
 الكتب الخاصة بالعلوم السياسية
  

 المؤلف عنوان الكتاب رقم الرف رقم الجرد

  SP 0001 جيمس بيكر ترجمة: مجدي شرشر مذكرات جيمس بيكر سياسة الدبلوماسية 

  SP 0002  د. محمد كامل ليلة -الدولة والحكومة–السياسية النظم 

  SP 0003 
 معجم المؤلفات السياسية

إيفلين -أوليفيه دوهاميل - فرنسوا شاتليه 

 ترجمة: محمد عرب صاصيال-بيزيه 

  SP 0004 

المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي (التقرير السنوي 

1999( 

د. سعد الدين إبراهيم رئيس إشراف: 

التحرير: سامح فوزي المنسق العام: كريم 

 صبحي

  SP 0005 ر.م هير ترجمة: إبراهيم العريس أخالق السياسية 

  SP 0006 د. منير ابراهيم هندي صناديق االستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين 

  SP 0007  د. حسين علي العلمي عند ابن سينا القانون في الطب التفكير 

  SP 0008 

التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية رؤية جديدة للواقع السياسي في 

 العالم الثالث
 د. أحمد وهبان

  SP 0009 د. صالح الدين بسيوني رسالن السياسة واإلقتصاد عند ابن خلدون 

  SP 0010 

الوحدة األوروبية والوحدة العربية الواقع والتوقعات دراسة مقارنة بين 

 المشروعين الحاضرين بغية استشراف المستقبل
 د. ناظم عبد الواحد الجاسور

  SP 0011  د. علي بو ملحم كتاب السياسية المدنية ألبي نصر الفارابي 

  SP 0012   المطران أنطوان حميد موراني كتابات الشباب (كتاب فلسفة)هيغل 

  SP 0013 برهان غليون-سمير أمين  حوار الدولة والدين 

  SP 0014 
 علم السياسة

جان ماري دانكان ترجمة: محمد عرب 

 صاصيال

  SP 0015 تركي الحمد من هنا يبدأ التغير 

  SP 0016 

إلى  1952يوليو  23الصراع االجتماعي والسياسي في مصر منذ قيام ثورة 

 1954نهاية أزمة مارس 
 د. عبد العظيم رمضان

  SP 0017  أوليفيه روا ترجمة: الرا معلوف عولمة اإلسالم 

  SP 0018  بوب ودوورد -قصة حياة جورج بوش–القـادة 

  SP 0019  د. محمد الجوهري حمد الجوهري السياسي اإلسالمي والفكر اللبيرالي النظام 

  SP 0020 د. إسماعيل علي سعد دراسات في العلوم السياسية 

  SP 0021  سليمان الرياشي وآخرون الخلفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية -األزمة الجزائرية 

  SP 0022 
 مقدمة إلى العلوم السياسية

أ.د ليلى أمين -أ.د محمد طه بدوي 

 مرسي



  SP 0023 جمعها ناجي علوش أديب إسحاق: الكتابات السياسية واالجتماعية 

  SP 0024 د. مصطفى مرتضى علي محمود المثقف والسلطة 

  SP 0025 مرتضى علي محمودد. مصطفى  المثقف والسلطة 

  SP 0026 
 أصول اإلقتصاد السياسي

د. مجدى -د. زينب حسين عوض اهللا 

 د. أسامة محمد الفولي-محمود شهاب 

  SP 0027 د. أحمد وهبان الصراعات العرقية  واستقرار العالم المعاصر 

  SP 0028     

  SP 0029  تمام البرازي والعرب (شاهد عيان)أمريكا 

  SP 0030 د. عطا محمد صالح زهرة في النظرية الدبلوماسية 

  SP 0031     

  SP 0032 د. حسن حنفي الدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي 

  SP 0033 تركي الحمد السياسة بين الحالل والحرام 

  SP 0034  الري دايموند الثورة الديمقراطية 

  SP 0035 محمد السماك االستغالل الديني في الصراع السياسي 

  SP 0036     

  SP 0037 
 تاريخ الفكر السياسي

ترجمة د. محمد -جان جاك شوفاليييه 

 عرب صاسيال

  SP 0038 

دراسة ابستمولوجية منهجية  -العلمي في الدراسات الغربية والعربيةاالستقراء 

 التصورات والمفاهيم
 أد. ماهر عبد القادر محمد

  SP 0039 عبد الجواد ياسين السلطة في اإلسالم 

  SP 0040 ترجمة عبد اإلله نعيمي-فريد هاليداي  األمة والدين في الشرق األوسط 

  SP 0041 
 د. رياض الصمد مؤسسات الدولة الحديثة دراسة مقارنة

  SP 0042 
 السياسة بين النظرية والتطبيق

د. علي عبد -د. محمد  علي محمد 

 المعطى محمد

  SP 0043  د. منال أبو زيد-د. عبد الرحمن خليفة  األسس والنظريات-الفكر السياسي الغربي 

  SP 0044     

  SP 0045     

  SP 0046 
 االسالم والسياسة والحركات االجتماعية 

إيرا الييدوس/تر: محروس -إدموند بيرك 

 سليمان

  SP 0047  د. سيد عبد الحليم الزيات دراسة في االجتماع السياسي-التنمية السياسية 

  SP 0048  د.أحمد وهبان-د. ممدوح منصور  العالقات السياسية بين القوى الكبرى-الدبلوماسي التاريخ 

  SP 0049 ترجمة د. عادل العوا-غاستون باشالر  الفكر العلمي الجديد 

  SP 0050 د. محمد نصر مهنا تناظرية السياسية والعالم الثالث 

  SP 0051  عبد الرحمن منبف الثقافة والسياسةبين 

  SP 0052  د. منال بوزيد-د. عبد الرحمان خليفة  -األسس والنظريات–الفكر السياسي الغربي 



  SP 0053 د. هشام صادق مواقف سياسية 

  SP 0054 د. فرهاد ابراهيم الطائفية والسياسة في العالم العربي نمودج: الشيعة في العراق 

  SP 0055 
 قاموس الفكر السياسي 

ترجمة: -تأليف مجموعة من المختصين 

 د.أنطون حمصي

  SP 0056  د. السيد عبد الحليم الزيات دراسة في االجتماع السياسي-التنمية السياسية 

  SP 0057 جورج قرم شرق وغرب : الشرخ األسطوري 

  SP 0058 د. صابر عبد ربه االتجاهات النظرية في تفسير الوعي السياسي 

  SP 0059 د. محيي محمد مسعد بحوث في االقتصاد العربي وأهم تحديات القرن الحادي والعشرين 

  SP 0060  ترجمة:د. ابراهيم شتا-برنار لويس  لغة السياسة في اإلسالم 

  SP 0061 د. عبد الجواد بكر السياسات التعليمية وصنع القرار 

  SP 0062 د.عباس شوقي تافنجري إسرائيل كما عرفتها 

  SP 0063 
 من فالسفة السياسة في القرن العشرين

-وكنيث مينوج -أنطوني دى كرسبني 

 ترجمة د. نصار عبد اهللا

  SP 0064  د. رأفت عبد الحميد السياسي األوروبي في العصور الوسطىالفكر 

  SP 0065  د. عبد الفتاح مقلد الغنيمي إسرائيل إلى زوال 

  SP 0066  أحمد المسماني ما الذي يجري في مصر؟-الحداثة والسياسة 

  SP 0067  السفير عبد الفتاح شبانة المشكالت الفعلية-الممارسة العملية-القواعد األساسية-الدبلوماسية 

  SP 0068 د.عبد الجواد بكر السياسة التعليمية وصنع القرار 

  SP 0069  د.امحمد صبور األكاديميون العرب والسلطة-المعرفة والسلطة في المجتمع العربي 

  SP 0070 
 ترجمة: ابراهيم شتا-برنار لويس  لغة السياسة في اإلسالم

  SP 0071 د.متروك الفالح المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية 

  SP 0072 
 النظم والنظريات السياسية اإلسالمية

د. فضل اهللا -د. عبد الرحمن خليفة 

 محمد إسماعيل

  SP 0073 
 النظم والنظريات السياسية اإلسالمية

د. فضل اهللا -د. عبد الرحمن خليفة 

 محمد إسماعيل

  SP 0074  د. عادل أحمد حشيش دراسة تحليلية مقارنة-أصول االقتصاد السياسي 

  SP 0075 د.متروك الفالح المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية 

  SP 0076 د. عادل ثابت الفكر السياسي اإلسالمي 

  SP 0077  محمد الجوهري حمد الجوهري والفكر اللبيرالي-النظام السياسي اإلسالمي 

  SP 0078 د. أحمد وهبان وغايات التنمية السياسية-التخلف السياسي 

  SP 0079 
 من فالسفة السياسة في القرن العشرين

ترجمة: نصار عبد -أنطوني دى كرسبني 

 اهللا

  SP 0080  برهان غليون المواقف والمخاوف المتبادلة-الديمقراطية واألحزاب في البلدان العربية 

  SP 0081     

  SP 0082  د. السيد عبد الحميد الزيات دراسة في االجتماع السياسي الجزء الثاني: البنية والهداف-التنمية السياسية 



  SP 0083 د. محمد فايز عبد سعيد قضايا علم السياسة العام 

  SP 0084 محمد جابر األنصاري العرب والساسة: أين الخلل؟ جدر العطل العميق 

  SP 0085 أالن تورين ماهي الديمقراطية؟ حكم األكثرية أم ضمانات األقلية 

  SP 0086 تركي الحمد الثقافة العربية في عصر العولمة 

  SP 0087  د. أدونيس العكرة -بحث في أصول الظاهرة وأبعادها اإلنسانية-اإلرهاب السياسي 

  SP 0088 العنف سيد األحكام-العربية  الذهنية  فؤاد سحق الخوري 

  SP 0089 

الجزء األول: من حرف األلف حتى نهاية حرف - الفكر السياسي قاموس 

 العين

ترجمة: -تأليف مجموعة من المختصين 

 د. أنطونحمصي

  SP 0090 

السالم المدان "الشرق األوسط الجديد"  من إسرائيل "الكبرى"إلى إسرائيل" 

