078,000 د. عبدالرحمن حسن3382
العارف

7120480970,000 % 201310دارالمدارا�س�مياتجاھات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر

1,078,000 عبدالھادي الشھري3383 7120433970,000 % 200410دارالمدارا�س�مياستراتجيات الخطاب

984,410 3384
مجموعة من الباحثين

7120460886,000 قضاياه النظرية١/٢اعمال ندوة : المعجم التاريخي للغة العربية 
والمنھجية والتطبيقية

% 201110دار الس�م

245,000 سمير كبريت3385 7120033221,000 % 200910دارالنھضه العربيها�سلوب العلمي في كتابة البحث الجامعي

686,000 عبدالس�م المسدي3386 7120386617,000 % 200610دارالمدارا�س�ميا�سلوبية وا�سلوب

392,000 د.عقيد خالد العزاوي3387 7120665353,000 % 201510دارالعصماءا�سلوبية وتجلياتھا في الدرس اللغوي الحديث

784,000 ھيثم سرحان3388 7120390706,000 % 200810دارالمدارا�س�ميا�نظمة السيميائية -دراسة في السرد العربي القديم

220,500 د. محمد علي سلطاني3389 7120658198,000 % 201310دارالعصماءالتذكرة في المعاجم العربية

296,450 بوھاس-جيوم-کولوغي3390 7120056267,000 % 200810دار الس�مالتراث اللغوي العربي

686,000 اندريه لوفير3391 7120385617,000 % 201110دارالمدارا�س�ميالترجمه واعاده الکتابه والتحکم في السمعه ا�دبيه

1,274,000 عبد الس�م المسدي3392 71200611,147,000 % 200910دارالمدارا�س�ميالتفكير اللساني في الحضارة العربية

367,500 سارة ميلز /عبد الوھاب3393
علوب

7120699331,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالخطاب

833,000 د.عمارية حاكم3394 7120667750,000 % 201510دارالعصماءالخطاب ا�قناعي في ضوء التواصل اللغوي

686,000 د.عبدالس�م المسدي3395 7120317617,000 % 201110دارالمدارا�س�ميالعرب وا�نتحار اللغوي

269,500 ستتكيفتش3396 7120583243,000 % 201310دار الس�مالعربية الفصحى الحديثة : بحوث في تطور ا�لفاظ وا�ساليب

980,000 د. نزار أباظة3397 7120077882,000 ٢ مع ١العربية لغير أبنائھا ج  CD201010دارالفكرالمعاصر %

735,000 د. نزار أباظة3398 7120078662,000 % 200910دارالفكرالمعاصر٢العربية لغير أبنائھا ج

490,000 عبد الس�م المسدي3399 7120079441,000 % 201010دارالمدارا�س�ميالعربية وا�عراب

441,000 دنزار اباطه3400 7120345397,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالعربيه لغير ابنائھا الجزء ا�ول-القسم الثاني

784,000 بول ارمسترونغ3401 7120527706,000 % 200910دارالمدارا�س�ميالقراءات المتصارعة: التنوع و المصداقية في التأويل

2,646,000 فئة مدرسين3402 71206472,381,000 % 201010دارالعصماء١/٣الكتاب ا�ساسي في تعليم اللغة العربية

1,078,000 د. سمية المكي3403 7120496970,000 % 201310دارالمدارا�س�ميالكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليدي

784,000 ميشال اريفيه3404 7120468706,000 % 201110دارالمدارا�س�مياللساني وال�وعي

637,000 جين اتشسن / عبد3405
الكريم محمد جبل

7120701573,000 % 201710المرکز القومي للترجمهاللسانيات

1,078,000 مصطفى غلفان3406 7120557970,000 % 201310دارالمدارا�س�مياللسانيات البنيوية منھجيات و اتجاھات

686,000 نعوم تشومسكي3407 7120481617,000 % 201310دارالمدارا�س�مياللسانيات التوليدية من التفسير الى ما وراء التفسير

171,500 إبراھيم حقي3408 7120537154,000 % 201110دارالفكرالمعاصراللغة / ادركوا الدعائم

490,000 انطوان صياح3409 7120579441,000 % 201410دارالنھضه العربيهاللغة العربية في رياض ا�طفال

980,000 مصطفي غلفان3410 7120693882,000 % 201710دارالمدارا�س�مياللغة و اللسان و الع�قة عند سوسير في ضوء المصادر ا�صول

637,000 نبيل الخطيب3411 7120578573,000 % 201310دارالنھضه العربيهاللغة وا�دب والحضارة العربية . واقع وآفاق

294,000 عبده الراجحي3412 7120349265,000 % 200410دارالنھضه العربيهاللغة وعلوم المجتمع

343,000 د.احمد السامرائي3413 7120648309,000 % 201110دارالعصماءاللھجات العربية في كتاب المنجد في اللغة لكراع النمل
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لسانيات
980,000 تشيم رابين3414 7120525882,000 % 201010دارالثقافهاللھجات العربيه القديمه في غرب الجزيره العربيه

588,000 سمير كبريت3415 7120104529,000 % 200810دارالنھضه العربيهالمرجع التطبيقي الحديث في اللغة العربية

196,000 جماعة من ا�ساتذة3416 7120377176,000 % 200810دارومكتبه الھ�لالمرشدالي قواعداللغة ا�نكليزية

784,000 3417
ينس

ألوود/�رس-غونار
أندرسون/أوستن دال

7120482706,000
% 201310دارالمدارا�س�ميالمنطق في اللسانيات

441,000 محمد يونس3418 7120125397,000 % 200910دارالمدارا�س�ميالميسر في فقه اللغة المطور

348,390 محمد عبد العزيز الدايم3419 7120129314,000 % 200610دار الس�مالنظريه اللغويه في التراث العربي

441,000 محي الدين محسب3420 7120387397,000 % 200810دارالمدارا�س�ميانفتاح النسق اللساني

392,000 الخطابي-بن بري-بن3421
حنبلي-بن بال

7120001353,000 % 200710عالم الكتبأربعة کتب في التصحيح اللغوي

444,920 السعيد محمد بدوي3422 7120609400,000 % 201610دار الس�مبحوث لغوية و تربوية في قضايا العربية المعاصرة و مشک�تھا

294,000 مرتاض3423 7120292265,000 % 198810عالم الكتببوادر الحركة اللسانية ا�ولي عند العرب

220,500 اسماعيل مظھر3424 7120640198,000 % 201510دارالجملتجديد العربية

392,000 ندى مرعشلي ھواري3425 7120574353,000 % 201310دارالنھضه العربيهتجويد المقال

2,156,000 فئة مدرسين3426 71206691,940,000 % 201510دارالعصماء١/۴تدريبات لغوية

245,000 احمد الحمداوي3427 7120548221,000 % 10دار القلمتعلم كيف تتكلم ا�يطاليه

245,000 احمد الحمداوي3428 7120538221,000 % 10دار القلمتعلم كيف تتكلم السري�نكيه

490,000 انطوان صياح3429 7120575441,000 % 201410دارالنھضه العربيهتعلمية اللغة العربية في المرحلة ا�بتدائية

490,000 اندريه مارتينه3430 7120392441,000 % 200710دارالمدارا�س�ميحوار اللغات-مدخ� الي تبسيط المفاھيم اللسانيه الوظيفيه

686,000 شکري المبخوت3431 7120163617,000 % 201010دارالمدارا�س�ميدائره ا�عمال اللغويه

490,000 عبد القادر الفاسي3432
الفھري

7120297441,000 % 201010دارالمدارا�س�ميذرات اللغة العربية وھندستھا: دراسات استكشافية ادنوية

686,000 خورخي لويس3433
بورخيس

7120498617,000 % 201310دارالمدارا�س�ميسداسيات بابل

2,940,000 لجنة من ا�ساتذة3434
المختصين

71206522,646,000 (ملون١/۴سلسلة تعليم اللغة العربيةلغير الناطقين % 201210دارالعصماء(

3,332,000 لجنة من ا�ساتذة3435
المختصين

71206512,999,000 (تلميذ١/۶سلسلة تعليم اللغة العربيةلغير الناطقين % 201210دارالعصماء(

3,528,000 لجنة من ا�ساتذة3436
المختصين

71206533,175,000 (معلم١/۶سلسلة تعليم اللغة العربيةلغير الناطقين % 201210دارالعصماء(

980,000 -ألجرداس.ج. غريماس3437
جاك فونتنيي

7120298882,000 % 201010دارالمدارا�س�ميسميائيات ا�ھواء: من حا�ت ا�شياء إلى حا�ت النفس

686,000 انطوان طعمة3438 7120573617,000 % 201410دارالنھضه العربيهسيمياء القصة العربية

392,000 د. مھدي مناف3439 7120186353,000 % 199810عالم الكتبعلم اYصوات اللغوية

686,000 محمود السعران3440 7120329617,000 % 198510دارالنھضه العربيهعلم اللغة: مقدمة للقاري العربي

392,000 د عبده الراجحي3441 7120191353,000 % 200410دارالنھضه العربيهعلم اللغه التطبيقي وتعليم العربيه

539,000 ممدوح محمد خساره3442 7120193485,000 % 200810دارالفكرالمعاصرعلم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربيه

612,500 عريب محمد عيد3443 7120424551,000 % 201010دارالثقافهعلم لغه الحركه

196,000 اYزدي/ ت: ھ�ل ناجي3444 7120198176,000 % 200810عالم الكتبغاية المقصود في المقصور والممدود

588,000 عبده الراجحي3445 7120200529,000 % 200910دارالنھضه العربيهفقه اللغة في الكتب العربية

539,000 جبر ضومط3446 7120639485,000 % 201310دارالجملفلسفة اللغة العربية

1,176,000 انور موسى3447 71205321,058,000 % 201210دارالنھضه العربيه١/٢فنون الكتابة ا�دبية والصحافية والعلمية 

735,000 مصطفي غلفان3448 7120208662,000 % 201010دارالمدارا�س�ميفي اللسانيات العامه

588,000 إلينا دي ميغل3449 7120494529,000 % 201310دارالمدارا�س�ميفي بنية الحدث التركيبية والد�لية

490,000 محمود زيدان3450 7120434441,000 % 198510دارالنھضه العربيهفي فلسفة اللغة

490,000 حسن ظاظا3451 7120341441,000 % 200510دارالنھضه العربيهك�م العرب

980,000 مصطفي غلفان3452 7120692882,000 % 201710دارالمدارا�س�ميلسانيات سوسير في سياق التلقي الجديد

490,000 عبد الس�م المسدي3453 7120225441,000 % 201010دارالمدارا�س�ميمباحث تاسيسية في اللسانيات

588,000 احمد محمد قدور3454 7120227529,000 % 200810دارالفكرالمعاصرمبادئ اللسانيات

588,000 د.عادل فاخوري3455 7120483529,000 % 201310دارالمدارا�س�ميمحاضرات في فلسفة اللغة

490,000 د. احمد محمد قدور3456 7120302441,000 % 201010دارالفكرالمعاصرمدخل الى فقه اللغة العربية طبعة

588,000 مجموعه من المولفين3457 7120239529,000 % 199310عالم الكتبمدخل الى نحو اللغات السامية المقارن

267,050 السعيد محمد بدوي3458 7120524240,000 مستويات العربية المعاصرة في مصر بحث في ع�قة اللغة
بالحضارة

% 201210دار الس�م

147,000 ھاني الصحاني3459 7120654132,000 % 201210دارالعصماءموضوعات لغوية

1,568,000 دان سبيربر / ديدري3460
ولسن

71206911,411,000 % 201710دارالمدارا�س�مينظرية الصلة او المناسبة في اللغة و التواصل و ا�دراک

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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لسانيات
882,000 محمد عبد الرحمن3461

جابري
7120280794,000  ُ % 201010دارالمدارا�س�مينظرية الع�مات عند جماعة فيينا - رودلف كارناب نموذجا

343,000 علي فھمي خشيم3462 7120388309,000 % 200210دارالمدارا�س�ميھؤ�ء اYباطرة و ألقابھم العربية

علوم سياسي
980,000 3463

ادموند كاندلر / ترجمة
- محمد حسن ع�وي :

خضر علي سويد
7200514882,000

احت�ل العراق مشاھدات مراسل حربي مرافق للجيش البريطاني
1917

% 201710دار الرافدين

441,000 3464
بيل اشكروفت / بال

اھلواليا ترجمة:سھيل
نجم

7200507397,000
% 201610دار الرافدينادوارد سعيد - سيرة فكرية

441,000 د حيدرابراھيم3465 7200329397,000 % 200210دارالفكرالمعاصرازمه ا�قليات في الوطن العربي  / حوارات لقرن جديد

343,000 حسين الھنداوي3466 7200518309,000 % 201610دار المدياستبداد شرقي

539,000 د.جاسم محمد ھايس3467 7200510485,000 % 201710دار الرافديناستراتيجية الصراع ا�مريكي - السوفيتي حول ايران

490,000 د. وائل عبد اللطيف3468 7200515441,000 % 201810دار الرافديناصول العمل النيابي - البرلماني

98,000 محمد عدنان سالم3469 720038788,000 % 201110دارالفكرالمعاصرافاق التغيير والعصر الرقمي

416,500 د. عبد . ا�شعل3470 7200195375,000 % 201010دارالفكرالمعاصرا�بعاد القانونية للماامرة على سورية

490,000 د. يوسف محمد جمعه3471
الصلواني

7200460441,000 مرکز دراسات الوحدها�تجاھات الراي العام العربي نحو الديمقراطية
العربيه

201410 %

245,000 محمد خليل الموسى3472 7200196221,000 % 200910دارالفكرالمعاصرا�خر والحرب على ا�رھاب

245,000 د محمدعزيزشك3473 7200023221,000 % 200210دارالفكرالمعاصرا�رھاب الدولي والنظام العالمي الراھن / حوارات

490,000 حسام كصاي3474 7200509441,000 % 201710دار الرافدينا�س�ميون العرب متاھات البحث عن ھوية قومية جديدة ل�س�م

808,500 جورج فريدمان /احمد3475
محمود

7200500728,000 % 201610المرکز القومي للترجمها�مبراطورية والجمھورية فى عالم متغير

294,000 مروان الماضي3476 7200031265,000 % 200510دارالفكرالمعاصرا�مبريالية المتصھينة والتمييز العنصري

188,160 أكرم كساب3477 7200414169,000 % 201210دار الس�ما�نتخابات ،احكام وضوابط  ، برلمانية - رئاسية - محليات

490,000 قسم ا�رشيف3478 7200372441,000 % 201010متفرقه١۵ا�ونروا-برامج العمل وتقييم ا�داء-تقريرمعلومات 

343,000 د. فاضل الربيعي3479 7200020309,000 % 200710دارالفكرالمعاصراYسطورة و السياسة / حوارات

441,000 وليد الزبيدي3480 7200459397,000 مرکز دراسات الوحدهالبرکان: قصة انط�ق المقاومة العراقية
العربيه

201410 %

588,000 وجدي نجيب المصري3481 7200491529,000 % 201410متفرقهالبعد التوراتي ل�رھاب ا�سرائيلي

403,270 روبرت كروف3482 7200037363,000 % 200710دار الس�مالتحرر من امريكا عربي

1,078,000 د.كريستوفر ه.بايل3483 7200420970,000 مرکز دراسات الوحدهالتعذيب التھرب من المسئوليه
العربيه

201210 %

245,000 د. محمد سليم ق�لة3484 7200041221,000 % 198810دارالفكرالمعاصرالتغريب في الفكر والسياسة وا�قتصاد

980,000 3485
نورمان فنکلستاين

7200492882,000 التمادي فب المعرفة لماذا تشارف الع�قة الحميمة بين اليھود
ا�ميرکيين و اسرائيل علي نھايتھا؟

% 201410متفرقه

294,000 دمحمدخاتمي3486 7200042265,000 % 200410دارالفكرالمعاصرالتنميه السياسيه التنميه ا�قتصاديه وا�من

441,000 3487
انطوان برونيه - جون
بول جيشار /عادل عبد

العزيز احمد
7200502397,000

% 201610المرکز القومي للترجمهالتوجه الصينى نحو الھيمنة العالمية

784,000 نضال ا�مام3488 7200485706,000 % 201610دارالنھضه العربيهالتيارات السياسية في لبنان من اتفاق القاھرة الي اتفاق الطائف

490,000 قسم ا�رشيف3489 7200352441,000 ۶الثروة المانية في الضفة الغربية تقرير معلومات( % 200810متفرقه(

980,000 د. سعيد يقين3490 7200449882,000 مرکز دراسات الوحدهالجدار العازل ا�سرائيلي
العربيه

201510 %

980,000 3491
د.عبد. محمود ھنانو

7200483882,000 الجريمة السياسية في الشريعة ا�س�مية والقوانين العربية
والقانون الدولي

% 201610منشورات الحلبي

490,000 د.معين حداد3492 7200334441,000 % 200610متفرقهالجيوبيولوتيکيا قضايا الھويه وا�نتماء بين الجغرافيه والسياسه

294,000 حواروحيدتاجا:3493 7200046265,000 % 200310دارالفكرالمعاصرالحادي عشرمن ايلول  /حوارات فکريه

588,000 د. ياسر عبد الحسين3494 7200486529,000 % 201510متفرقهالحرب العالمية الثالثة داعش و العراق و ادارة التوحش

588,000 34957200468529,000 % 10دارالنھضه العربيهالحروب العربية ا�سرائيلية : المقاومة العربية منذ احت�ل القدس

147,000 وائل احمد سعد3496 7200396132,000 الحصار،دراسه حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاو�ت اسقاط
حکومه حماس

% 200610متفرقه

377,300 السيد عمر3497 7200311340,000 % 201010دار الس�مالحقيقة والسراب قراءة في مسيرة الس�م العربي ا�سراايلي

686,000 عصام شبارو3498 7200477617,000 % 201610دارالنھضه العربيهالرئيس صائب س�م

588,000 عصام شبارو3499 7200476529,000 % 201610دارالنھضه العربيهالرئيس عمر الداعوق

808,500 رونالد تيرسكى - جون3500
فان اودينارن

7200499728,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالسياسات الخارجية ا�وروبية

1,078,000 بھجت قرني - علي3501
الدين ھ�ل دسوقي

7200498970,000 % 201610المرکز القومي للترجمه(السياسات الخارجية للدول العربية (تحدى العولمة

686,000 د . مجدي حماد3502 7200435617,000 % 201310دارالنھضه العربيهالصراع العربي ا�سرائيلي

490,000 عبد الوھاب المسيري3503 7200072441,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالصھيونية واليھودية / حوارات

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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علوم سياسي
735,000 عبد الوھاب المسيري3504 7200073662,000 % 200910دارالفكرالمعاصرالصھيونية وخيوط العنكبوت

980,000 انعام رعد3505 7200074882,000 % 199810متفرقهالصھيونيه الشرق اوسطيه من ھرتزل الي بيريز الي النفق

490,000 د. وجيه الكوثراني3506 7200388441,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالطائفية والحرب / حوارات لقرن جديد

547,820 عبد الشافي محمد عبد3507
اللطيف

7200464493,000 % 200810دار الس�م(العالم اAس�مي في العصر اYموي (دراسة سياسية

490,000 بريفيجني بريماکوف3508 7200198441,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالعالم بدون روسيا

637,000 المحامي تركي3509
الحراصي

7200512573,000 % 201710دار الرافدينالعرب واسرائيل بين قرارات ا�مم المتحدة ومبادرة الس�م العربية

490,000 فيليب برايار / فيليب3510
جليلي

7200081441,000 % 200910دارومكتبه الھ�لالع�قات الدولية

294,000 ألمر ألتفاتر3511 7200389265,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالعولمة ومناھضة العولمة / حوار مع الغرب

490,000 دامبيسا مويو3512 7200505441,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالغرب من السيطرة إلى التعثر

931,000 د. محمد مطاوع3513 7200446838,000 مرکز دراسات الوحدهالغرب و قضايا الشرق ا�وسط
العربيه

201410 %

539,000 کنعان مکية3514 7200497485,000 % 201610دارالجملالفتنة

735,000 د. أحمد خيري العمري3515 7200325662,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالفردوس المستعار والفردوس المستعاد

539,000 حسوھورمي / تقديم3516
ومراجعة : سعد سلوم

7200506485,000 % 201610دار الرافدينالفرمان ا�خير , داعش وا�بادة الجماعية ل�يزيديين

147,000 محمد عدنان سالم3517 7200431132,000 % 201110دارالفكرالمعاصر رواية مفتوحة٢٠۴٨القدس 

735,000 د. عبد . اYشعل3518 7200432662,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالقضايا القانونية والسياسية في العراق المحتل

735,000 توفيق المديني3519 7200089662,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالقضية الفلسطينية امام خطر التصفية

204,330 مجموعة من المؤلفين3520 7200093184,000 % 198710عالم الكتبالمافيا (وثائق - شھادات - وقائع

392,000 د.حسن عبد . العايد3521 7200094353,000 % 200410دارالنھضه العربيهالمتغيرات الدولية وسيناريوھات الثقافة العربية

294,000 د. سھيل عروسي3522 7200412265,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالمجتمع المدني و الدولة

402,780 أ.د. منى أبو الفضل3523 7200438363,000 % 201310دار الس�مالمدخل المنھاجي لدراسة النظم السياسية العربية

980,000 د. عصام سليمان3524 7200467882,000 % 201510منشورات الحلبيالمدخل الي علم السياسة

441,000 35257200458397,000 مرکز دراسات الوحدهالمراة العربية: مع العنف و التمييز الي المشارکة السياسية
العربيه

201410 %

392,000 ناظم عبدالواحد3526
الجاسوز

7200100353,000 % 200610دارالنھضه العربيهالمرجعية الفکرية للخطاب السياسي-ا�ستراتيجي ا�مريکي

392,000 د. سيد رضوان3527 7200465353,000 % 201610دارالمدارا�س�ميالمستشرقون ا�لمان

588,000 اميرة الھاشم3528 7200475529,000 % 201610دارالنھضه العربيهالمستشرقون اليھود

539,000 عليان محمود3529 7200455485,000 مرکز دراسات الوحدهالمياه العربية من النيل الي الفرات: التحديات و ا�خطار المحيطه
العربيه

201410 %

153,860 3530
أ.د. نور الدين مختار

الخادمي
7200441138,000 الوقف العالمي .. أحكامه ومقاصده مشك�ته وآفاقه (رؤية تاسيسية

(لمشروع وقفي عالمي معاصر
% 201410دار الس�م

882,000 د فواز جرجس3531 7200461794,000 مرکز دراسات الوحدهاوباما و الشرق ا�وسط: نھاية العصر المريکي؟
العربيه

201410 %

441,000 قاسم خضير عباس3532 7200511397,000 % 201710دار الرافدينايديولوجيا التوحش دراسة في تاريخ ا�رھاب

686,000 د. عبد . عثمان عبد3533
.