 العظمى"
 د. منير الحمش

  SP 0091  د. عبد المعطي محمد عّساف إلى علم السياسةمقدمة 

  SP 0092 
 مقدمة إلى العلوم السياسية

أ.د ليلى أمين -أ.د محمد طه بدوي 

 مرسي

  SP 0093 

دراسة نظرية وميدانية عن التربية السياسية -الجامعة والسياسة في مصر 

 لشباب الجامعات
 د. السيد سالمة الخميسي

  SP 0094 

إشكالية الحدود في الوطن العربي (دراسة في الصراعات السياسية والخالفات 

 الحدودية العربية)
 د. ناظم عبد الواحد الجاسور

  SP 0095 حنفي المحالوي النساء ولعبة السياسة 

  SP 0096 

السياسي العربي في العصر الحديث سوريا من القرن التاسع عشر حتى الفكر 

 1918عام 
 د. منير مشابك موسى

  SP 0097 د. منير مشابك موسى الفكر السياسي العربي في العصر الحديث 

  SP 0098 
 مستقبل الديمقراطية في الجزائر

-فضيل دليو-علي غربي -قيرةاسماعيل 

 صالح فياللي

  SP 0099 

ثورة النقد في عالم األدب والفلسفة والسياسة. القسم الثاني الجزء األول:  

 كتب وشخصيات من منظور الثورة النقدية
 د. عاطف العراقي

  SP 0100 د. عبد المعطي محمد عّساف مقدمة إلى علم السياسة 

  SP 0101 ترجمة: فؤاد سروجي-روزأكرمان - سوزان الفساد والحكم األسباب، العواقب، واإلصالح 

  SP 0102     

  SP 0103 د. شفيق عبد الرزاق السامرائي الدبلوماسية 

  SP 0104 د. ليلى أمين مرسي-د. محمد طه بدوي  مبادئ العلوم السياسية 

  SP 0105 د. وفاء محمد البرعي دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري 

  SP 0106 
 مبادئ العلوم السياسية 

أ.د ليلى أمين -أ.د محمد طه بدوي 

 مرسي

  SP 0107 د. حسن حنفي الدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي 

  SP 0108 د. عادل ثابت الفكر السياسي اإلسالمي 

  SP 0109 د. إسماعيل زروخي دراسات في الفلسفة السياسية 



  SP 0110 د. رأفت عبد الحميد الفكر السياسي األوروبي في العصور الوسطى 

  SP 0111  د. منال أبو زيد-د. عبد الرحمان خليفة  األسس والنظريات-الفكر السياسي الغربي 

  SP 0112 سعيد الجزائري ملف التسعينات عن أعمال المخابرات الجزء الثاني 

  SP 0113 سعيد الجزائري ملف التسعينات عن أعمال المخابرات الجزء األول 

  SP 0114     

  SP 0115 يحي أحمد الكعكي الشرق األوسط وصراع العولمة 

  SP 0116 نايف معروف الديمقراطية في ميزان العقل والشرع 

  SP 0117 د. محمد ناصر مهنا قضايا سياسية معاصرة 

  SP 0118  د. مصطفى عبد الغني -حروب العسكر والسياسيين في مصر-مثقفون وجواسيس 

  SP 0119     

  SP 0120 
 د. محمد ناصر مهنا السياسية والعالم الثالثالنظرية 

  SP 0121 د. سعيد حارب الثقافة والعولمة 

  SP 0122  السعد عمر المنهالي مقاالت في جدلية العالقة بين المرأة والسياسة-العالم.. امرأة 

  SP 0123 د. سمير أمين مستقبل الجنوب في عالم متغير 

  SP 0124 د. كمال الدين عبد الغني المرسي العلمانية والعولمة واألزهر 

  SP 0125 

تاريخ العرب السياسي في المغرب من الفتح العربي حتى سقوط غرناطة 

 م640-1492
 د. سعدون نصر اهللا

  SP 0126 تركي الحمد الثقافة العربية في عصر العولمة 

  SP 0127 تركي الحمد الثقافة العربية في عصر العوملة 

  SP 0128 ترجمة: الرا معلوف-أوليفيه روا  عولمة اإلسالم 

  SP 0129 ترجمة: الرا معلوف-أوليفيه روا  عولمة اإلسالم 

  SP 0130 محمد حسنين حسين طرق وأدوات جمع المعلومات والبيانات عن المجتمع المحلي 

  SP 0131  د. محمد على حوات - شجون الحاضر وغموض المستقبل-العرب والعولمة 

  SP 0132 حسين عبد الحميد أحمد رشوان اإلرهاب والتطرف من منظور علم االجتماع 

  SP 0133 الحميد أحمد رشوانحسين عبد  اإلرهاب والتطرف من منظور علم االجتماع 

  SP 0134 

النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة 

 السلطة
 ثامر كامل محمد الخزرجي

  SP 0135 

النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة 

 السلطة
 كامل محمد الخزرجيثامر  

  SP 0136 
 حسين محمد حسنين تخطيط وإدارة ورش العمل

  SP 0137 
 حسين محمد حسنين طرق التدريب

  SP 0138     

  SP 0139 ترجمة: علي مقلد-جان توشار  تاريخ الفكر السياسي 



  SP 0140 

دليل عمل الدبلوماسي -وقواعد العالقات الدبلوماسية والقنصلية أسس 

 والبعثات الدبلوماسية
 د. ناظم عبد الواحد الجاسور

  SP 0141 

دليل عمل الدبلوماسي -أسس وقواعد العالقات الدبلوماسية والقنصلية 

 والبعثات الدبلوماسية
 د. ناظم عبد الواحد الجاسور

  SP 0142 حسن حنفي الدين والثقافة والسياسية في الوطن العربي 

  SP 0143 حسن حنفي الدين والثقافة والسياسية في الوطن العربي 

  SP 0144 

السياسية والمجتمع في العالم الثالث الجزء -أصول االجتماع السياسي 

 األول: األسس النظرية والمنهجية
 د. محمد علي محمد

  SP 0145 

السياسية والمجتمع في العالم الثالث الجزء -أصول االجتماع السياسي 

 األول: األسس النظرية والمنهجية
 د. محمد علي محمد

  SP 0146  ترجمة: سعيد العظم-جلبير األشقر  الشرق األوسط في المنظور الماركسي-الشرق الملتهب 

  SP 0147  ترجمة: سعيد العظم-جلبير األشقر  الشرق األوسط في المنظور الماركسي-الملتهب الشرق 

  SP 0148 ألبرت حوراني اإلسالم في الفكر األوروبي 

  

SP 

0148*  
 ألبرت حوراني اإلسالم في الفكر األوروبي

  SP 0149 

األدب والفلسفة والسياسة                      ثورة النقد في عالم                        

 القسم األول: القضايا والمشكالت من منظور الثورة النقدية
 د. عاطف العراقي

  SP 0150 

ثورة النقد في عالم األدب والفلسفة والسياسة                                             

 القسم األول: القضايا والمشكالت من منظور الثورة النقدية
 د. عاطف العراقي

  SP 0151 د. محمد عابد الجابري إشكاليات الفكر العربي المعاصر 

  SP 0152 د. محمد عابد الجابري إشكاليات الفكر العربي المعاصر 

  SP 0153 
 د. محمد عابد الجابري معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي-خلدون العصبية والدولة فكر ابن 

  SP 0154 
 د. محمد عابد الجابري معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي-فكر ابن خلدون العصبية والدولة 

  SP 0155 
 د. محمد عابد الجابري معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي-خلدون العصبية والدولة فكر ابن 

  SP 0156 
 د. راسم محمد الجمال االتصال واإلعالم في الوطن العربي

  SP 0157 
 د. راسم محمد الجمال االتصال واإلعالم في الوطن العربي

  SP 0158  د.برهان غليون العربية الدولة ضّد األمةالمحنة 

  SP 0159  د. برهان غليون المحنة العربية الدولة ضّد األمة 

  SP 0160  د. برهان غليون المحنة العربية الدولة ضّد األمة 

  SP 0161 د.محمد عابد الجابري( وآخرون) اإلسالم والحداثة واالجتماع السياسي 

  SP 0162 د.محمد عابد الجابري( وآخرون) اإلسالم والحداثة واالجتماع السياسي 



  SP 0163 د.محمد عابد الجابري( وآخرون) اإلسالم والحداثة واالجتماع السياسي 

  SP 0164 د. برهان غليون وآخرون الديمقراطية واألحزاب في البلدان العربية المواقف والمخاوف المتبادلة 

  SP 0165 د. برهان غليون وآخرون الديمقراطية واألحزاب في البلدان العربية المواقف والمخاوف المتبادلة 

  SP 0166 د. برهان غليون وآخرون الديمقراطية واألحزاب في البلدان العربية المواقف والمخاوف المتبادلة 

  SP 0167 د.محمد عبد الباقي الهرماسي المجتمع والدولة في المجتمع العربي 

  SP 0168 د.محمد عبد الباقي الهرماسي المجتمع والدولة في المجتمع العربي 

  SP 0169 د.محمد عبد الباقي الهرماسي المجتمع والدولة في المجتمع العربي 

  SP 0170  أسامة الخولي وآخرون ... إلى أين؟العرب 

  SP 0171 أسامة الخولي وآخرون العرب ... إلى أين؟ 

  SP 0172 أسامة الخولي وآخرون العرب ... إلى أين؟ 

  SP 0173 علي الّدين هالل وآخرون الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي 

  SP 0174 علي الّدين هالل وآخرون الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي 

  SP 0175 علي الّدين هالل وآخرون الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي 

  SP 0176  د. حليم بركات بحث استطالعي اجتماعي-المجتمع العربي المعاصر 

  SP 0177  د. حليم بركات بحث استطالعي اجتماعي-العربي المعاصر المجتمع 

  SP 0178  د. حليم بركات بحث استطالعي اجتماعي-المجتمع العربي المعاصر 

  SP 0179  د. محمد عابد الجابري محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد -المثقفون في الحضارة العربية 

  SP 0180  د. علي أومليل الثقافية والسلطة السياسيةالسلطة 

  SP 0181 د. علي أومليل السلطة الثقافية والسلطة السياسية 

  SP 0182 د. علي أومليل السلطة الثقافية والسلطة السياسية 

  SP 0183 
 ) الضروري في السياسة مختصر كتاب السياسة ألفالطون4مؤلفات ابن رشد (

د. -نقله إلى العربية د. أحمد شحالن 

 محمد عابد الجابري

  SP 0184 
 ) الضروري في السياسة مختصر كتاب السياسة ألفلطون4مؤلفات ابن رشد (

د. -نقله إلى العربية د. أحمد شحالن 

 محمد عابد الجابري

  SP 0185 
 ) الضروري في السياسة مختصر كتاب السياسة ألفلطون4ابن رشد (مؤلفات 

د. -نقله إلى العربية د. أحمد شحالن 

 محمد عابد الجابري

  SP 0186  د. محمد عابد الجابري محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد -المثقفون في الحضارة العربية 