7200118617,000 % 200310دارالمدارا�س�ميايديولوجيا العولمة

318,500 د. خلف محمد الجراد3534 7200000287,000 % 200510دارالفكرالمعاصرأبعاد ا�ستھداف ا�ميركي

1,078,000 ألكسندر دوغين3535 7200003970,000 % 200410دارالمدارا�س�ميأسس الجيوبوليتكا مستقبل روسيا الجيوبوليتكي

490,000 د. ابراھيم ابو خزام3536 7200005441,000 أقواس الھيمنة دراسة لتطور الھيمنة ا�مريكية من مطلع القرن
العشرين حتى ا�ن

% 200510دارالمدارا�س�مي

419,440 عبد الرحمن علي ف�ح3537 7200007377,000 % 200410دار الس�مأمريكا من القمة إلى القاع

318,500 د. محمد أحمد النابلسي3538 7200008287,000 % 200710دارالفكرالمعاصرأوھام مشروع الشرق اYوسط الكبير

735,000 انتوني ارنو3539 7200340662,000 % 201010متفرقهب�کوتراخطر منظمه سريه في العالم

294,000 عبد . الصالح3540
العثيمين

7200390265,000 % 201110دارالفكرالمعاصربيع ا�وطان بالمزاد العلني

588,000 سيف عبد الکريم3541
التميمي

7200471529,000 % 10دارالنھضه العربيهتاثير وجود ا�ميرکي في خليج العربي

490,000 عبد الس�م المسدي3542 7200121441,000 % 200910دارالمدارا�س�ميتأم�ت سياسية

588,000 نيكو�س جيلباي /خالد3543
الفيشاوي

7200501529,000 % 201710المرکز القومي للترجمهتجارة الس�ح

392,000 د. محمد طه الجاسر3544 7200122353,000 % 200210دارالفكرالمعاصرتركية ميدان الصراع بين الشرق والغرب

686,000 ھارالد موللر3545 7200123617,000 % 200510دارالمدارا�س�ميتعايش الثقافات مشروع مضاد لھنتنغتون

441,000 س�م عبود3546 7200494397,000 % 200210دارالجملثقافة العنف في العراق

637,000 د.ص�ح جواد شبر3547 7200508573,000 % 201710دار الرافدينثيولوجيا التشيع السياسي

1,078,000 كولن فلنت3548 7200503970,000 % 201710المرکز القومي للترجمه١جغرافية الحرب والس�م جـ

1,078,000 كولن فلنت3549 7200504970,000 % 201710المرکز القومي للترجمه٢جغرافية الحرب والس�م جـ

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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علوم سياسي
686,000 35507200452617,000 مرکز دراسات الوحده مستقبل التغيير في الوطن العربي٢٠١٣-٢٠١٢حال ا�مة العربية 

العربيه
201310 %

833,000 35517200445750,000 مرکز دراسات الوحده مراجعات ما بعد التغيير٢٠١٣-٢٠١۴حال ا�مة العربية 
العربيه

201410 %

1,078,000 يفجيني بريماکوف3552 7200128970,000 % 200810دارالفكرالمعاصرحقول الغام السياسة

637,000 عبد الس�م ضعيف3553 7200487573,000 % 201510متفرقهحياتي مع طالبان

588,000 د.كرار انور البديري3554 7200516529,000 % 201810دار الرافديندروب القوة العظمى - ا�ستراتيجيات للو�يات المتحدة ا�ميركية

1,470,000 د. محمد سامر3555
التركاوي

72004791,323,000 % 201710منشورات الحلبيدور رئيس مجلس الوزراء في النظام النيابي البرلماني

980,000 روبرت فيسک3556 7200344882,000 % 201010متفرقهزمن المحارب

980,000 3557
د. فاطمه سبيتي قاسم

7200451882,000 سياسة الحزاب و الدين و المراة في القيادة: لبنان من منظور
مقارن

مرکز دراسات الوحده
العربيه

201510 %

588,000 ادريس المسماري3558 7200434529,000 % 201310دارالنھضه العربيهسيرة فبراير

392,000 ا.م.د علي فارس حميد3559 7200517353,000 % 201810دار الرافدينصانعو ا�ستراتيجيات مدخل لدراسة الفكر ا�ستراتيجي العالمي

980,000 عمار محمد خضير3560
الجبوري

7200480882,000 % 201710منشورات الحلبي(ضمانات ا�ستثمار ا�جنبي (دراسة مقارنة

294,000 فنصة3561 7200194265,000 % 198110عالم الكتبعاصفة على الشرق ا�وسط

245,000 د.سعيد بنسعيد العلوي3562 7200147221,000 % 200610دارالفكرالمعاصرعوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي / حوارية

490,000 نعوم تشومسکي، اي�ن3563
بابه

7200490441,000 % 201110متفرقهغزة في ازمة تام�ت في الحرب ا�سرائيلية علي الفلسطين

294,000 مالك بن نبي3564 7200150265,000 % 200110دارالفكرالمعاصرفكرة ا�فريقية ا�سيوية في ضوء موتمر باندوغ

107,800 مالك بن نبي3565 720015197,000 % 201210دارالفكرالمعاصرفكرة كمنويلث اس�مي

784,000 ھشام طالب3566 7200474706,000 % 201510دارالنھضه العربيهفن الخداع السياسي

784,000 جان جاک روسو3567 7200409706,000 مرکز دراسات الوحدهفي العقد ا�جتماعي اومبادي القانون السياسي
العربيه

201110 %

269,500 د محمداحمدالنابلسي3568 7200157243,000 % 200410دارالفكرالمعاصرفي مواجھه ا�مركه

735,000 3569
انطوني لوينستاين

7200488662,000 قضيتي ضد اسرائيل (کتاب صدرت اوامر عليا بعدم نشره
با�نکليزية

% 201310متفرقه

735,000 صادق النابلسي3570 7200489662,000 % 201410متفرقهقيام الطائفة... امة موسي صدر

122,500 الحضرمي3571 7200191110,000 % 200910دار الس�مکتاب السياسه او ا�شاره في تدبير ا�ماره

147,000 د. يحيى الكعكي3572 7200160132,000 % 198910دارالنھضه العربيهلبنان والفيدرالية

441,000 د.ھيثم مزاحم3573 7200513397,000 % 201710دار الرافدينلماذا تحدث الثورات

318,500 حسن حنفي   تالي3574 7200162287,000 % 201010دارالفكرالمعاصرماالعولمه/حوارات

441,000 د. بثينة شعبان3575 7200161397,000 % 200610دارالفكرالمعاصرمآزق التدخل اYميركي وامکانات الفعل العربي

490,000 وداد الديک3576 7200472441,000 % 10دارالنھضه العربيه١٩۴٨مسار و تطور الع�قات اللبنانية - الفلسطينية منذ 

343,000 منير شفيق , د. سيد3577
ولد أباه

7200166309,000 % 200110دارالفكرالمعاصرمستقبل اسرائيل / حوارات

980,000 د.محمد كردي3578 7200424882,000 % 201310منشورات الحلبيمستقبل ا�تحاد ا�وروبي دراسة في التأثير السياسي الدولي

277,830 عبد الرحمن نقيب3579 7200168250,000 % 201010دار الس�ممشروع الشرق ا�وسط الکبير

490,000 رھاب نوفل3580 7200448441,000 مرکز دراسات الوحدهمشروع مقاومة تقسيم العراق و تفتيته
العربيه

201510 %

490,000 قسم ا�رشيف3581 7200366441,000 % 200910متفرقه٢معابر قطاع غزه شريان حياة ام اد تقرير معلومات(

490,000 35827200469441,000 % 10دارالنھضه العربيهمعالم من التاريخ الروماني السياسي

759,500 کيفن م. وود3583 7200473684,000 % 201710دارالجملمعرکة ام المعارک، خطة صدام حسين

220,500 توفيق المديني3584 7200430198,000 % 201310دارالفكرالمعاصرمعركة تھويد القدس

277,830 نادية محمود مصطفى3585 7200172250,000 % 200710دار الس�ممفھوم معاداة السامية بين ا�يدلوجيا والسياسة والقانون

784,000 المغيربي / الحصادي3586 7200174706,000 % 200810دارالنھضه العربيهمقدمة في النظرية السياسية المعاصرة

1,470,000 دة.فيدا نجيب حمد3587 72004811,323,000 % 201710منشورات الحلبي وما بعدھا٢٠٠١ أيلول ١١مكافحة اAرھاب قبل ھجمات 

980,000 عادل مالك3588 7200415882,000 % 201210دارالنھضه العربيهمن رودس الى جنيف فلسطين من الضياع الى الربيع العربي

686,000 انور الموسي3589 7200484617,000 % 201610دارالنھضه العربيهمنھجية البحث العلمي في الدراسات ا�نسانية و السياسية

237,650 د. عبد العزيز بن3590
عثمان التويجري

7200439214,000 % 201210دار الس�ممواقف وآراء

735,000 ناظم الجاسور3591 7200181662,000 % 201110دارالنھضه العربيهموسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية الدولية

588,000 د.نورھان الشيخ3592 7200419529,000 موقف ا�تحاد السوفياتي وروسيا من الوحده العربيه منذ الحرب
العالميه ا�ولي حتي اليوم

مرکز دراسات الوحده
العربيه

201310 %

1,470,000 3593
د. محمد علي حله

72004571,323,000 موقف الو�يات المتحدة ا�مريکية من الوحدة العربية
1918-2008

مرکز دراسات الوحده
العربيه

201410 %

539,000 محمد علي الكبسي3594 7200184485,000 % 200710دارالفكرالمعاصرنشاة الفكر السياسي عند العرب

1,715,000 د.يوسف راشد فليفل3595 72004821,544,000 % 201610منشورات الحلبيوسائل الرقابة وضوابط التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفذية

220,500 کنعان مکية3596 7200496198,000 % 201610دارالجملھوامش علي کتاب الفتنة

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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علوم سياسي
107,800 نعوم تشومسکي3597 720018997,000 % 200510دارالفكرالمعاصرھيمنة ا�ع�م

294,000 د. محمد أحمد النابلسي3598 7200190265,000 % 200310دارالفكرالمعاصريھود يكرھون أنفسھم

فلسفه
490,000 د. حمو النقاري3599 7190319441,000 % 201310دارالمدارا�س�ميابحاث في فلسفة المنطق

230,790 أ.د. محمد عمارة3600 7190339208,000 % 201210دار الس�مابن رشد فقيه الف�سفة.. وفيلسوف الفقھاء

220,500 ابو نصر الفارابي3601 7190399198,000 % 201310دارالجملاراء اھل المدينة الفاضلة

294,000 بيار فرنسوا مورو3602 7190015265,000 % 200810دارالمدارا�س�مياسبينوزا و اAسبينوزية

759,500 فخر الدين الرازي3603 7190390684,000 % 201610دارالجملاسئلة نجم الدين الکاتبي

1,372,000 احمد الصادقي3604 71900061,235,000 % 201010دارالمدارا�س�مياشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي

735,000 3605
/ لودفيغ فويرباخ

- ترجمة :نبيل فياض
جورج برشين

7190442662,000
% 201710دار الرافدينافكار حول الموت وا�زلية

1,176,000 توفيق فائزي3606 71903701,058,000 % 201610دارالمدارا�س�ميا�ستعارة و النص الفلسفي

1,176,000 توفيق فائزي3607 71904061,058,000 % 201610دارالمدارا�س�ميا�ستعارة و النص الفلسفي

392,000 محمود زيدان3608 7190028353,000 % 199810دارالنھضه العربيها�ستقراء والمنھج العلمي

220,500 بيتر سلوتردايک3609 7190391198,000 % 200310دارالجملا�نجيل الخامس لنيتشه

220,500 مصطفي قره جولي3610 7190035198,000 % 200910دارالفكرالمعاصرا�نسان = ذاکرته

980,000 علي حاکم صالح3611 7190412882,000 % 201710دارالمدارا�س�ميا�يديولوجيا و تمثي�تھا الفلسفية في الفکر العراقي الحديث

147,000 د. محمد عادل شريح3612 7190261132,000 % 200810دارالفكرالمعاصراYسس البنيوية لفكر الحداثة الغربيه

980,000 مارتن ھايدغر3613 7190460882,000 % 201810دارالمدارا�س�مياYسئلة اYساسية للفلسفة

367,500 البخاري3614 7190389331,000 % 201210دارالجملالبداية في اصول الدين

294,000 كلودب.لفنسون3615 7190364265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميالبوذية

588,000 د.خالدغزال3616 7190289529,000 % 201210دارالنھضه العربيهالبئوس النھضوي،المسائل الثقافيه من زمن الھزيمه

171,500 ابو اليزيد العجمي3617 7190253154,000 % 201010دار الس�مالتاصيل الشرعي للتنميه الذاتيه

294,000 جان غروندان3618 7190409265,000 % 201710دارالمدارا�س�ميالتاويلية

784,000 السعيد أھرو3619 7120710706,000 % 201810دارالمدارا�س�ميالتعريف في الب�غة العربية: اصوله وبنياته ووظائفه

588,000 كيان أحمد حازم3620 7190455529,000 % 201810دارالمدارا�س�ميالتقابل اللغوي في ضوء تصنيف الع�قات الد�لية

588,000 تشارلز أوغدن3621 7190456529,000 % 201810دارالمدارا�س�ميالتقابل تحليل لغوي و سايكولوجي

686,000 غادامير3622 7190318617,000 % 201310دارالمدارا�س�ميالتلمذة الفلسفية

490,000 بول ريكور3623 7190335441,000 % 201310دارالمدارا�س�ميالحب والعدالة

1,078,000 علي الشبعان3624 7190275970,000 % 201010دارالمدارا�س�ميالحجاج والحقيقه وافاق التاويل-بحث في ا�شکال وا�سترتيجيات

490,000 رشيد راضي3625 7190045441,000 % 201010دارالمدارا�س�ميالحجاج والمغالطة

735,000 د.مصطفى عبد القادر3626
غنيمات

7190330662,000 % 201210دارالثقافهالحضارة والفكر العالمي

1,568,000 غادامير3627 71901131,411,000 % 200710دارالمدارا�س�ميالحقيقه والمنھج

1,666,000 بول ريكور3628 71902351,499,000 % 200910دارالمدارا�س�ميالذاكرة , التاريخ, النسيان

441,000 د. احمد عويز3629 7190439397,000 % 201710دار الرافدينالذاكرة والمتخيل - نظرية التأويل عند غاستون باش�ر

392,000 صالح الغليوفي3630 7190301353,000 % 201210دارالنھضه العربيهالذرة في كتاب الحدوس الذرية اغاستون باش�ر

367,500 3631

/مونستر

سيريني/سان/بليخمان
/لوي / ابنسور/

ترجمة:د.كامل العاري

7190440331,000

% 201710دار الرافدينالرومانسية الثورية

294,000 جون ميشيل ادم3632 7190348265,000 % 201510دارالمدارا�س�ميالسرد

1,078,000 أبو الحسن محمد بن3633
يوسف العامري

7190454970,000 % 201810دارالمدارا�س�ميالسعادة وا�سعاد في السيرة ا�نسانية

637,000 د. باسم ادريس قاسم3634 7190358573,000 مرکز دراسات الوحدهالشاعر الجاھلي و الوجود: دراسة فلسفية ظاھرية
العربيه

201410 %

490,000 ندره يازجي3635 7190313441,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالصوفية رؤية للعالم / حوارات لقرن جديد

1,249,500 شوبنھاور/سعيد توفيق3636 71904221,125,000 % 201710المرکز القومي للترجمه١/٢العالم ارادة وتمث� 

343,000 تيري ايغلتن3637 7190469309,000 % 201710دار المديالعقل , ا�يمان , الثورة

1,078,000 أحمد عويز حسين3638 7190457970,000 % 201810دارالمدارا�س�ميالعقل التأويلي الغربي

588,000 زيعور / فروخ3639 7190054529,000 % 200710دارالنھضه العربيهالعقل الصراطي في الفلسفة واYيديولوجيا والمدنيات

367,500 د.تيسير الركابي3640 7190443331,000 % 201710دار الرافدينالعقل وا�ستد�ل العقلي عند المتكلمين

294,000 د.غريغوار مرشو3641
د.خوان باتشيكو-

7190300265,000 % 201210دارالفكرالمعاصرالعق�نية في الفكر العربية المعاصر

539,000 فردريش نيتشه3642 7190418485,000 % 201710دارالجملالعلم المرح

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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فلسفه
318,500 , عبد الوھاب المسيري3643

عزيز العظمة
7190305287,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالعلمانية تحت المجھر /  حوارات

490,000 عبد الوھاب المسيري3644 7190056441,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالعلمانية و الحداثة و العولمة / حوارات

1,225,000 3645
أبو القاسم سلمان بن

ناصر اYنصاري
النيسابوري

71903081,103,000
% 201010دار الس�م قسم ا�لھيات١/٢الغنية في الك�م

686,000 علي زيعور3646 7190285617,000 % 201210دارالنھضه العربيهالف قولة و قولة في الفلسفة و الصحة العقلية كما الحضارية

784,000 مقداد عرفة منسية3647 7190336706,000 % 201310دارالمدارا�س�ميالفارابي فلسفة الدين وعلوم اAس�م

1,372,000 ابراھيم بن عبد.3648
بورشاشن

71900581,235,000 % 201010دارالمدارا�س�ميالفقه والفلسفه في الخطاب الرشدي

363,580 التويجيري3649 7190380327,000 % 201510دار الس�م٢۴*١٧الفکر في مسار التجديد 

294,000 سبيربير و اوجين3650 7190061265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميالفلسفة ا�خ�قية

441,000 نور الدين علوش3651 7190434397,000 % 201610دار الرافدينالفلسفة ا�ميركية المعاصرة

490,000 کريم متي3652 7190062441,000 % 200110دارالمدارا�س�ميالفلسفة الحديثة-عرض نقدي

490,000 زينة عبد امطشر3653 7190435441,000 % 201610دار الرافدينالفلسفة السياسية عند تروتسكي

343,000 ماھر علي3654 7190064309,000 % 199710دارالنھضه العربيهالفلسفة العلمية / رؤية نقدية

318,500 عبد الوھاب المسيري3655 7190065287,000 % 201010دارالفكرالمعاصرالفلسفة المادية وتفكيك اAنسان

1,862,000 جورج �يکف/ مارک3656
جونسون

71904071,676,000 % 201610دارالمدارا�س�ميالفلسفة في جسد الذھن المتجسد

980,000 د. جورج زيناتي3657 7190334882,000 % 201310دارالمدارا�س�ميالفلسفة في مسارھا

490,000 عدنان سبيعي3658 7190405441,000 % 201210دارالعصماءالفلسفة من تاريخ الفكر الفلسفي

686,000 بيار مالک3659 7190377617,000 % 10دارالنھضه العربيهالفلسفة و تعليمھا

588,000 علي زيعور3660 7190068529,000 % 200610دارالنھضه العربيهالفلسفه العمليه والنظريه في الھند والصين

882,000 ريتشارد رورتي3661 7190071794,000 مرکز دراسات الوحدهالفلسفه ومراه الطبيعه
العربيه

200910 %

1,862,000 جورج �يکوف-مارک3662
جونسون

71903711,676,000 % 201610دارالمدارا�س�ميالفلسلفة في الجسد الذھن المتجسد و تحدية للفکر الغربي

269,500 لوقيانوس3663 7190416243,000 % 201710دارالجملالکذاب النزيه و نصوص اخري

1,470,000 3664
د. الحبيب عّياد

71902791,323,000 الك�م في التوحيد جذور المسألة وروافدھا وتطور الجدل فيھا بين
أھم الفرق اAس�مية إلى القرن الخامس الھجري

% 200910دارالمدارا�س�مي

1,225,000 د. کيان احمد حازم3665
يحيي

71903821,103,000 % 201510دارالمدارا�س�مياللغة بين الد�لة و التضليل دراسة نقدية علي ھامش

294,000 عباس محمد العقاد3666 7190251265,000 % 200810المكتبه العصريه. جل ج�له کرتونيه

245,000 د. فيصل دراج3667 7190413221,000 % 201710متفرقهالمارکسية و الدين

808,500 ميخائيل باختين /انور3668
محمد ابراھيم

7190425728,000 % 201610المرکز القومي للترجمهالماس والرماد

588,000 جورج ه. تيلور3669 7190254529,000 % 200210دارالمدارا�س�ميالمحاضرات في ا�يديولوجيا و اليوتوبيا

490,000 د. محمد بالروين3670 7190078441,000 % 200610دارالنھضه العربيهالمحبة القيمة الرابعة-ابحاث في علم القيم

490,000 محمد قاسم3671 7190079441,000 % 199910دارالنھضه العربيهالمدخل الى مناھج البحث العلمي

1,176,000 صابر الحباشة3672 71903681,058,000 % 201510دارالمدارا�س�ميالمشترک الد�لي في اللغة العربية مقاربة عرفانية معجمية

474,320 فريد ا�نصاري3673 7190315427,000 % 201010دار الس�مالمصطلح ا�صولي عند الشاطبي

539,000 3674
د. الحسن قايدة

7190345485,000 المصطلح اYصولي في كتاب المعتمد Yبي الحسين البصري
(المعتزلي (رسالة دكتوراه

% 201410دار الس�م

980,000 3675
فرانسوا

Francois/ريكانتي

Recanati

7190459882,000
% 201810دارالمدارا�س�مي(المعنى الحرفي: دراسات في السياق والمضمون

637,000 سايمون تورمى - جولز3676
تاونزند /محمد عناني

7190426573,000 % 201710المرکز القومي للترجمهالمفكرون ا�ساسيون

735,000 د . علي بو ملحم3677 7190083662,000 % 200910دارومكتبه الھ�لالمناحي الفلسفية للجاحظ

441,000 جيورجيو اغامبن3678 7190419397,000 % 201710دارالجملالمنبوذ ، السلطة السيادية والحياة العارية

686,000 د. حمو النقاري3679 7190320617,000 % 201310دارالمدارا�س�ميالمنطق في الثقافة ا�س�مية

196,000 ص�ح نيازي3680 7190464176,000 % 201710دار المديالمنظورية والحواس في تفسير النص

1,078,000 ادغار موران3681 7190326970,000 مرکز دراسات الوحدهالمنھج ا�فكار:مقامھا،حياتھا،عاداتھا،وتنظيمھا
العربيه