  SP 0187  د. محمد عابد الجابري محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد -في الحضارة العربية المثقفون 

  SP 0188 أبو خلدون ساطع الحصري آراء وأحاديث في التاريخ واالجتماع 

  SP 0189 أبو خلدون ساطع الحصري آراء وأحاديث في التاريخ واإلجماع 

  SP 0190  نعوم شومسكي الواليات المتحدة والديمقراطية-الديمقراطية إعاقة 

  SP 0191  نعوم شومسكي الواليات المتحدة والديمقراطية-إعاقة الديمقراطية 

  SP 0192 علي خليفة الكواري وآخرون المسألة الديمقراطية في الوطن العربي 

  SP 0193  علي خليفة الكواري وآخرون الديمقراطية في الوطن العربيالمسألة 

  SP 0194 علي خليفة الكواري وآخرون المسألة الديمقراطية في الوطن العربي 

  SP 0195 د. سعد الدين ابراهيم المجتمع والدولة في الوطن العربي 



  SP 0196 د. سعد الدين ابراهيم المجتمع والدولة في الوطن العربي 

  SP 0197 د. أمحمد مالكي الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي 

  SP 0198 د. أمحمد مالكي الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي 

  SP 0199 د. أمحمد مالكي الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي 

  SP 0200 أمحمد مالكي وآخرون الديمقراطية داخل األحزاب في البلدان العربية 

  SP 0201 أمحمد مالكي وآخرون الديمقراطية داخل األحزاب في البلدان العربية 

  SP 0202 أمحمد مالكي وآخرون الديمقراطية داخل البلدان العربية 

  SP 0203  سليمان الرياشي وآخرون الخلفيات السياسية واالجتماعية واإلقتصادية والثقافية-األزمة الجزائرية 

  SP 0204  سليمان الرياشي وآخرون الخلفيات السياسية واإلقتصادية والثقافية-األزمة الجزائرية 

  SP 0205  سليمان الرياشي وآخرون الخلفيات السياسية واإلقتصادية والثقافية-الجزائرية األزمة 

  SP 0206 د.فردريك معتوق معجم الحروب 

  SP 0207 د.فردريك معتوق معجم الحروب 

  SP 0208 موريس روبان تاريخ األفكار السياسية المقارن 

  SP 0209  موريس رويان األفكار السياسية المقارن تاريخ 

  SP 0210 إدريس هاني حوار الحضارات 

  SP 0211 إدريس هاني حوار الحضارات 

  SP 0212 بشير نافع المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية 

  SP 0213 بشير نافع المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية 

  SP 0214 بشير نافع المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية 

  SP 0215 د.راسم محمد الجمال االتصال واإلعالم في الوطن العربي 

  SP 0216 د. محمد عابد الجابري تكوين العقل العربي 

  SP 0217 عابد الجابري د. محمد تكوين العقل العربي 

  SP 0218 عبد الباقي الهرماسي الدين في المجتمع العربي 

  SP 0219 عبد الباقي الهرماسي الدين في المجتمع العربي 

  SP 0220 عبد الباقي الهرماسي الدين في المجتمع العربي 

  SP 0221  د.محمد عابد الجابري -دراسات... ومناقشات-والحداثة التراث 

  SP 0222  د.محمد عابد الجابري -دراسات... ومناقشات-التراث والحداثة 

  SP 0223 د. أحمد شكر الصبيحي مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي 

  SP 0224  د. أحمد شكر الصبيحي المجتمع المدني في الوطن العربيمستقبل 

  SP 0225 د. أحمد شكر الصبيحي مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي 

  SP 0226 د. أحمد شكر الصبيحي مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي 

  SP 0227  د. أحمد شكر الصبيحي المجتمع المدني في الوطن العربيمستقبل 

  SP 0228 د. السيد سالمة الخميسي الجامعة والسياسة في مصر 

  SP 0229 د. السيد سالمة الخميسي الجامعة والسياسة في مصر 

  SP 0230 د. محمد بيرش دراسات في الصحافة واإلعالم 

  SP 0231 د. محمد بيرش دراسات في الصحافة واإلعالم 



  SP 0232 محمد أركون تاريخية الفكر العربي اإلسالمي 

  SP 0233 د.سعد الدين ابراهيم المجتمع والدولة في الوطن العربي 

  SP 0234 د.محمد عزت حجازي نحو علم إجتماع عربي 

  SP 0235 د.نوال محمد عمر دور اإلعالم الديني في تغيير بعض قيم األسرة الريفية والحضارية 

  SP 0236 د.نوال محمد عمر دور اإلعالم الديني في تغيير بعض قيم األسرة الريفية والحضارية 

  SP 0237 السيد ياسين العرب والعولمة 

  SP 0238 السيد ياسين العرب والعولمة 

  SP 0239 السيد ياسين العرب والعولمة 

  SP 0240 أبو بالل عبد اهللا الحامد ثالثية المجتمع المدني 

  SP 0241 أبو بالل عبد اهللا الحامد ثالثية المجتمع المدني 

  SP 0242 أبو بالل عبد اهللا الحامد ثالثية المجتمع المدني 

  SP 0243 سيغموند فرويد أفكار ألزمنة الحرب والموت 

  SP 0244 سيغموند فرويد أفكار ألزمنة الحرب والموت 

  SP 0245 أمير موسى حقوق اإلنسان مدخل إلى وعي حقوقي 

  SP 0246 أمير موسى حقوق اإلنسان مدخل إلى وعي حقوقي 

  SP 0247  د.محمد عابد الجابري العروبة واإلسالم...والغرب-مسألة الهوية 

  SP 0248  د.محمد عابد الجابري العروبة واإلسالم...والغرب-مسألة الهوية 

  SP 0249  محمد آركون اإلسالم المسيحية الغرب-العلمنة والدين 

  SP 0250  محمد آركون اإلسالم المسيحية الغرب-والدين العلمنة 

  SP 0251  د.فاطمة قّدورة الشامي العرب السياسي والحضاري-تطورات تاريخ العرب 

  SP 0252  د.فاطمة قّدورة الشامي العرب السياسي والحضاري-تطورات تاريخ العرب 

  SP 0253 ليوتولستوي الحرب والسلم 

  SP 0254 ليوتولستوي الحرب والسلم 

  SP 0255 ليوتولستوي الحرب والسلم 

  SP 0256 ليوتولستوي الحرب والسلم 

  SP 0257 أ .د. محمود السيد دول آسيا الوسطى واألطماع العربية 

  SP 0258 محمود السيدأ .د.  دول آسيا الوسطى واألطماع العربية 

  SP 0259 أ.د. السيد عبد العزيز سالم التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية 

  SP 0260 أ.د. السيد عبد العزيز سالم التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية 

  SP 0261 كاثي أوبراين ومارك فليبس غيبوبة الواليات المتحدة 

  SP 0262 كاثي أوبراين ومارك فليبس غيبوبة الواليات المتحدة 

  SP 0263 د.محمد أحمد بيومي ظاهرة التطرف 

  SP 0264 د.محمد أحمد بيومي ظاهرة التطرف 

  SP 0265  نصر حامد أبو زيد -إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة-النص والسلطة والحقيقة 

  SP 0266  نصر حامد أبو زيد -إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة-النص والسلطة والحقيقة 

  SP 0267  نصر حامد أبو زيد -إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة-النص والسلطة والحقيقة 



  SP 0268 د.عرفات كامل العشي رجال ونساء أسلموا 

  SP 0269  د.عرفات كامل العشي ونساء أسلموارجال 

  SP 0270 د.محمد فايز عبد أسعيد قضايا علم السياسة العام 

  SP 0271 د.محمد فايز عبد أسعيد قضايا علم السياسة العام 

  SP 0272 د. هشام صادق مواقف سياسية 

  SP 0273 د. هشام صادق مواقف سياسية 

  SP 0274 د. هشام صادق مواقف سياسية 

  SP 0275 د.سامية أحمد علي الدراما في اإلذاعة والتلفزيون 

  SP 0276 د.سامية أحمد علي الدراما في اإلذاعة والتلفزيون 

  SP 0277 د.كمال الدين عبد الغني مرسي الخروج من فخ العولمة 

  SP 0278 د.كمال الدين عبد الغني مرسي الخروج من فخ العولمة 

  SP 0279 أ.د. محمد طه بدوي مقدمة إلى العلوم السياسية 

  SP 0280 أ.د. محمد طه بدوي مقدمة إلى العلوم السياسية 

  SP 0281 أ.د. محمد طه بدوي مقدمة إلى العلوم السياسية 

  SP 0282  شذا جمال خطيب ثالثون عاما من التهديد والتحدي-القدس العربية 

  SP 0283  شذا جمال خطيب ثالثون عاما من التهديد والتحدي-القدس العربية 

  SP 0284 د.محمد الجوهري حامد الجوهري الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية 

  SP 0285 د.محمد الجوهري حامد الجوهري الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية 

  SP 0286 د.محمد الجوهري حامد الجوهري الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية 

  SP 0287 د.محمد الجوهري حامد الجوهري الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية 

  SP 0288  حسام محمود أحمد فهمي في األنترنيتفن البحث 

  SP 0289 حسام محمود أحمد فهمي فن البحث في األنترنيت 

  SP 0290 

العالقات األمريكية األوروبية بين التحالف -حلف الشمال األطلنطي 

 2000-1945والمصلحة 
 د.ليلى مرسي

  SP 0291 

العالقات األمريكية األوروبية بين التحالف -الشمال األطلنطي حلف 

 2000-1945والمصلحة 
 د.ليلى مرسي

  SP 0292  د.تركي الحمد دراسات إيديولوجية في الحالة العربية 

  SP 0293  د.تركي الحمد دراسات إيديولوجية في الحالة العربية 

  SP 0294  علي الكواري الديمقراطية في البلدان العربيةأزمة 

  SP 0295 علي الكواري أزمة الديمقراطية في البلدان العربية 

  SP 0296 محمد طه البدوي مبادئ العلوم السياسية 

  SP 0297  سعد عيد مرسي بدر مدخل نقدي-اإليديولوجيا ونظرية التنظيم 

  SP 0298  سعد عيد مرسي بدر مدخل نقدي-اإليديولوجيا ونظرية التنظيم 

  SP 0299 أحمد منصور قصة سقوط بغداد 

  SP 0300 د. يوسف القرضاوي الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا 