201210 %

588,000 علي زيعور3682 7190087529,000 % 200610دارالنھضه العربيهالنظريات في فلسفه الوجودوالعقل والخير

490,000 حمادي صمود3683 7190458441,000 % 201810دارالمدارا�س�ميالوجه والقفا في ت�زم التراث والحداثة

490,000 د.ھي� شھيد3684 7190446441,000 % 201710دار الرافدينالوعي الجمالي بين فلسفتي العلم و البرجماتية

237,160 سلمان العودة3685 7190381213,000 % 201610دار الس�م٢۴*١٧انا و اخواتھا رحلة في اسرار الذات 

759,500 فردريش نيتشه3686 7190397684,000 % 201310دارالجمل١انساني مفرط في انسانيته 

759,500 فردريش نيتشه3687 7190398684,000 % 201510دارالجمل٢انساني مفرط في انسانيته 

490,000 عبد القادر بشته3688 7190001441,000 % 200810دارالنھضه العربيهإحياء الماضي في ثوابت الفكربجانبيه العربي ا�س�مي والغربي

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف

(82)



فلسفه
588,000 د. نجيب الحصادي3689 7190003529,000 % 199310دارالنھضه العربيهأسس المنطق الرمزي المعاصر

379,750 ابويعرب المرزوقي3690 7190009342,000 % 200110دارالفكرالمعاصرآفاق فلسفة عربية معاصرة / حوارات لقرن جديد

490,000 غادامير3691 7190317441,000 % 201310دارالمدارا�س�ميبداية الفلسفة

1,372,000 السدير ماکنتاير- حيدر3692
حلج اسماعيل

71903591,235,000 مرکز دراسات الوحدهبعد الفضيلة- بحث في النظرية ا�خ�قية
العربيه

201310 %

980,000 الحسين بنو ھاشم3693 7190347882,000 % 201410دارالمدارا�س�ميب�غه الحجاج ا�صول اليونانيه

588,000 محمد أبو ريان3694 7190098529,000 % 197310دارالنھضه العربيهتاريخ الفكر الفلسفي في ا�س�م

808,500 فردريك كوبلستون3695
امام عبد الفتاح امام/

7190424728,000 % 201610المرکز القومي للترجمه(تاريخ الفلسفة (من فشته إلى نيتشه

490,000 جوزيف كروبسي- ليو3696
شتراوس /محمود السيد

7190423441,000 % 201610المرکز القومي للترجمه٢ ط١تاريخ الفلسفة السياسية ج

686,000 للع�مة سالم بن عبد3697
الرحمن باَصِھي

7190304617,000 % 200910دارالفتح،تحفة ا�خوان في اداب اھل العرفان

735,000 : دانيال بلو - ترجمة3698
محمد الفشتكي

7190451662,000 % 201810دار الرافدين١٨۴۴-١٨۶٩تشّكل فريديريك نيتشه السعي للھوية 

1,470,000 الدکتوره وافية بن3699
مسعوى

71903401,323,000 % 201110متفرقهتقنيات السرد بين الروايه والسينما

592,900 الصفار - البخاري3700
الحنفي

7190307534,000 % 201010دار الس�متلخيص ا�دلة لقواعد التوحيد

294,000 کوھين سو�ل3701 7190110265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميجان بول سارتر

882,000 ھوركھايمر3702 7190111794,000 % 200610دارالمدارا�س�ميجدل التنوير-شذرات فلسفيه

367,500 ماجد الغرباوي3703 7190431331,000 % 201610دار الرافدينجدلية السياسة والوعي

294,000 دومينيک ليکور3704 7190410265,000 % 201710دارالمدارا�س�ميجورج کانغي�م

539,000 / لودفيغ فويرباخ3705
ترجمة : د.نبيل فياض

7190444485,000 % 201710دار الرافدينجوھر ا�يمان بحسب مارتن لوثر

735,000 3706
/ لودفيغ فويرباخ

ترجمة : جورج برشين
د.نبيل فياض -

7190432662,000
% 201610دار الرافدينجوھر المسيحية

735,000 / فريدريش ش�يرماخر3707
ترجمة: نبيل فياض

7190448662,000 % 201810دار الرافدينحول الدين خطابات الى محتقريه من المثقفين

245,000 ابن طفيل3708 7190331221,000 % 200810دارومكتبه الھ�لحي بن يقظان

367,500 د.حسنين محمد الحلو3709 7190433331,000 % 201610دار الرافدينخطاب الحداثة عند الجابري

588,000 راويه عبدالمنعم عباس3710 7190119529,000 % 199810دارالنھضه العربيهدراسات في الفلسفه العامه-رويه نقديه لقاضيا الفکر الفلسفي

1,470,000 رفعة الجادرجي3711 71903521,323,000 مرکز دراسات الوحدهدور المعمار في حضارة ا�نسان
العربيه

201410 %

784,000 براين ماجي3712 7190122706,000 % 199810دارالنھضه العربيهرجال الفكر/مقدمه للفلسفه الغربيه المعاصره

171,500 ابن سينا3713 7190265154,000 % 200610دارالفكرالمعاصررسالة في العشق

245,000 قاسم محمد عباس3714 7190462221,000 % 200910دار المديرسائل ابن عربي كشف سر الوعد ورسائل اخرى

857,500 ج�ل الدين رومي3715 7190270772,000 % 200810دارالفكرالمعاصررسائل مو�نا ج�ل الدين الرومي

539,000 ، تقديم : سيد قطب3716
ترجمة : محمد قطب

7190447485,000 % 201710دار الرافدينسخريات صغيرة

294,000 لوئيس اندرية دوريون3717 7190408265,000 % 201710دارالمدارا�س�ميسقراط

147,000 منير محمد الغضبان3718 7190263132,000 % 201010دار الس�مسيد قطب ضد العنف

759,500 عبد الرزاق الکاشاني3719 7190387684,000 % 201710دارالجملشرح فصوص فصوص الحکم

392,000 معمر عطوي3720 7190338353,000 % 201410دارالنھضه العربيهشريعة المفاسد

1,078,000 بول ريکور3721 7190126970,000 % 200510دارالمدارا�س�ميصراع التأوي�ت دراسات ھرمونيطقية

294,000 د. كيفن جيه اوتول3722 7190236265,000 % 201010دارالفكرالمعاصرصراع القيم بين ا�س�م والغرب

588,000 محمد عطوان3723 7190441529,000 - صور ا�خر في الفكر السياسي العربي المعاصر / ا�ستشراق

العلمانية - ا�يديولوجية - ا�ستعمار
% 201710دار الرافدين

686,000 ھانز جورج غادامير3724 7190127617,000 % 200710دارالمدارا�س�ميطرق ھيدغر

392,000 اقليدس3725 7190128353,000 % 199610دارالنھضه العربيهظاھرات الفلك

784,000 عبد الرحيم جيران3726 7190363706,000 % 201310دارالمدارا�س�ميعلبة السرد

637,000 انعام عيسي3727 7190333573,000 % 201410عالم الكتبعلم الد�له

882,000 د. عبد الجبار الرفاعي3728 7190414794,000 علم الک�م الجديد مدخل لدراسة ال�ھوت الجديد و جدل العلم و
الدين

% 201610متفرقه

171,500 امين منصور3729 7190404154,000 % 201510دارالعصماءعلم المنطق

318,500 فردريش نيتشه3730 7190395287,000 % 201010دارالجملغسق ا�وثان

539,000 د.جعفر نجم نصر3731 7190436485,000 % 201610دار الرافدينفصول في سوسيولوجيا الدين / كاريزما النبوة عند ماكس فيبر

212,170 محمد عبد الرب النبي3732
سيد

7190258191,000 % 200910دار الس�مفضل العرب علي الغرب في مجال البحث التجريبي

147,000 د. محمد عادل شريح3733 7190282132,000 % 201110دارالفكرالمعاصرفكر التاصيل المنھج والفلسفة

392,000 حسين الھنداوي3734 7190461353,000 % 201410دار المديف�سفة التنوير وا�س�م

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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فلسفه
490,000 حسن جمال البلوشي3735 7190452441,000 % 201810دار الرافدينفلسفة ا�خ�ق في الفكر الشيعي مسكويه انموذجاً 

441,000 اللواء فؤاد خير بك3736 7190449397,000 % 201810دار الرافدينفلسفة التاريخ عند كولنجوود

318,500 الجاحظ3737 7190383287,000 % 201610دارالجملفلسفة الجد و الھزل

608,580 أ.د. احمد فواد باشا3738 7190343548,000 % 201410دار الس�مفلسفة العلم اAس�مية مدخ� لروية كونية حضارية

392,000 ماھر عبد القادر محمد3739
علي

7190141353,000 % 199710دارالنھضه العربيهفلسفة العلوم / قراءة عربية

490,000 ماھر علي3740 7190143441,000 % 198410دارالنھضه العربيه   / المشك�ت المعرفية٢فلسفة العلوم ج 

392,000 ماھر علي3741 7190147353,000 % 199710دارالنھضه العربيه   / الميثودولوجيا٧فلسفة العلوم ج 

367,500 د.ھبة عادل العّزاوي3742 7190437331,000 % 201610دار الرافدينفلسفة المدينة الفاضلة وواقعية الف�سفة المعاصرين

588,000 عبد الرحمن الشولي3743 7190376529,000 % 10دارالنھضه العربيهفلسفة المعني في الفکر واللغة و المنطق

490,000 سعيد آدم3744 7190302441,000 % 201210دارالنھضه العربيهفلسفة بناء القوة في المجتمعات المستضعفة

245,000 علي حسن مطر3745
الھاشمي

7190151221,000 % 200910دارومكتبه الھ�لفلسفتنا الميسرة

392,000 ماھر علي3746 7190154353,000 % 200310دارالنھضه العربيه منطق الكشف العلمي۴فلسفه العلوم ج  /   

294,000 سليفان اورو3747 7190155265,000 % 201010دارالمدارا�س�ميفلسفه اللغه

588,000 أحمد صبحي3748 7190170529,000 % 199410دارالنھضه العربيهفي فلسفه التاريخ

588,000 صبحي / جعفر3749 7190172529,000 % 199910دارالنھضه العربيهفي فلسفه الحضاره-اليونانيه-ا�س�ميه- الغربيه

490,000 د. حمو النقاري3750 7190321441,000 % 201310دارالمدارا�س�ميفي منطق بور رويال

784,000 ھ�ل/ حافظ3751 7190173706,000 % 200810دارالنھضه العربيهقراءات في علم التفسير - الفلسفة

686,000 نجيب الحصادي3752 7190174617,000 % 199710دارالنھضه العربيهقراءات في فلسفة العلوم

686,000 - ھاينريش شباير3753

ترجمة : نبيل فياض
7190453617,000 % 201810دار الرافدينقصص اھل الكتاب في القرآن

318,500 فردريش نيتشه3754 7190403287,000 % 201610دارالجملقضية فاغنر

490,000 د. محمد بالروين3755 7190177441,000 % 199810دارالنھضه العربيهقواعد المنطق الصوري والرمزي ومناھج البحث العلمي

637,000 مصطفي کمال فرحات3756 7190402573,000 % 201610دارالجملقول الممکن؟

269,500 ابو يوسف يعقوب3757
الکندي

7190400243,000 % 201410دارالجملکتاب الکندي الي المعتصم با_

220,500 ابن رشد3758 7190394198,000 % 200910دارالجملکتاب فصل المقال

294,000 کاترين کليمان3759 7190178265,000 % 200810دارالمدارا�س�ميكلود ليفي ستروس

367,500 روجر جى. نيوتن3760
شوقي ج�ل/

7190421331,000 % 201610المرکز القومي للترجمهلماذا العلم

637,000 مصطفي کمال فرحات3761 7190401573,000 % 201610دارالجمللماذا الفلسفة؟

1,470,000 د.حسن الحنفي3762 71901801,323,000 % 200910دارالمدارا�س�ميمحمد اقبال - فيلسوف الذاتية

148,470 د.محمد عماره3763 7190379134,000 % 200910دار الس�ممحمد الغزالي الموقع الفکري و المعارک الفکرية

588,000 بلقيس شرارة3764 7190467529,000 % 200910دار المديمحمد شرارة من ا�يمان الى الحرية

808,500 جابر بن حيان3765 7190385728,000 % 201610دارالجملمختار رسائل جابر بن حيان

490,000 د. محمد وقيع . احمد3766 7190237441,000 % 201010دارالفكرالمعاصرمدخل الى الفلسفة السياسية

588,000 د. عطيتو / د. عبيدان3767 7190182529,000 % 200310دارالنھضه العربيهمدخل الى الفلسفة ومشك�تھا

637,000 : آندرو بيسن - ترجمة3768
محمد الفشتكي

7190450573,000 مسألة اAله - ما الذي قاله المفكرون المشھورون من اف�طون
وحتى داوكينز عن اAله

% 201810دار الرافدين

759,500 دانيال سبيك /سارة3769
السباعي

7190427684,000 % 201710المرکز القومي للترجمهمشكلة الشر

441,000 بيار دوھيم3770 7190185397,000 % 200910دارالفكرالمعاصرمصادرالفلسفه العربيه

318,500 الشبستري3771 7190388287,000 % 200910دارالجملمطارحات في عق�نية الدين و السلطة

357,700 محمد عماره3772 7190278322,000 % 200810دار الس�ممعالم المنھج ا�س�مي

1,764,000 جاک بيديه- سميه3773
الجراح

71903541,588,000 مرکز دراسات الوحدهمعجم مارکس المعاصر
العربيه

201510 %

1,568,000 اوغدن وتشاردز3774 71903671,411,000 % 201610دارالمدارا�س�ميمعني المعني دراسة �ثر في الفکر و لعلم الرمزية

147,000 3775
محمود رمضان

البوطي, أثير الدين
,اYبھري

7190323132,000
% 201210دارالفكرالمعاصرمغني الط�ب : شرح متن إيساغو جي

392,000 د. محمد بالروين3776 7190189353,000 % 199410دارالنھضه العربيهمفاھيم في المعرفة

661,500 فردريش شيللر3777 7190417595,000 % 201610دارالجملمقا�ت فلسفية

588,000 ابن رشد3778 7190415529,000 % 201510متفرقهمقدمات ابن رشد مجلدان في مجلد واحد

808,500 ريتشارد وولين /محمد3779
عناني

7190429728,000 % 201610المرکز القومي للترجمهمقو�ت النقد الثقافى

318,500 بول ديوبوشيه /احمد3780
علي بدوي

7190430287,000 % 201610المرکز القومي للترجمه"من ا�حدث إلى "ا�رشد

392,000 محمود زيدان3781 7190195353,000 % 198210دارالنھضه العربيهمن نظريات العلم المعاصر الي المواقف الفلسفيه

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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فلسفه
980,000 ايمانويل تود/انور مغيث3782 7190428882,000 % 201710المرکز القومي للترجمه(من ھو شارلى؟ (فلسفة ا�ديان

2,156,000 تشارلز تايلر3783 71903561,940,000 مرکز دراسات الوحدهمنابع الذات تکون ھوية الحديثة
العربيه

201410 %

686,000 ھ� رشيد امون3784 7190286617,000 % 201110دارالنھضه العربيهمنتخبات فلسفية

392,000 خوسيه اورتيغا اي3785
غاسيت

7190466353,000 % 201710دار المديموضوع زماننا

106,330 فريد اYنصاري3786 719031296,000 % 201110دار الس�مميثاق العھد في مسالك التعرف الى .

294,000 أبي حامد الغزالي3787 7190203265,000 % 199510دارومكتبه الھ�لميزان العمل

784,000 ندوة فکريه3788 7190351706,000 مرکز دراسات الوحدهناصيف نصار
العربيه

201410 %

808,500 سلمان بشير3789 7190386728,000 % 201710دارالجملنافذة علي الغيب بين ابن العربي و ابن رشد

637,000 ترجمة : د.نبيل فياض3790 7190445573,000 % 201710دار الرافديننحو نقدية لفلسفة ھيغل ومبادئ فلسفة المستقبل وبحوث اخرى

1,474,900 علي سامي النشار3791 71902061,327,000 % 200810دار الس�م٣/١نشاة الفكر الفلسفي في ا�س�م 

343,000 محمد شرف3792 7190303309,000 % 199010دارالنھضه العربيهنشأة الفكر السياسي وتطوره في ا�س�م

318,500 3793
جان �كروا /يحيى
ھويدى - أنور عبد

العزيز
7190420287,000

% 201610المرکز القومي للترجمهنظرة شاملة م.ت

367,500 شيماء عبد العزيز3794
الشامي

7190438331,000 % 201610دار الرافديننظرية العدالة عند جون رولز ا�بعاد السياسية وا�خ�قية

392,000 ماھر علي3795 7190210353,000 % 198510دارالنھضه العربيهنظرية المعرفة العلمية

490,000 سھام شيت حميد3796 7190287441,000 % 201210دارالنھضه العربيهنظرية المعرفة عند برتراند رسل

490,000 محمود زيدان3797 7190211441,000 % 198910دارالنھضه العربيهنظرية المعرفة عند مفكري ا�س�م وف�سفه الغرب المعاصرين

784,000 فرانز فان ايمرن3798 7190366706,000 % 201610دارالمدارا�س�مينظرية النسقية في الحجاج

490,000 الحسين بنو ھاشم3799 7190346441,000 % 201410دارالمدارا�س�مينظريه الحجاج عند شاييم بيرلمان

1,127,000 د. عبد ا�له البلقزيز3800 71903501,014,000 مرکز دراسات الوحدهنقد التراث
العربيه

201410 %

392,000 رمضان البوطي3801 7190217353,000 % 200910دارالفكرالمعاصرنقض اوھام المادية الجدلية

318,500 فردريش نيتشه3802 7190396287,000 % 201110دارالجملنقيض المسيح

196,000 مالك بن نبي3803 7190329176,000 % 201210دارالفكرالمعاصر٢وجھة العالم ا�س�مي ج

318,500 فردريش نيتشه3804 7190392287,000 % 200610دارالجملھذا ھو ا�نسان

808,500 فردريش نيتشه3805 7190393728,000 % 200710دارالجملھکذا تکلم الزرادشت

294,000 جان فرانسوا کيرفيغان3806 7190411265,000 % 201710دارالمدارا�س�ميھيغل و الھيغلية

مديريت
980,000 د.قاسم نايف علوان3807 7150023882,000 % 201210دارالثقافهادارة ا�ستثمار بين النظرية والتطبيق

735,000 د.زاھد محمد ديري3808 7150024662,000 % 201110دارالثقافهادارة ا�عمال الدولية

980,000 د.عنبر ابراھيم ش�ش3809 7150025882,000 % 201110دارالثقافه(ادارة الترويج (ا�تصا�ت

612,500 د.محمد سرور الحريري3810 7150029551,000 % 201210دارالثقافهادارة التسويق الدولي المعاصر-مدخل علمي متكامل

980,000 د.زاھد محمد ديري3811 7150026882,000 % 201110دارالثقافهادارة الموارد البشرية

141,120 مدحت ابو النصر3812 7150000127,000 % 200710دار الس�ماساسيات علم ومھنه ا�داره

882,000 3813
وليد اسماعيل السيفو

7150001794,000 اساليب رياضيات ا�عمال وتطبيقاتھا-في علوم الماليه ا�داريه
وا�قتصاديه

% 200910متفرقه

441,000 و. تشان. كيم3814 7150002397,000 % 200610دارالفكرالمعاصراستراتيجية المحيط اYزرق

735,000 د.علي ھادي جبرين3815 7150027662,000 % 201110دارالثقافها�تجاھات الكمية في ا�دارة

735,000 د.جودت عزت عطوي3816 7150035662,000 % 201210دارالثقافه(ا�دارة المدرسية الحديثة (مفاھيمھا النظرية وتطبيقاتھا العملية

686,000 عبد المؤمن الفقي3817 7150032617,000 % 199410دارالنھضه العربيها�دارة المدرسية المعاصرة

204,330 جوان ماغريتا3818 7150003184,000 % 200810دار الس�ما�دارة علم وفن

269,500 عنان شيخ ا�رض:3819 7150005243,000 % 200210دارالفكرالمعاصرا�داره الرشيده

588,000 عبد الصمد اYغبري3820 7150006529,000 % 200610دارالنھضه العربيها�داره المدرسيه البعد التخطيطي و التنظيمي

176,400 يوسف عبد القدير3821 7150020159,000 % 201010دار الس�ما�سلوب المبتكر في لغة ا�دارة

735,000 د.عنبر ابراھيم ش�ش3822 7150030662,000 % 201210دارالثقافهالتسويق الزراعي

980,000 ستيفن ر. كوفي3823 7150009882,000 % 200610دارالفكرالمعاصرالعادة الثامنة من الفعاليه الي العظمه

220,500 : سمير البعلبكي/ م3824

سعيد اللحام
7150011198,000 % 199710عالم الكتبالقيام باYعمال دون رؤساء عمل

735,000 د.رافدة عمر الحريري3825 7150034662,000 % 201210دارالثقافهتنظيم وادارة المكتبة المدرسية

784,000 محمد جميل درخشان3826 7150012706,000 % 200610دارالنھضه العربيهدراسات في سکرتارية و ادارة ا�عمال

980,000 يعرب الشرع3827 7150022882,000 % 201010دارالفكرالمعاصردور القطاع الخاص في ادارة المرافق العامة ا�قتصادية

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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مديريت
272,930 : سمير البعلبكي/ م3828

سعيد اللحام
7150013246,000 % 199710عالم الكتبفن اAدارة والتسويق

196,000 : سمير البعلبكي/ م3829

سعيد اللحام
7150014176,000 % 199910عالم الكتبفن التفاوض والكسب المتبادل

204,330 البعلبكي3830 7150015184,000 % 199910عالم الكتبكيف تصبح مفاوضاناجحا

735,000 ليندا أ. ھيل ، ياسر3831
العيتي

7150019662,000 % 200910دارالفكرالمعاصركيف تكون مديراً ناجحاً 

980,000 د.محمد صالح المؤذن3832 7150031882,000 % 201110دارالثقافهمبادئ التسويق

686,000 العرفي / مھدي3833 7150021617,000 % 200810دارالنھضه العربيهمدخل الى ا�دارة التربوية

سايرموضوعات علوم انساني
196,980 عبد الكريم بكار3834 7000199177,000 % 201010دار الس�مادارة الثقافة وقضايا معاصرة

539,000 د رجاء وحيددويدري3835 7000165485,000 % 200810دارالفكرالمعاصرالبحث العلمي اساسياته النظريه وممارسته العمليه