  SP 0301 محمد علي الكبسي في النهضة والحداثة 



  SP 0302 محمد علي الكبسي في النهضة والحداثة 

  SP 0303 محمد علي الكبسي في النهضة والحداثة 

  SP 0304 محمد علي الكبسي في النهضة والحداثة 

  SP 0305 محمد علي الكبسي في النهضة والحداثة 

  SP 0306 محمد علي الكبسي في النهضة والحداثة 

  SP 0307 محمد علي الكبسي في النهضة والحداثة 

  SP 0308 محمد عابد الجابري بنية العقل العربي 

  SP 0309 محمد عابد الجابري بنية العقل العربي 

  SP 0310 فرانك جي العولمة الطوفان أم اإلنقاذ؟ 

  SP 0311  فرانك جي الطوفان أم اإلنقاذ؟العولمة 

  SP 0312 فرانك جي العولمة الطوفان أم اإلنقاذ؟ 

  SP 0313  أزاد أحمد علي المنهج والمفاهيم واألزمة المعرفية-الفكر االجتماعي الخلدوني 

  SP 0314  أزاد أحمد علي المنهج والمفاهيم واألزمة المعرفية-الفكر االجتماعي الخلدوني 

  SP 0315  أزاد أحمد علي المنهج والمفاهيم واألزمة المعرفية-الفكر االجتماعي الخلدوني 

  SP 0316 محمد نجيب بو طالب سسيولوجيا القبلية في المغرب العربي 

  SP 0317 محمد نجيب بو طالب سسيولوجيا القبلية في المغرب العربي 

  SP 0318  د.عادل عبد الغفار خليل اإلسرائيلية -دراسة حول تطبيع العالقات المصرية-اإلعالم والرأي العام 

  SP 0319  د. حسنين توفيق ابراهيم ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية 

  SP 0320  توفيق ابراهيمد. حسنين  ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية 

  SP 0321 د. محمد بو عشة أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي بين الضياع وأمل المستقبل 

  SP 0322 د. محمد بو عشة أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي بين الضياع وأمل المستقبل 

  SP 0323  برهان غليون محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية-العقل اغتيال 

  SP 0324 ديمتري غوتاس الفكر اليوناني والثقافة العربية 

  SP 0325 ديمتري غوتاس الفكر اليوناني والثقافة العربية 

  SP 0326 ديمتري غوتاس الفكر اليوناني والثقافة العربية 

  SP 0327 عبد الرحمن منيف الديمقراطية أوال.. الديمقراطية دائما 

  SP 0328 عبد الرحمن منيف الديمقراطية أوال.. الديمقراطية دائما 

  SP 0329 د. أسعد السحمراني االستبداد واالستعمار وطرق مواجهتهما عند الكواكبي واإلبراهيمي 

  SP 0330 د. أسعد السحمراني االستبداد واالستعمار وطرق مواجهتهما عند الكواكبي واإلبراهيمي 

  SP 0331 د. أسعد السحمراني االستبداد واالستعمار وطرق مواجهتهما عند الكواكبي واإلبراهيمي 

  SP 0332  د. أسعد السحمراني واالستعمار وطرق مواجهتهما عند الكواكبي واإلبراهيمياالستبداد 

  SP 0333 ابن رشد تلخيص السياسة 

  SP 0334 عبد الرحمن منيف بين الثقافة والسياسة 

  SP 0335 عبد الرحمن منيف بين الثقافة والسياسة 

  SP 0336  منصور أولسون نحو تجاوز الدكتاتوريتين الشيوعية والرأسمالية السلطة والرخاء 

  SP 0337 منصور أولسون السلطة والرخاء  نحو تجاوز الدكتاتوريتين الشيوعية والرأسمالية 



  SP 0338  شوكت الربيعي الفن التشكيلي المعاصر 

  SP 0339  د. حسين علي التاريخ أم صدام الحضارات؟نهاية 

  SP 0340 د. حسين علي نهاية التاريخ أم صدام الحضارات؟ 

  SP 0341  د. فايز رشيد في الرد على كتاب نتنياهو مكان تحت الشمس-تزوير التاريخ 

  SP 0342 

مساهمة في نقل الحوار الديني بين -الجنون السياسي والثقافي سوسيولوجيا 

 اإلسالم والمسيحية
 خليل أحمد خليل

  SP 0343  عبد المجيد بوقربة الحداثة بوصفها عادة تأسيس جديد للتراث-الحداثة والتراث 

  SP 0344  حسين جميل حقوق اإلنسان في الوطن العربي 

  SP 0345 حسين جميل حقوق اإلنسان في الوطن العربي 

  SP 0346 حسين جميل حقوق اإلنسان في الوطن العربي 

  SP 0347 حسين جميل حقوق اإلنسان في الوطن العربي 

  SP 0348 حسين جميل حقوق اإلنسان في الوطن العربي 

  SP 0349 د. محمد عابد الجابلي الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

  SP 0350 د. محمد عابد الجابلي الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

  SP 0351 د. محمد عابد الجابلي الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

81744 SP 0352 

)   1واالقتصادي (مجلدموسوعة أصول الفكر السياسي واالجتماعي          

من منبع السنة الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين                            

إعداد: خديجة النبراوي                                      

علي جمعه  - تقديم: حسن عبادي زكي 

محمد                                 

81743 SP 0353 

)  2موسوعة أصول الفكر السياسي واالجتماعي واالقتصادي (مجلد         

من منبع السنة الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين                            

إعداد: خديجة النبراوي                                      

علي جمعه  - تقديم: حسن عبادي زكي 

محمد                               

81742 SP 0354 

)  3موسوعة أصول الفكر السياسي واالجتماعي واالقتصادي (مجلد         

من منبع السنة الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين                            

إعداد: خديجة النبراوي                                      

علي جمعه  - زكي تقديم: حسن عبادي 

محمد                                 

81741 SP 0355 

) 4موسوعة أصول الفكر السياسي واالجتماعي واالقتصادي (مجلد         

من منبع السنة الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين                            

إعداد: خديجة النبراوي                      

علي جمعه  - تقديم: حسن عبادي زكي 

محمد                                 

81740 SP 0356 

) 5موسوعة أصول الفكر السياسي واالجتماعي واالقتصادي (مجلد         

من منبع السنة الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين                            

عداد: خديجة النبراوي                             إ         

علي جمعه  - تقديم: حسن عبادي زكي 

محمد                                 

84184 SP 0357 

 -سوريا -) مصر 1موسوعة الدساتير واألنظمة السياسية العربية (المجلد

 السودان -االمارات
 وائل أنور بندق

84185 SP 0358 

 -سوريا -) مصر 2موسوعة الدساتير واألنظمة السياسية العربية (المجلد

 السودان -االمارات
 وائل أنور بندق

84186 SP 0359 

 -سوريا -) مصر 3موسوعة الدساتير واألنظمة السياسية العربية (المجلد

 السودان -االمارات
 وائل أنور بندق



84187 SP 0360 

 -سوريا -) مصر 4موسوعة الدساتير واألنظمة السياسية العربية (المجلد

 السودان -االمارات
 وائل أنور بندق

83052 SP 0361  محمد نصر مهنا -دراسة تطبيقية-في النظم الدستورية والسياسية 

83007 SP 0362 هشام صادق مواقف سياسية 

84167 SP 0363  هشام صادق سياسيةمواقف 

84192 SP 0364 هشام صادق مواقف سياسية 

84156 SP 0365 ليلى أمين مرسي -محمد طه البدوي   مقدمة إلى العلوم السياسية 

83076 SP 0366 ليلى أمين مرسي -محمد طه البدوي   مدخل إلى العلوم السياسية 

83048 SP 0367  محمد نصر مهنا -دراسة في األصول والنظريات-سياسية علوم 

84175 SP 0368  محمد نصر مهنا -دراسة في األصول والنظريات-علوم سياسية 

84169 SP 0369 

دراسة في العالقات بين علم السياسة والسياسة -مبادئ العلوم السياسية 

 -االجتماعية
 اسماعيل علي سعد

83072 SP 0370 

دراسة للنظم الرئاسية المعاصرة ونظم الحكم في بعض  -النظم السياسية 

 -البلدان العربية
 عادل ثابت

84188 SP 0371 

دراسة معاصرة في استراتيجة -النظم السياسية  الحديثة والسياسات العامة 

 -إدارة السلطة
 محمد الخزرجي -تامر كامل 

83065 SP 0372 

مع شرح تحليلي للنظام الدستوري - النظم السياسية والقانون الدستوري   

 -األردني الحقوق والحريات العامة وتنظيم السلطات الثالث
 محمد جمال ذنيبات

83046 SP 0373 عبد الغني بسيوني عبد اهللا الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري 

83321 SP 0374 نور الدين حاروش -أعمال موجهة-الفكر السياسي  تاريخ 

83320 SP 0375  نور الدين حاروش -أعمال موجهة-تاريخ الفكر السياسي 

84574 SP 0376  عدنان السيد حسين -من االشتراكية إلى الليبرالية الجديدة-تطور الفكر السياسي 

84575 SP 0377  عدنان السيد حسين -من االشتراكية إلى الليبرالية الجديدة-الفكر السياسي تطور 

81814 SP 0378  موريس روبان -المقارن-تاريخ األفكار السياسية 

81813 SP 0379  موريس روبان -المقارن-تاريخ األفكار السياسية 

83068 SP 0380 عادل ثابت الفكر السياسي االسالمي 

84164 SP 0381 عادل ثابت الفكر السياسي االسالمي 

83013 SP 0382 
 مبادئ االدارة الحديثة

ابراهيم علي - منذر الخليلي -عمر سعيد 

 عبد اهللا

83016 SP 0383 محمد الصيرفي إدارة العالقات العامة 

84157 SP 0384  محمد نصر مهنا االمن القومي العربي في عالم متغيرمدخل إلى 

83009 SP 0385 تركي محمد من هنا يبدأ التغيير 

84163 SP 0386 

التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية                                                      

 -السياسي في العالم الثالثرؤية جديدة للواقع -
 أحمد وهبان

83069 SP 0387 

التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية                                                      

 -رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالث-
 أحمد وهبان



83897 SP 0388  عبد الهادي الجوهري في العلوم السياسية وعلم االجتماع السياسيدراسات 

84171 SP 0389   السيد عبد الحليم الزيات ): البنية واالهداف2دراسة في االجتماع السياسي (الجزء-التنمية السياسية 

84173 SP 0390 صابر عبد ربه االتجهات النظرية في تفسير الوعي السياسي 

84194 SP 0391 صابر عبد ربه االتجهات النظرية في تفسير الوعي السياسي 

83066 SP 0392 جان لوكان -بيير فافر  دراسات في علم السياسة 

84172 SP 0393  اسماعيل علي سعد قضايا علم السياسة 

84154 SP 0394 
 علم السياسة

جان ماري دانكان ترجمة: محمد عرب 

 صاصيال

84144 SP 0395  عبد الحميد البطريق 1920 -1815التيارات السياسية المعاصرة 

84152 SP 0396 إيليا حريق الديمقراطية وتحديات الحداثة بين الشرق والغرب 

84165 SP 0397  أحمد وهبان -رائد الفكر السياسي االسالمي-الماوردي 

83073 SP 0398  أحمد وهبان -رائد الفكر السياسي االسالمي-الماوردي 

81920 SP 0399 محمد الغزالي االسالم واالستبداد السياسي 

84161 SP 0400 حمد الجوهري -الجوهري محمد  النظام السياسي االسالمي والفكر الليبرالي 

81982 SP 0401 محمد الغزالي االسالم واالستبداد السياسي 

81921 SP 0402 محمد الغزالي االسالم واالستبداد السياسي 

82043 SP 0403 الرائد: محمد المهنا العلي االدارة في االسالم 

82044 SP 0404 الرائد: محمد المهنا العلي االدارة في االسالم 

82045 SP 0405 الرائد: محمد المهنا العلي االدارة في االسالم 

82046 SP 0406 الرائد: محمد المهنا العلي االدارة في االسالم 

84565 SP 0407 الطيب تيزيني فصول في الفكر السياسي العربي 

84563 SP 0408 الطيب تيزيني فصول في الفكر السياسي العربي 

84564 SP 0409 الطيب تيزيني فصول في الفكر السياسي العربي 

84566 SP 0410 رسالن شرف الدين مدخل لدراسة األحزاب السياسية العربية 

84567 SP 0411 شرف الدينرسالن  مدخل لدراسة األحزاب السياسية العربية 

84143 SP 0412 كمال عبد اللطيف العرب والحداثة السياسية 

84771 SP 0413 رضوان جودت زيادة ايديولوجية النهضة في الخطاب العربي المعاصر 

83656 SP 0414   ابراهيم العبادي -جدليات الفكر االسالمي المعاصر -قضايا اسالمية معاصرة 

84770 SP 0415 رضوان جودت زيادة ايديولوجية النهضة في الخطاب العربي المعاصر 

83098 SP 0416  صبري قنديل -رؤى ومناقشات حول قضايا اسالمية معاصرة-وقفات وتأمالت 

81903 SP 0417 مصطفى السباعي أصدق االتجاهات الفكرية في الشرق العربي 

81901 SP 0418 مصطفى السباعي أصدق االتجاهات الفكرية في الشرق العربي 

81902 SP 0419 مصطفى السباعي أصدق االتجاهات الفكرية في الشرق العربي 

81924 SP 0420 مصطفى السباعي الدين والدولة 

81923 SP 0421 مصطفى السباعي الدين والدولة 

81925 SP 0422 مصطفى السباعي الدين والدولة 



83305 SP 0423 فتحي يكن منى حداد البيريسترويكا من منظور اسالمي 

83308 SP 0424 فتحي يكن منى حداد البيريسترويكا من منظور اسالمي 

83309 SP 0425 فتحي يكن منى حداد البيريسترويكا من منظور اسالمي 

83306 SP 0426 فتحي يكن منى حداد البيريسترويكا من منظور اسالمي 

83307 SP 0427 فتحي يكن منى حداد البيريسترويكا من منظور اسالمي 

83310 SP 0428 فتحي يكن منى حداد البيريسترويكا من منظور اسالمي 

83312 SP 0429  فتحي يكن منى حداد من منظور اسالميالبيريسترويكا 

83311 SP 0430 فتحي يكن منى حداد البيريسترويكا من منظور اسالمي 

83304 SP 0431 فتحي يكن منى حداد البيريسترويكا من منظور اسالمي 

83313 SP 0432 فتحي يكن منى حداد البيريسترويكا من منظور اسالمي 

83085 SP 0433  جمال مجاهد -رؤية نظرية-العالقات العامة 

83737 SP 0434 صالح أحمد هريدي علي تاريخ العالقات الدولية والحضارة الحديثة 

84191 SP 0435  7-الندوات الفكرية  -المفاهيم والضمانات-الديمقراطية في الوطن العربي- 

84151 SP 0436  ترجمة: سمية فلوعبود-الري دايمون  - النضال من أجل الحرية والتعددية في العالم النامي-الثورة الديمقراطية 

84584 SP 0437 ترجمة: محمد عيتاني-جوزيف ستراير  األصول الوسيطة للدولة الحديثة 

84581 SP 0438 ترجمة: محمد عيتاني-ستراير جوزيف  األصول الوسيطة للدولة الحديثة 

84582 SP 0439 ترجمة: محمد عيتاني-جوزيف ستراير  األصول الوسيطة للدولة الحديثة 

84583 SP 0440 ترجمة: محمد عيتاني-جوزيف ستراير  األصول الوسيطة للدولة الحديثة 

83670 SP 0441 محمد علي الكسي-خليل أحمد خليل  مستقبل العالقة بين المثقف والسلطة 

83671 SP 0442 محمد علي الكسي-خليل أحمد خليل  مستقبل العالقة بين المثقف والسلطة 

84177 SP 0443 

-1970دراسة تحليلية لوضع المثقف المصري في الفترة -المثقف والسلطة 

1995 
 علي محمود-مصطفى مرتضى 

82750 SP 0444 ترجمة: محمد عناني-ادوارد سعيد  المثقف والسلطة 

8251 SP 0445 ترجمة: محمد عناني-ادوارد سعيد  المثقف والسلطة 

82752 SP 0446 ترجمة: محمد عناني-ادوارد سعيد  المثقف والسلطة 

84142 SP 0447 

دراسة في الثابت والمتحول في عالقة الدولة -والسلطة والمجتمع الدولة 

 بالقبائل في المغرب
 رحمة بورقبة

84607 SP 0448  ترجمة: هيثم سرية-بول ماري دوالغورس  هل سيكون القرن الواحد وعشرون أمريكيا؟-االمبراطورية االخيرة 

84608 SP 0449  ترجمة: هيثم سرية-بول ماري دوالغورس  هل سيكون القرن الواحد وعشرون أمريكيا؟-االخيرة االمبراطورية 

84609 SP 0450  ترجمة: هيثم سرية-بول ماري دوالغورس  هل سيكون القرن الواحد وعشرون أمريكيا؟-االمبراطورية االخيرة 

84168 SP 0451  المعطي محمدعلي عبد  الفكر السياسي الغربي 

82937 SP 0452 محمد البخاري-صابر فلحوظ  العولمة وتبادل االعالمي الدولي 

82939 SP 0453 محمد البخاري-صابر فلحوظ  العولمة وتبادل االعالمي الدولي 

82938 SP 0454 محمد البخاري-صابر فلحوظ  العولمة وتبادل االعالمي الدولي 

81725 SP 0455 باسم علي خريسات العولمة والتحدي الثقافي 

81726 SP 0456 باسم علي خريسات العولمة والتحدي الثقافي 



84140 SP 0457  السيد ولد أباه -اشكاالت االلفية الجديدة-اتجاهات العولمة 

83102 SP 0458  محي محمد سعد الكتاب االول: التحديات القانونية-العربي واهم تحديات العولمة المجتمع 

83103 SP 0459  محي محمد سعد الكتاب االول: التحديات القانونية-المجتمع العربي واهم تحديات العولمة 

84174 SP 0460  صابر عبد ربه -دراسة ميدانية-موقف الصفوة من النظام العالمي الجديد 

84166 SP 0461 محمد منير حجاب الدعاية السياسية وتطبيقاتها قديما وحديثا 