490,000 احمد صيداوي3836 7000193441,000 % 200110متفرقهالبحث العلمي بنماذجه ا�ساسيه

980,000 ليون م. ليدر مان3837 7000021882,000 مرکز دراسات الوحدهالتناظر والکون الجميل
العربيه

200910 %

735,000 جاسم محمد جرجيس3838 7000196662,000 % 201510دارالفكرالمعاصرالطريق إلى مجتمع المعرفة

245,000 اعداد احمد بحور3839 7000042221,000 % 200410دارومكتبه الھ�لالغازعربية وفوازيرشعبية

686,000 فؤاد العتيق3840 7000051617,000 % 200610دارالنھضه العربيه. ا�نسان و البيئه

245,000 د. سيف ا�س�م سعد3841
عمر

7000064221,000 % 200910دارالفكرالمعاصرالموجز في منھج البحث العلمي

220,500 د. محمد حسان الخيمي3842 7000197198,000 % 201410دارالفكرالمعاصرط�ب عمل � ط�ب علم

392,000 عبد القادر بشته3843 7000188353,000 % 200910دارالنھضه العربيهفلسفة التكنولوجيا النووية

238,630 الدواري3844 7000144215,000 % 199910عالم الكتبکتاب معدن الجواھر في إخراج أجوبة الضمائر

272,930 ايمان البقاعي3845 7000160246,000 % 199910عالم الكتبكشكول ست البيت

686,000 الصادق صالح الرجيبي3846 7000201617,000 % 201610دارالمدارا�س�ميمحاضرات في کتابة التقنية و طرق البحث

98,000 السوسي3847 700012188,000 % 200810المكتبه العصريهمصباح الحلك في علم الفلك

686,000 عبد . محمد الشريف3848 7000200617,000 % 201610دارالمدارا�س�ميمناھج البحث العلمي / الدليل في کتابة ا�بحاث

294,000 إياد خالد الطباع3849 7000195265,000 % 201110دارالفكرالمعاصرمنھج تحقيق المخطوطات

طب اس�مي وسنتي
490,000 بشير عبد الرحمن3850

الزعبي
7460063441,000 % 199010دارالفكرالمعاصرالبيئة واYورام،علم السرطان البيئي الوقائي

490,000 ناديا الغزي3851 7460061441,000 % 201110دارالفكرالمعاصرالحلي والجواھر الشرقية

748,230 د. السيد محمد محمد3852
عبد النبي

7460065673,000 الصحة البدنية ل�نسان بين تعاليم ا�س�م وتوجيھات منظمة الصحة
(العالمية (دراسة مقارنة) (رسالة دكتوراه) (شمواه

% 201310دار الس�م

85,750 عدنان السبيعي3853 746001277,000 % 199710دارالفكرالمعاصرالصحة النفسية للمولود والرضيع

171,500 البخاري3854 7460064154,000 % 200710المكتبه العصريهالطب والرقية حجم صغير

245,000 د. محمد علي البار3855 7460060221,000 % 201010دارالفتح? العدوى بين الطّب وحديث المصطفى

526,260 - د. سلوى أنور خفاجى3856
وأخرون

7460066474,000 % 201310دار الس�ملون) (كوشيه۴الفاكھة وقاية وع�ج (

2,450,000 ابن سينا3857 74600212,205,000 % 200910دارومكتبه الھ�ل - فني١/۴القانون في الطب 

705,600 اكرم قنبس3858 7460023635,000 % 200610عالم الكتبالمنھاج في الطب الطبيعي وعلوم ا�عشاب

49,000 نھى س�مة3859 746000044,000 % 200610دارالفكرالمعاصرأنفلونزا الطيور

980,000 علي الحاسي3860 7460057882,000 % 200810دارالنھضه العربيهتاريخ طب العيون في الحضارة اAس�مية العربية

392,000 د.کاس انغرام3861 7460058353,000 % 200910دارالفكرالمعاصرحلول طبيعيه للمشک�ت التنفسيه

245,000 أكرم قنبس3862 7460031221,000 % 200610عالم الكتبع�جات الشفاء ببركات السماء

392,000 مجموعه من المولفين3863 7460054353,000 % 200910دارالفكرالمعاصرکيميا الحياة

539,000 العمري3864 7460045485,000 % 199910عالم الكتب) خاص باYعشاب٢١مسالك اYبصار في ممالك اYمصار (ج

392,000 ايمن عارف زايد3865 7460062353,000 % 201310دارالفتحنزھة ا�طباء في حدائق الحماض والق�ء

(ريال)تخفيفسال چاپناشرعنوانكد كتاب قيمت فروشقيمت اوليهنام نويسندهرديف
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الموضوع:دراسات فقهية
الناشر: دارالفكرالمعاصر

الکود: ٧١١٠٠٠٣
سنة الطبع: ٢٠٠٩
السعر: ٨٠٠٠٠٠ 

الموضوع: اخالق و تربية اسالمية
الناشر: دارالفكرالمعاصر

الکود: ٧١١٠٠١٣
سنة الطبع: ٢٠١٠
السعر: ۶۴٠٠٠٠

الموضوع:اخالق و تربية اسالمية
الناشر: دارالفكرالمعاصر

الکود: ٧١١٠٠٧٨
سنة الطبع: ٢٠١٠
السعر: ۴۴٠٠٠٠

الموضوع: العقيدة و اصول الدين
الناشر: دارالفکر المعاصر

الکود: ٧١١٠١١٠
سنة الطبع: ٢٠٠٨
السعر: ١٢٠٠٠٠٠

الموضوع: القرآن الکريم و علومه
الناشر: دارالفکر المعاصر

الکود: ٧١١٢٩٣۴
سنة الطبع: ٢٠١۵

السعر: ٨٠٠٠٠

الموضوع: الفقه االسالمی و اصوله

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٢٩۴۶
سنة الطبع: ٢٠٠٠
السعر: ٣٢٠٠٠٠

الموضوع:  الفقه االسالمی

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١١٩٣٠
سنة الطبع: ٢٠١١
السعر: ١٠٠٠٠٠

مولفات االستاذ، الدکتور، وهبة الزحيلی
تعريف بالکتاب

كتاب في القانون اإلسالمي الدولي اإلنساني يفّصل الحديث في حاالت السلم 
والحرب. معتمداً  على المراجع والمصادر األساسية التي ألفها الفقهاء 

المتخصصون المسلمون إبان الحضارة العربية اإلسالمية، ووازن بينها، 
  ً وخرج إلى نتائج واضحة هامة، وأضاف زيادة على الطبعة األولى بحوثا
دعت إليها المشكالت الراهنة حول موضوع القانون الدولي اإلنسان من 

وجهة نظر اإلسالم.

العنوان:آثار الحرب ‐ مجلد

العنوان: االسالم واالعاقة بحث في رصد الظواهر 
االجتماعيه للمعوقين

تعريف بالکتاب

ً  اجتماعياً، يرصد جوانبها  يتناول هذا الكتاب ظاهرة اإلعاقة بوصفه موضوعا
وموقف اإلسالم منها وما فرض للمعاقين من حقوق وآداب في التعامل معهم، 

واألنظمة الخاصة بهم.

تعريف بالکتاب

يبحث هذا الكتاب بالتفصيل أركان اإليمان وأركان اإلسالم وما يترتب عليهما 
في حياة المسلم، ثم يتناول األخالق اإلسالمية الواجب اتباعها، والمحظورات 

الواجب اجتنابها؛ فهو دليل لحياة المسلم

العنوان: اصول االيمان واالسالم 1/2

تعريف بالکتاب

موضوعات على غاية من األهمية تفّصل عالقة المسلم بنفسه، وعالقته بربه، 
وعالقته بمجتمعه، ولكل عالقة هدفها، مع التمهيد لكل موضوع، وإيراد 

اآليات المناسبة، واألحاديث الشريفة.

تعريف بالکتاب

نماذج من سبعة وعشرين ومئة موضوع من موضوعات األخالق، وعالقة 
اإلنسان بغيره، تبين حرص اإلسالم على إصالح الفرد والجماعة.

العنوان:اخالق المسلم عالقته بالخالق

العنوان:اخالق المسلم عالقته بالمجتمع

تعريف بالکتاب

ويبقى الدعاء سبيل أهل اإليمان و سالحهم " الروحي" سواء في وقت الشدة 
أو وقت الرخاء، حيث ال يجد الضعيف والمريض والفقير والخائف في كل 
حاالته، سوى االستعانة باهلل، وذلك بصيغ شرعية لطيفة وخفيفة وسريعة 

التحقق، سواء بآيات القرآن أو سوره، فالقرآن كله هداية ورحمة وشفاء لما 
في الصدور .

تعريف بالکتاب

يتضمن الكالم على الوحدة اإلنسانية ومعنى األسرة وأنواعها وأهميتها، 
وبعض مشكالتها المعاصرة، وقواعد نظامها المادي والتربوي والشرعي 

وخصائص نظامها ومعالم األسرة المسامة وحقوق أفرادها الخاصة والعامة 
وأنشطتها ونهاية الحياة الزوجية وآثارها وكل ما تحتاج إليه األسرة المسلمة 

في حياتها لتنشئة جيل مسلم قادر على اإلنجاز وصنع الحضارة .

رفع ادعية و بالقران العنوان: االستشفاء
البالء و الحزن

العنوان: االسرة المسلمة في العالم 
المعاصر



الموضوع:  تفسير القرآن
الناشر: دارالفکر المعاصر

الکود: ٧١١٠٣۴٩
سنة الطبع: ٢٠٠٩
السعر: ۶٨٠٠٠٠٠

الموضوع:  تفسير القرآن
الناشر: دارالفکر المعاصر

الکود: ٧١١٠٣۵٢
سنة الطبع: ٢٠٠٩
السعر: ١۶٠٠٠٠٠

الموضوع: دراسات اسالمية
الناشر: دارالفکر المعاصر

الکود: ٧١١١٩٢۴
سنة الطبع: ٢٠١٠
السعر: ۴٠٠٠٠٠

الموضوع: حقوق خصوصي
الناشر: دارالفکر المعاصر

الکود: ٧١٣١۴٧٩
سنة الطبع: ٢٠١۴
السعر: ۴٠٠٠٠٠

الموضوع: دراسات اسالمية سياسية

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٢۴٠٣
سنة الطبع: ٢٠١١
السعر: ٣٠٠٠٠٠

الموضوع: الفقه االسالمی و اصوله

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٠۵٩٠
سنة الطبع: ٢٠٠٨
السعر: ۴٨٠٠٠٠٠

الموضوع: الفقه االسالمی و اصوله

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٠۵٩۶
سنة الطبع: ٢٠٠٨
السعر: ١۴٠٠٠٠٠

العنوان: العالقات الدوليه في االسالم‐مقارنه بالقانون 
الدولي الحديث

تعريف بالکتاب
هذا الكتاب يبحث في كيفية تنّظيم اإلسـالم للعالقات الدولية وقت الحرب ، 
ووقت السلم ، ويشير إلى مشروعية الجهاد، ويبين كيف تبدأ الحرب. ما 
قواعدها ؟ وكيف تنتهي؟ كما يبحث في تقسيم العالم إلى دار حرب ودار 
إسالم ودار عهد.. ويشرح معنى السيادة في اإلسالم، ويوضح شروط 

المعاهدات، ويشير إلى حركة الدبلوماسية اإلسالمية منذ عهد النبي صلى هللا 
عليه وسلم وخلفائه ، ثم الدولتين األموية والعباسية، ليقدم صورة كاملة عن 

العنوان: الفقة االسالمي وادلته1/10
تعريف بالکتاب

يقدم الفقه اإلسالمي وأدلته ويشتمل على األدلة الشرعية وأهم النظريات 
الفقهية ويحقق األحاديث النبوية ويخرجها ويلحق به فهرسة الفبائية 

للموضوعات وأهم المسائل الفقهية.

العنوان: الفقه الشافعي الميسر 1/2
تعريف بالکتاب

كتاب في الفقه الشافعي. مقّسم على أبوابه المعروفة، يتميز من كتب الفقه 
األخرى ببيان حكمة التشريع وبإبراز العناوين واألمكنة واألدلة، اعتمد فيها 
المؤلف على اآلراء المحررة والمرجحة في المذهب، واهتم بالحديث عن 

. ً اإلمام الشافعي وخصائص مذهبه ومصطلحاته واستقصى أبواب الفقه جميعا

تعريف بالکتاب
العنوان: التفسير الوسيط 4/1

العنوان: العالم االسالمي في مواجهة 
التحديات الغربية

تعريف بالکتاب

يبحث هذا الكتاب في الطرق التي يواجه بها اإلسالم أعداؤه، وأساليب الحملة 
  ً عليه الحتوائه وتشويهه والهيمنة عليه بشتى الوسائل الممكنة سياسيا
ً  وعلمياً، ويبحث في موضوع الدفاع عنه، ويبين المواقف  واجتماعيا

الصحيحة من التكفير واإلرهاب والعلمانية واالشتراكية والرأسمالية ليخلص 
إلى الحديث عن مستقبل اإلسالم.

العنوان: العقود المسماة في قانون المعامالت 
المدنية االماراتي

تعريف بالکتاب

تناول هذا الكتاب في سبعة أبوابٍ  بحث ما يُعرف بـ (العقود الُمسماة) في 
قانون المعامالت المدنية اإلماراتي الصادر في أواخر عام 1985 م، وأصله 

القانون المدني األردني الصادر عام 1976 م.
ويتضمن الكتاب عقود التمليك، فيبحث في عقود البيع وأنواعه، والمقايضة، 

والبيوع المنهي عنها، والهبة، والشركات، والقرض، والصلح.

العنوان: التفسير المنير في العقيدة 
والشريعة 17/1

تعريف بالکتاب

تفسير القرآن في العقيدة والشريعة و المنهج

يبين مدلول اآليات بدقة وشمول وأسلوب مبسط ميسر، ويعرف بأسباب 
النزول الصحيحة الثابتة مستشهداً  ببعض اآليات واالحاديث الصحيحة الثابتة 

في موضوعها ومغزاها مع اآلية المفسر مبتعداً  عن القصص والروايات 
ً  أصول التفسير بالمأثور  اإلسرائيلية التي ال يخلو منها تفسير قديم، ملتزما
ً  معتمداً  على أمهات كتب التفسير الكبرى بمختلف مناهجها. والمعقول معا

مولفات االستاذ، الدکتور، وهبة الزحيلی



الموضوع: الفقه االسالمی و اصوله

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٢۶٠۵
سنة الطبع: ٢٠١٠
السعر: ١٠٨٠٠٠٠

الموضوع: الفقه االسالمی و اصوله

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٠١١۶
سنة الطبع: ٢٠٠٩
السعر: ١٠٠٠٠٠٠

الموضوع: القرآن الکريم و علومه

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٢۶٠۶
سنة الطبع: ٢٠١١
السعر: ٢٠٠٠٠٠

الموضوع: اقتصاد اسالمی
الناشر: دارالفکر المعاصر

الکود: ٧١١٠٧٠٠
سنة الطبع: ٢٠١١
السعر: ۶۶٠٠٠٠

الموضوع: القرآن الکريم و علومه

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٠٧۶٣
سنة الطبع: ٢٠٠٩
السعر: ۵۶٠٠٠٠

الموضوع: الفقه االسالمی و اصوله

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٠٨٠٢
سنة الطبع: ٢٠١۴
السعر: ٢۴٠٠٠٠

الموضوع: الفقه االسالمی و اصوله

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٢٧٨۴
سنة الطبع: ٢٠١۴
السعر: ١۴٠٠٠٠

العنوان: الفقه الحنفي الميسر 1/2
تعريف بالکتاب

كتاب جامع شامل في الفقه الحنفي معروض بأسلوب حديث سهل وطريقة 
بعيدة عن التعقيد.

تعريف بالکتاب
العنوان: المعامالت المالية المعاصرة

مسائل مستجدة في المعامالت المالية المعاصرة تتطلب اإلجابة الشرعية 
عنها، وهذا ما يقوم به هذا الكتاب.

العنوان: اصول الفقه االسالمي 1/2
تعريف بالکتاب

يشتمل هذا الكتاب على أصول الفقه اإلسالمي، فيعرف علم األصول ويبين 
موضوعه والغاية من تدريس الفقه واألصول.

العنوان: القران الكريم ‐ بنيته التشريعية 
وخصائصه الحضارية

تعريف بالکتاب

يؤكد أن القرآن الكريم بخصائصه الذاتية هو أرقى التشريعات وأعالها 
وألصقها باإلنسان لتجاوبها مع فطرته المفطور عليها، ثم هو في الذروة العليا 
ً  لما يتضمن من أخالق ومساواة واحترام لحقوق اإلنسان وترغيب  حضاريا

في العمل.

العنوان: الموسوعة القرآنية الميسرة
تعريف بالکتاب

موسوعة قرآنية ميسرة تضم: القرآن الكريم، التفسير الوجيز، أسباب النزول 
، أحكام التجويد، معجم المعاني، معجم الكلمات ، لمحات من علوم القرآن.

العنوان: الوجيز في اصول الفقه
تعريف بالکتاب

کتاب مختصر فی اصول الفقه االسالمی

العنوان: جهود تقنين الفقه اإلسالمي
تعريف بالکتاب

لماذا يُطالب بتطبيق الفقه اإلسالمي في الحياة؟. لماذا يجب جعل الشريعة 
اإلسالمية هي المصدر األساسي الوحيد للقوانين؟. ما جدوى نص أن دين 
الدولة اإلسالم في الدساتير العربية؟. ما واقع قوانين األحوال الشخصية في 

البالد العربية ؟. أسئلة مهمة يجيب عليها المؤلف بجرأة وموضوعية.

مولفات االستاذ، الدکتور، وهبة الزحيلی



الموضوع: دراسات اسالمية
الناشر: دارالفکر المعاصر

الکود: ٧١١٣١٩۵
سنة الطبع: ٢٠١۴
السعر: ٢٨٠٠٠٠

الموضوع: السيرة النبوية
الناشر: دارالفکر المعاصر

الکود: ٧١١١٢٣٩
سنة الطبع: ٢٠١١
السعر: ۶۴٠٠٠٠

الموضوع: الفقه االسالمی و اصوله

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٢٢٣۵
سنة الطبع: ٢٠١٢
السعر: ٧٢٠٠٠٠٠

الموضوع: الفقه االسالمی و اصوله

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١١۴٨٠
سنة الطبع: ٢٠١٢
السعر: ٧٠٠٠٠٠

الموضوع: الفقه االسالمی و اصوله

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١١۴٨١
سنة الطبع: ٢٠١٢
السعر: ٧٢٠٠٠٠

الموضوع: الفقه االسالمی و اصوله

الناشر: دارالفکر المعاصر
الکود: ٧١١٢٢٣۴
سنة الطبع: ٢٠١٢
السعر: ۶۴٠٠٠٠

الموضوع: دراسات اسالمية
الناشر: دارالفکر المعاصر

الکود: ٧١١٣١٩٣
سنة الطبع: ٢٠١۵
السعر: ٧٠٠٠٠٠

العنوان: موسوعة الفقه االسالمي والقضايا 
المعاصر 14/1

تعريف بالکتاب
تشتمل على أربعة عشر مجلداً؛ تناول فيها المؤلف بشمولية كل ما يتصل 

بالفقه اإلسالمي من عبادات ومعامالت ومواريث ومعامالت مالية واقتصادية 
معاصرة، وكذلك ما يتصل بأحكام األسرة والقانون الدولي اإلنساني 

اإلسالمي وقضايا الفقه والفكر المعاصر التي أثارتها مؤتمرات الفقه. وتتميز 
الموسوعة بأسلوبها الواضح البعيد عن التعقيد والغموض الذي في بعض 

كتب الفقه.

العنوان:حق الحرية في العالم
تعريف بالکتاب

يبين قيمة الحرية بين حقوق اإلنسان وأساسها ونصوصها القانونية، ويوضح 
معنى وقيودها ونبيتها وأزمتها وتاريخها وتطورها وحمايتها وضوابط 

ممارستها، وأنواع الحرية وخصائصها في العالم وفي اإلسالم وطبيعتها، 
ويبحث في حكم بعض أنواع الحريات العامة أو الخاصة.

مولفات االستاذ، الدکتور، وهبة الزحيلی

العنوان: من حصاد السنين
تعريف بالکتاب

ال يستمد هذا الكتاب أهميته فقط من كونه يضم خالصة علم فضيلة الدكتور 
وهبة الزحيلي وفكره وآرائه الفقهية، بل من كونه أيضا يتناول القضايا 

المعاصرة التي أفرزتها الحضارة الحديثة، والمجتمعات الحالية، حيث نطلع 
على موقف الشرع من السياسة والدولة, والديمقراطية والتعددية وحقوق 

اإلنسان وتحرر المرأة .. وكل ما يتعلق باالقتصاد والعولمة.

العنوان: قضايا الفقه والفكر المعاصر ج2
تعريف بالکتاب

يضم هذا الكتاب أبرز المشكالت المعاصرة التي يتابع فيها مشكالت الجزء 
األول، وهي قضايا أثيرت في المؤتمرات اإلسالمية الدولية من مثل الحديث 
عن السنة النبوية ومنزلتها واالجتهاد الجماعي، والقواعد الكلية، وموضوع 

عموم البلوى، والوقف، واالتجار باآليات القرآنية.. وغير ذلك من 
الموضوعات في ضوء المشكالت المعاصرة.

العنوان: قضايا الفقه والفكر المعاصر ج3
تعريف بالکتاب

يتناول هذا الجزء القضايا الفقهية التي استجدت بحسب تطور العصر الحديث. 
فعالج المؤلف مسائالً  كانت قد عقدت حولها المؤتمرات والمجامع الفقهية، 
وتوصل المؤتمرون والفقهاء إلى حلول فقهية مقنعة استمدت أصولها من 

الدين الحنيف.

العنوان: قضايا الفقه والفكر المعاصر
تعريف بالکتاب

كتاب يتناول ابرز المشكالت المعاصرة من وجهة نظر الفكر الفقهي المعتمد 
على األصول االجتهادية الصحيحة.

العنوان: شمائل المصطفى صلى هللا عليه 
وسلم

تعريف بالکتاب

هذا الكتاب أحد الكتب التي تتحدث عن شخصية النبي صلى هللا عليه وسلم 
وأخالقه وصفاته على وجه االستقصاء، وتمييزه على األنبياء والتكريم الذي 

نزل بحقه. وهو شاملٌ  في شمائل المصطفى وما يتصل بها..



 
 

 یادداشت

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 