83028 SP 0462 ترجمة: الرا معلوف-اوليفيه روا  عولمة االسالم 

83663 SP 0463 عمر عبيد حسنة العولمة فرص وتحديات 

81748 SP 0464  عبد الرحيم مارديني مشاهير وعظماء وشخصيات من العالمموسوعة 

81750 SP 0465 عبد الرحيم مارديني موسوعة مشاهير وعظماء وشخصيات من العالم 

84181 SP 0466 
 ثورة المعلومات واالمن القومي العربي

حنان علي -عبد اللطيف علي المياح 

 الطافي

84195 SP 0467 
 ثورة المعلومات واالمن القومي العربي

حنان علي -عبد اللطيف علي المياح 

 الطافي

84179 SP 0468 عبد الحليم موسى يعقوب حرية التعبير الصحفي في ظل االنظمة السياسية العربية 

83371 SP 0469  بوعلي نصير -قراءة في نظرية المفكر الجزائري عبد الرحمن عزي- االعالم والقيم 

83372 SP 0470  بوعلي نصير -قراءة في نظرية المفكر الجزائري عبد الرحمن عزي- االعالم والقيم 

83373 SP 0471  بوعلي نصير -قراءة في نظرية المفكر الجزائري عبد الرحمن عزي- االعالم والقيم 

83374 SP 0472  بوعلي نصير -قراءة في نظرية المفكر الجزائري عبد الرحمن عزي- والقيم االعالم 

83369 SP 0473 محمد شطاح قضايا االعالم في زمن العولمة بين التكنولوجيا وااليديولوجيا 

83370 SP 0474 محمد شطاح قضايا االعالم في زمن العولمة بين التكنولوجيا وااليديولوجيا 

83130 SP 0475  مروان عطون -ازمات العمالت في العالقات النقدية الدولية-اسعار صرف العمالت 

83163 SP 0476  مروان عطون -ازمات العمالت في العالقات النقدية الدولية-اسعار صرف العمالت 

83139 SP 0477  مروان عطون -ازمات العمالت في العالقات النقدية الدولية-صرف العمالت اسعار 

83138 SP 0478  مروان عطون -ازمات العمالت في العالقات النقدية الدولية-اسعار صرف العمالت 

83132 SP 0479  عطونمروان  -ازمات العمالت في العالقات النقدية الدولية-اسعار صرف العمالت 

83131 SP 0480  مروان عطون -ازمات العمالت في العالقات النقدية الدولية-اسعار صرف العمالت 

83133 SP 0481  مروان عطون -ازمات العمالت في العالقات النقدية الدولية-اسعار صرف العمالت 

83134 SP 0482  مروان عطون -ازمات العمالت في العالقات النقدية الدولية-صرف العمالت اسعار 

83135 SP 0483  مروان عطون -ازمات العمالت في العالقات النقدية الدولية-اسعار صرف العمالت 

83137 SP 0484  عطونمروان  -ازمات العمالت في العالقات النقدية الدولية-اسعار صرف العمالت 

83140 SP 0485 مروان عطون ازمات الذهب في العالقات النقدية الدولية 

83141 SP 0486 مروان عطون ازمات الذهب في العالقات النقدية الدولية 

83142 SP 0487 مروان عطون ازمات الذهب في العالقات النقدية الدولية 

83143 SP 0488  مروان عطون الذهب في العالقات النقدية الدوليةازمات 

83144 SP 0489 مروان عطون ازمات الذهب في العالقات النقدية الدولية 

83145 SP 0490 مروان عطون ازمات الذهب في العالقات النقدية الدولية 



83146 SP 0491 مروان عطون ازمات الذهب في العالقات النقدية الدولية 

83147 SP 0492 مروان عطون ازمات الذهب في العالقات النقدية الدولية 

83148 SP 0493 مروان عطون ازمات الذهب في العالقات النقدية الدولية 

83149 SP 0494 مروان عطون ازمات الذهب في العالقات النقدية الدولية 

83160 SP 0495  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986االزمة االقتصادية العالمية 

83161 SP 0496  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986االزمة االقتصادية العالمية 

83162 SP 0497  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986االزمة االقتصادية العالمية 

83163 SP 0498  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986االقتصادية العالمية االزمة 

83164 SP 0499  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986االزمة االقتصادية العالمية 

83165 SP 0500  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986االزمة االقتصادية العالمية 

83166 SP 0501  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986االقتصادية العالمية االزمة 

83167 SP 0502  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986االزمة االقتصادية العالمية 

83168 SP 0503  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986االزمة االقتصادية العالمية 

83169 SP 0504  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986االقتصادية العالمية االزمة 

84129 SP 0505 علي الحاج سياسات دول االتحاد االوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة 

84115 SP 0506 
 محمد حسين البدرانيفاضل  1958-1945الفكر القومي لدى االحزاب  والحركات السياسية في العراق 

84131 SP 0507  حسنين توفيق ابراهيم ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية 

84111 SP 0508  احمد بيضون وآخرون  أيلول/سبتمبر 11العرب والعالم بعد 

84098 SP 0509  محمد السيد سليم -دراسة في العقائد والسياسة الخارجية-السياسي الناصري التحليل 

84121 SP 0510 

اشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربية  (مع االشارة إلى التجربة 

 الخارجية)
 خميس حزام والي

84113 SP 0511 ثابت وآخرونأحمد  العولمة وتداعياتها على الوطن العربي 

83873 SP 0512 برهان عليون وآخرون حقوق االنسان الرؤى العالمية واالسالمية والعربية 

84101 SP 0513 محمد مالكي الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي 

84109 SP 0514 أسامة الخولي وآخرون العرب..... إلى أين 

84103 SP 0515  باسيل يوسف بجك وآخرون -عوامل الثبات وأسس التغيير-الدستور في الوطن العربي 

84135 SP 0516 

مستقبل العالقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة 

 السالم
 محمد سعدي

84108 SP 0517 

سياسة في تجربة -قراءة اجتماعية -السياسية في المجتمع العربي الزبونية 

 البناء الوطني
 حافظ عبد الرحيم

84099 SP 0518 فريق الترجمة: حسن حسن وآخرون التسلح ونزع السالح واألمن الدولي 

84114 SP 0519 الشطي وآخروناسماعيل  الفساد والحكم الصالح في البالد العربية 

84132 SP 0520  هنري إم وآخرون قواعد روبرت التنظيمية الجتماعات -قواعد النظام الديمقراطية 

84136 SP 0521  أحمد ابراهيم محمود وآخرون -بحوث ومناقشات فكرية-من أجل اصالح جامعة الدول العربية 

83867 SP 0522  علي الباقي الهرماسي المجتمع العربيالدين في 



83878 SP 0523 مصطفى الفياللي مجتمع العمل 

83872 SP 0524 
 -دراسات في النصوص -حقوق االنسان في الفكر العربي 

مجموعة من الباحثين. تحرير: سلمى 

 الخضراء الجيوشي 

84107 SP 0525  محمد عابد الجابري والدولة وتطبيق الشريعةالدين 

84104 SP 0526 عبد االله بلقزيز الدولة في الفكر االسالمي المعاصر 

84112 SP 0527 انطوان زحالن العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي 

84105 SP 0528 أحمد مالكي وآخرون الديمقراطية داخل األحزاب في البلدان العربية 

84106 SP 0529  برهان عليون وآخرون المواقف والمخاوف المتبادلة-الديمقراطية واألحزاب في البلدان العربية 

84102 SP 0530 

 -بحوث ومناقشات الندوة الفكرية-الدبلوماسية العربية في عالم متغير 

األخضر اإلبراهيمي                  

تحرير: عبد -وآخرون                

 الخالق عبد اهللا

83674 SP 0531 

-1947الحركة الوطنية المغربية والمسألة القومية                        

 -محاولة في التأريخ-                            1986

أمينة - الغربي مفضال -عبد إالله بلقيز 

 البقالي

83880 SP 0532 محمد عبد الباقي الهرماسي المجتمع والدولة في المغرب العربي 

83869 SP 0533 محمد عبد الباقي الهرماسي المجتمع والدولة في المغرب العربي 

84138 SP 0534 محمد عابد الجابري وآخرون وحدة المغرب العربي 

84118 SP 0535  مصطفى الفياللي العربي الكبير نداء للمستقبلالمغرب 

84119 SP 0536 بشير نافع وآخرون المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية 

84117 SP 0537 
 المعارضة والسلطة في الوطن العربي

نواف الموسوي وآخرون                            

 تحرير: عبد اله القريز 

83850 SP 0538 

المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية                                               

        -دراسة مقارنة الشكالية المجتمع المدني في ضوء نزيف المدن-
 متروك الفالح

83878 SP 0539 

في البلدان العربية                               المجتمع والديمقراطية والدولة                 

        -دراسة مقارنة الشكالية المجتمع المدني في ضوء نزيف المدن-
 متروك الفالح

83868 SP 0540 سعد الدين ابراهيم المجتمع والدولة في الوطن العربي 

83879 SP 0541 

الدولة والقوى االجتماعية في الوطن العربي                                                   

 -عالقات التفاعل والصراع-
 ثناء فؤاد عبد اهللا

83676 SP 0542 أحمد جدي محنة النهضة ولغز التاريخ 

83871 SP 0543  برهان غليون -الدولة ضد األمة-المحنة العربية 

83677 SP 0544  رضوان سليم االسالمية-دراسة في التاريخيات العربية-نظام الزمان العربي 

83675 SP 0545 سمدون حمادي وآخرون دراسات في القومية العربية والوحدة 

83678 SP 0546 بهجت التكريتي وآخرون الوطن العربي النواة واالمتداد عبر التاريخ 

84122 SP 0547  عبد االله بلقزيز -النبوة والسياسة-تكوين المجال السياسي االسالمي 



84100 SP 0548 

الجماعات العربية في افريقيا                                                                  

       -دراسة في اوضاع الجاليات واألقليات العربية في افريقيا :جنوب الصحراء-
 عبد السالم البغدادي

84120 SP 0549  حسنين توفيق ابراهيم -االتجاهات الحديثة في دراستها-النظم السياسية العربية 

84133 SP 0550 علي غربي وآخرون مستقبل الديمقراطية في الجزائر 

84134 SP 0551 ثناء فؤاد عبد اهللا مستقبل الديمقراطية في مصر 

84137 SP 0552  محمد محمود االمام وآخرون -التحديات وضرورات التحقيق-منطقة التجارة الحرة العربية 

83881 SP 0553  عبد الغني عماد -المفاهيم واالشكاليات ... من الحداثة الى العولمة-سوسيولوجيا الثقافة 

83876 SP 0554  عبد الغني عماد -المفاهيم واالشكاليات ... من الحداثة الى العولمة-الثقافة سوسيولوجيا 

84097 SP 0555 علي الخليفة الكوري وآخرون االستبداد في نظم الحكم المعاصرة 

84033 SP 0556  عابد الجابريمحمد  -دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية-بنية العقل العربي 

84025 SP 0557  محمد عابد الجابري - محدداته وتجلياته-العقل السياسي العربي 

84110 SP 0558 علي الدين هالل العرب والعالم 

84130 SP 0559 ممدوح حمزة-أحمد يوسف أحمد  صناعة الكراهية في العالقات العربية األمريكية 

84116 SP 0560 احمد سعيد نوفل وآخرون القضية الفلسطينية في أربعين عاما بين ضراوة الواقع ... وطموحات المستقبل 

83874 SP 0561 حسين جميل حقوق االنسان في الوطن العربي 

84124 SP 0562 

 -القرارات-الوثائق -األمة العربية (المؤتمر القومي العربي الرابع عشر) حالة 

 البيانات
 المؤتمر القومي العربي

84126 SP 0563 

 -القرارات-الوثائق -حالة األمة العربية (المؤتمر القومي العربي العاشر) 

 البيانات
 المؤتمر القومي العربي

84125 SP 0564 

-الوثائق -األمة العربية (المؤتمر القومي العربي الحادي عشر) حالة 

 البيانات -القرارات
 المؤتمر القومي العربي

84123 SP 0565 

-الوثائق -حالة األمة العربية (المؤتمر القومي العربي السادس عشر) 

 البيانات -القرارات
 المؤتمر القومي العربي

84127 SP 0566 

 -القرارات-الوثائق -األمة العربية (المؤتمر القومي العربي التاسع) حالة 

 البيانات
 المؤتمر القومي العربي

84128 SP 0567 

 -القرارات-الوثائق -حالة األمة العربية (المؤتمر القومي العربي الثامن) 

 البيانات
 المؤتمر القومي العربي

84190 SP 0568 

عالقة النساء االداري بالخصائص الفردية والتنظمية لموظفي الحكومة      

       -حالة دراسية من دولة عربية -ومنظماتها         
 منقد محمد داغر

84160 SP 0569 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية                                                             

                     -رف القرن الحادي والعشرينعلى مشا -
 جمال السويدي

84158 SP 0570 عبد الرحمان يوسف بن حارب السياسة الخارجية لدولة االمارات العربية المتحدة 

84162 SP 0571  الرحمن زيدان قاسممسعد عبد  تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير دات طابع دولي 

84178 SP 0572 عطا محمد صالح زهرة أصول العمل الدبلوماسي والقنصلي 



83031 SP 0573 
 التنظيم الدولي

محمد سعيد  -محمد سامي عبد الحميد

 الدقاق

83067 SP 0574 

-1815العالقات السياسية بين القوى الكبرى (-التاريخ الدبلوماسي 

1991( 
 أحمد وهبان-ممدوح منصور 

83071 SP 0575 

الصراعات العرقية  واستقرار العالم المعاصر                                                 

 - دراسة في: األقليات والجماعات والحركات العرقية-
 أحمد وهبان

81860 SP 0576 
 فهد العرابي الحارثي التي تعلمنا الديمقراطية والعدلأمريكا 

81861 SP 0577 
 فهد العرابي الحارثي أمريكا التي تعلمنا الديمقراطية والعدل

81798 SP 0578  لهيب عبد الخالق االستراتيجية األمريكية الجديدة-بين إنهيارين 

91799 SP 0579  لهيب عبد الخالق االستراتيجية األمريكية الجديدة-إنهيارين بين 

82934 SP 0580 
 -كادت اسرائيل أن تكون مسببة لها-سيناريو لحرب عالمية ثالثة 

ترجمة: طه عبد -أوليغ غريتيفسكي 

 الواحد

82935 SP 0581 
 -كادت اسرائيل أن تكون مسببة لها-لحرب عالمية ثالثة سيناريو 

ترجمة: طه عبد -أوليغ غريتيفسكي 

 الواحد

82936 SP 0582 
 -كادت اسرائيل أن تكون مسببة لها-سيناريو لحرب عالمية ثالثة 

ترجمة: طه عبد -أوليغ غريتيفسكي 

 الواحد

81881 SP 0583 

السالم األمريكي والشرق األوسط                                                                

"عن  - أيلول 11المصالح االستراتيجية الكبرى ألمريكا في المنطقة بعد -

 العبرية"

 ترجمة: عماد فوزي شعيبي- برادلي أ.تاير 

81882 SP 0584 

األمريكي والشرق األوسط                                السالم                                 

"عن  - أيلول 11المصالح االستراتيجية الكبرى ألمريكا في المنطقة بعد -

 العبرية"

 ترجمة: عماد فوزي شعيبي- برادلي أ.تاير 

83150 SP 0585  ركيبي جمال الدين -جذورها التاريخية ووقائعها الحالية-أزمة الخليج 

83151 SP 0586  ركيبي جمال الدين -جذورها التاريخية ووقائعها الحالية-أزمة الخليج 

83152 SP 0587  ركيبي جمال الدين -جذورها التاريخية ووقائعها الحالية-أزمة الخليج 

83153 SP 0588  جمال الدينركيبي  -جذورها التاريخية ووقائعها الحالية-أزمة الخليج 

83154 SP 0589  ركيبي جمال الدين -جذورها التاريخية ووقائعها الحالية-أزمة الخليج 

82975 SP 0590 الفريق الركن: طه نوري ياسين الشكرجي الحرب األمريكية على العراق 

83063 SP 0591 

الواليات المتحدة األمريكية الخارجية منذ االستقالل إلى منتصف سياسة 

 القرن العشرين
 محمد محمود السروجي

83070 SP 0592 

حلف شمال األطلنطي                                                                       

 -2000 -1945العالقات األمريكية األوروبية بين التحالف والمصلحة -
 أحمد وهبان -ليلى مرسي 

82831 SP 0593 مختار مزراق حركة عدم االنحياز في العالقات الدولية 



82835 SP 0594  ترجمة: زياد المال-ليف باوسين  -االستخبارات الدولية في الشرق األدنى-عراق القدر 

82836 SP 0595  ترجمة: زياد المال-ليف باوسين  -االستخبارات الدولية في الشرق األدنى-القدر عراق 

82837 SP 0596  ترجمة: زياد المال-ليف باوسين  -االستخبارات الدولية في الشرق األدنى-عراق القدر 

82832 SP 0597  ترجمة: مازن م. حمدان-كلود شتراوس  الدوائر الباردة حوارات مع: مازن م. حمدان-ومن بعيد من قريب 

81957 SP 0598 عبد السالم حمدي اللمعي صراع الحضارات وحوار الدبابات 

81958 SP 0599 عبد السالم حمدي اللمعي صراع الحضارات وحوار الدبابات 

82784 SP 0600 محمد عابد الجابري-حسن حنفي  حوار المشرق والمغرب 

82785 SP 0601 محمد عابد الجابري-حسن حنفي  حوار المشرق والمغرب 

84139 SP 0602 ترجمة: بسام الحجار-جان بودرياز  ذهنية االرهاب: لماذا يقاتلون بموتهم 

  SP 0603  ترجمة: محمد عيتاني- كارل ماركس  المجلد األول -نقد االقتصاد السياسي-المال رأس 

  SP 0604  ترجمة: محمد عيتاني- كارل ماركس  المجلد األول -نقد االقتصاد السياسي-رأس المال 

  SP 0605  ترجمة: محمد عيتاني- ماركس كارل  المجلد الثاني -نقد االقتصاد السياسي-رأس المال 

  SP 0606  ترجمة: محمد عيتاني- كارل ماركس  المجلد الثاني -نقد االقتصاد السياسي-رأس المال 

  SP 0607  ترجمة: محمد عيتاني- كارل ماركس  المجلد الثالث -نقد االقتصاد السياسي-رأس المال 

  SP 0608  ترجمة: محمد عيتاني- كارل ماركس  المجلد الثالث -نقد االقتصاد السياسي-المال رأس 

  SP 0609  ترجمة: محمد عيتاني- كارل ماركس  المجلد الرابع -نقد االقتصاد السياسي-رأس المال 

  SP 0610  ترجمة: محمد عيتاني- ماركس كارل  المجلد الرابع -نقد االقتصاد السياسي-رأس المال 

  SP 0611  ترجمة: محمد عيتاني- كارل ماركس  المجلد الخامس -نقد االقتصاد السياسي-رأس المال 

  SP 0612  ترجمة: محمد عيتاني- كارل ماركس  المجلد الخامس -نقد االقتصاد السياسي-رأس المال 

84159 SP 0613  فوزي شعبان االرهاب في العالمتاريخ 

84170 SP 0614 

االرهاب والقانون الدولي                                                                   

دراسة للجرائم االسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني خالل انتفاضة -

 -االقصى

 القدسي دويك-موسى جميل 

84193 SP 0615 
 هاني الخير -الجزء السادس-أشهر االغتياالت في العالم 

83183 SP 0616 رياض الصيداوي هيكل أو الملف السري للذاكرة العربية 

84182 SP 0617 
 اسعد العيسوي -ابراهيم عاصم  أجهزة االستخبارات والدور الجديد في األلفية الثالثة

84141 SP 0618 سعيد الجزائري تاريخ التجسس في العالم 

84145 SP 0619  سعيد الجزائري الجزء االول- المخابرات والعالم 

84146 SP 0620  سعيد الجزائري -الجزء الثاني- المخابرات والعالم 

84147 SP 0621  سعيد الجزائري -الجزء الثالث- المخابرات والعالم 

84148 SP 0622  سعيد الجزائري -الجزء الرابع- المخابرات والعالم 

84149 SP 0623  سعيد الجزائري -الجزء الخامس- المخابرات والعالم 

82862 SP 0624 ترجمة: م. محمد الواكد-نيغيل بلونديل  أعظم األخطاء في العالم 

82863 SP 0625  ترجمة: م. محمد الواكد-نيغيل بلونديل  األخطاء في العالمأعظم 



82864 SP 0626 ترجمة: م. محمد الواكد-نيغيل بلونديل  أعظم األخطاء في العالم 

83075 SP 0627 
 سبتمبر ودور أجهزة المخابرات 11براءة العرب والمسلمين من أحداث 

ترجمة: سيد حسان -فون بيلوف أندرياس 

 أحمد

84153 SP 0628 

المواثيق والعهود في ممارسات اليهود                                                        

 -قراءة في الفكر الديني والفكر السياسي اليهودي المعاصر-
 جبر الهلول

84670 SP 0629 
 -المحرقة-اليهود الهولوكست؟! كيف صنع 

ترجمة: مارى -نورمان فنكلشتاين 

 شهرستان

82812 SP 0630 

التاريخ السري بين الهيئة الثالثية والماسونية واالهرامات -الحكم باسر 

 من يحكم أمريكا والعالم سرا؟! -الكبرى
 جيم مارس ترجمة: محمد منير ادلبي

82813 SP 0631 

التاريخ السري بين الهيئة الثالثية والماسونية واالهرامات -باسر الحكم 

 من يحكم أمريكا والعالم سرا؟! -الكبرى
 جيم مارس ترجمة: محمد منير ادلبي

82814 SP 0632 

التاريخ السري بين الهيئة الثالثية والماسونية واالهرامات -الحكم باسر 

 ؟!من يحكم أمريكا والعالم سرا -الكبرى
 جيم مارس ترجمة: محمد منير ادلبي

82815 SP 0633 

التاريخ السري بين الهيئة الثالثية والماسونية واالهرامات -الحكم باسر 

 من يحكم أمريكا والعالم سرا؟! -الكبرى
 جيم مارس ترجمة: محمد منير ادلبي

82816 SP 0634 

 -القرآن الكريم -االنجيل- التوراة -بين النبوءة والسياسة الحقيقة 

 نوسترادموس
 محمد نضال الحافظ

82817 SP 0635 

 -القرآن الكريم -االنجيل- التوراة -الحقيقة بين النبوءة والسياسة 

 نوسترادموس
 محمد نضال الحافظ

82818 SP 0636 

 -القرآن الكريم -االنجيل- التوراة -بين النبوءة والسياسة الحقيقة 

 نوسترادموس
 محمد نضال الحافظ

84180 SP.0637  محمد رفعت عبد الوهاب/حسين عتمان النظم السياسية 

04146/08 SP 0638 

 -الحرية والسلطة- الحكومة األمريكية 

لووي وبنيامين جينسبرج/تر:عبد ثيودور 

رباب عبد -السميع عمر زين الدين

 السميع زين الدين

04147/08 SP 0639 

 -الحرية والسلطة- الحكومة األمريكية 

ثيودور لووي وبنيامين جينسبرج/تر:عبد 

رباب عبد -السميع عمر زين الدين

 السميع زين الدين

04172/08 SP 0640 

 (الكتاب األول) -الحرية والسلطة- األمريكية الحكومة 

ثيودور لووي وبنيامين جينسبرج/تر:عبد 

رباب عبد -السميع عمر زين الدين

 السميع زين الدين

04173/08 SP 0641 

 (الكتاب الثاني) -الحرية والسلطة- الحكومة األمريكية 

لووي وبنيامين جينسبرج/تر:عبد ثيودور 

رباب عبد -السميع عمر زين الدين

 السميع زين الدين

04211/08 SP 0642 
 صفحات من الماضي والحاضر (الجزء األول)-االمبراطورية األمريكية 

مجموعة من الباحثين: د/محمود عبد 

 الفضيل



04210/08 SP 0643 
 صفحات من الماضي والحاضر (الجزء األول)-األمريكية االمبراطورية 

مجموعة من الباحثين: د/محمود عبد 

 الفضيل

04213/08 SP 0644 
 صفحات من الماضي والحاضر (الجزء الثاني)-االمبراطورية األمريكية 

-مجموعة من الباحثين: روجيه جارودي

 مراد هوفمان

04212/08 SP 0645 
 صفحات من الماضي والحاضر (الجزء الثاني)-االمبراطورية األمريكية 

مجموعة من الباحثين: د/محمود عبد 

 الفضيل

04215/08 SP 0646 
 صفحات من الماضي والحاضر (الجزء الثالث)-االمبراطورية األمريكية 

مجموعة من الباحثين: د/محمود عبد 

 الفضيل

04214/08 SP 0647 
 صفحات من الماضي والحاضر (الجزء الثالث)-االمبراطورية األمريكية 

مجموعة من الباحثين: د/محمود عبد 

 الفضيل

04169/08 SP 0648 باسكال بونيفاس/تر:أحمد الشيخ الحرب العالمية الرابعة ؟ 

04168/08 SP 0649 بونيفاس/تر:أحمد الشيخباسكال  الحرب العالمية الرابعة ؟ 

85111/07 SP 0650 باسكال بونيفاس/تر:أحمد الشيخ الحرب العالمية الرابعة ؟ 

8513/07 SP 0651 باسكال بونيفاس/تر:أحمد الشيخ الحرب العالمية الرابعة ؟ 

85112/07 SP 0652 بونيفاس/تر:أحمد الشيخباسكال  الحرب العالمية الرابعة ؟ 

04205/08 SP 0653 
 -النصر المختطف-الحرب السادسة 

-مجموعة من الباحثين:عبد القادر ياسين

 محمود عبده

04204/08 SP 0654 
 -النصر المختطف-الحرب السادسة 

-مجموعة من الباحثين:عبد القادر ياسين

 محمود عبده

85034/07 SP 0655  مايكل نور ثكوت/تر: عبد الرحمن الشيخ -أسفار الرؤيا واالمبراطورية األمريكية-المالك يوجه العاصفة 

85037/07 SP 0656  مايكل نور ثكوت/تر: عبد الرحمن الشيخ -أسفار الرؤيا واالمبراطورية األمريكية-المالك يوجه العاصفة 

85036/07 SP 0657  مايكل نور ثكوت/تر: عبد الرحمن الشيخ -أسفار الرؤيا واالمبراطورية األمريكية-يوجه العاصفة المالك 

85035 SP 0658  مايكل نور ثكوت/تر: عبد الرحمن الشيخ -أسفار الرؤيا واالمبراطورية األمريكية-المالك يوجه العاصفة 

04180/08 SP 0659  حامد غبد اهللا ربيع نظرية الرأي العاممقدمة في 

01481/08 SP 0660 حامد غبد اهللا ربيع مقدمة في نظرية الرأي العام 

04183/08 SP 0661  حامد غبد اهللا ربيع دور المفكر السياسي ومسؤوليته المجتمعية-خطابات إلى األمة والقيادة 

04182/08 SP 0662  حامد غبد اهللا ربيع دور المفكر السياسي ومسؤوليته المجتمعية-إلى األمة والقيادة خطابات 

04200/08 SP 0663 عايدة العزب موسى العبودية في إفريقيا 

04201/08 SP 0664 عايدة العزب موسى العبودية في إفريقيا 

04202/08 SP 0665 عايدة العزب موسى تجارة العبيد في افريقيا 

04203/08 SP 0666 عايدة العزب موسى تجارة العبيد في افريقيا 

04176/08 SP 0667 جمال علي زهران ثقافة المقاومة والتحرير في إدارة الصراع العربي الصهيوني 

04177/08 SP 0668  جمال علي زهران المقاومة والتحرير في إدارة الصراع العربي الصهيونيثقافة 

04194/08 SP 0669 جمال علي زهران األصول الديمقراطية واإلصالح السياسي 



04195/08 SP 0670 جمال علي زهران األصول الديمقراطية واإلصالح السياسي 

85059/07 SP 0671  محمد عارف البروتستانتية االنقانجلكية في أمريكا وتأثيره على العالم اإلسالميصعود 

85057/07 SP 0672 محمد عارف صعود البروتستانتية االنقانجلكية في أمريكا وتأثيره على العالم اإلسالمي 

85058/07 SP 0673  محمد عارف البروتستانتية االنقانجلكية في أمريكا وتأثيره على العالم اإلسالميصعود 

04163/08 SP 0674 ابراهيم بدران تطوير التعليم العالي في مصر وتحديات المستقبل 

04162/08 SP 0675 ابراهيم بدران تطوير التعليم العالي في مصر وتحديات المستقبل 

85410/07 SP 0676 جون روز/تر: قاسم عبده قاسم أساطير الصهيونية 

85409/07 SP 0677 جون روز/تر: قاسم عبده قاسم أساطير الصهيونية 

04193/08 SP 0678 حسن نافعة مبادئ علم السياسة 

04192/08 SP 0679 حسن نافعة مبادئ علم السياسة 

04171/08 SP 0680 جوان إم.هوبسون/تر: منال قابيل الجذور الشرقية للحضارة الغربية 

04170/08 SP 0681 جوان إم.هوبسون/تر: منال قابيل الجذور الشرقية للحضارة الغربية 

04190/08 SP 0682  أحمد الرشيدي -دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق-حقوق اإلنسان 

04191/08 SP 0683  أحمد الرشيدي -دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق-حقوق اإلنسان 

04187/08 SP 0684 محمد عمارة مستقبلنا بين التجديد اإلسالمي والحداثة الغربية 

04186/08 SP 0685 محمد عمارة مستقبلنا بين التجديد اإلسالمي والحداثة الغربية 

04178/08 SP 0686 

كيف غير أكثر أسفار الكتاب المقدس إثارة للجدل -تاريخ نهاية العالم 

 حضارة الغرب
 جوناتان كيرش/تر:عبد الوهاب علوب

04179/08 SP 0687 

كيف غير أكثر أسفار الكتاب المقدس إثارة للجدل -تاريخ نهاية العالم 

 حضارة الغرب
 كيرش/تر:عبد الوهاب علوبجوناتان  

04189/08 SP 0688 محمد بدر الدين زايد المفاوضات الدولية بين العلم والممارسة 

04188/08 SP 0689 محمد بدر الدين زايد المفاوضات الدولية بين العلم والممارسة 

04167/08 SP 0690 الملكأنور عبد  من أجل استراتيجية حضارية 

04166/08 SP 0691 أنور عبد الملك من أجل استراتيجية حضارية 

04217/08 SP 0692 ناعوم تشومسكي/تعر: شرين فهمي أوهام الشرق األوسط 

04216/08 SP 0693 ناعوم تشومسكي/تعر: شرين فهمي أوهام الشرق األوسط 

04198/08 SP 0694  سمير مرقس دراسة أولية حول تأصيل المفهوم وتفعيل الممارسة-والتغيير المواطنة 

04199/08 SP 0695  سمير مرقس دراسة أولية حول تأصيل المفهوم وتفعيل الممارسة-المواطنة والتغيير 

04196/08 SP 0696  رفيق حبيب -معارك االصالح والهيمنة-حروب الديمقراطية 

04197/08 SP 0697  رفيق حبيب -معارك االصالح والهيمنة-حروب الديمقراطية 

04164/08 SP 0698  أحمد يوسف القرعي -قراءة في فكر محاضير محمد-العولمة وصدام الحضارات 

04165/08 SP 0699  يوسف القرعيأحمد  -قراءة في فكر محاضير محمد-العولمة وصدام الحضارات 

85329/07 SP 0700  طه جابر العلواني -ودور القرآن الكريم في الخالص منها- أزمة االنسانية 

03869/08/A SP 0701 ) تّمام البرازي -كيف دخل عرفات البيت األبيض؟-) 1الموسوعة السياسية العالمية 



03869/08/B SP 0702 

ثورة الجنرال: قصة عبد الناصر كاملة من  -) 2السياسية العالمية (الموسوعة 

 موسوعة فكرية وسياسية  - 1980-1918الميالد إلى الموت 
 رفعت سيد أحمد

03869/08/C SP 0703 
 أطلس إستقرائي- اسرائيل/فلسطين غدا  -) 3الموسوعة السياسية العالمية (

لميا راضي /تعر: -فيليب لومارشان 

 يوسف ضومط

03869/08/D SP 0704 

الواقع يحطم  -حرب يوم الغفران  -) 4الموسوعة السياسية العالمية (

 األسطورة

ايلي زعيرا: رئيس المخابرات االسرائيلية/ 

 تر: توحيد مجدي

03869/08/E SP 0705 ) سامي شرف عبد الناصر هكذا كان يحكم مصر؟ -) 5الموسوعة السياسية العالمية 

03869/08/F SP 0706 ) غيرد روغ /تعر: يوسف ضومط غورباتشيف صانع القرار وضحيته -) 6الموسوعة السياسية العالمية 

03869/08/G SP 0707 
 القادة ما قبل وبعد أزمة الخليج -) 7الموسوعة السياسية العالمية (

عمار  -ودوورد/ تر: محمود العابد بوب 

 جوالق

03869/08/H SP 0708 ) دافيد شانوف/ تر: انطوان عبيد مذكرات أرييل شارون -) 8الموسوعة السياسية العالمية 

03869/08/I SP 0709 ) عادل حمودة قصة تنظيم الجهاد-قنابل ومصاحف -) 9الموسوعة السياسية العالمية 

03869/08/J SP 0710 

خبايا محاكمة قتلة -محاكمة فرعون  -) 10الموسوعة السياسية العالمية (

 السادات
 شوقي خالد

03869/08/K SP 0711 ) سعيد سلمان وسقطت التحديات-) 11الموسوعة السياسية العالمية 

03869/08/L SP 0712 

السالم المدان "الشرق األوسط  -) 12السياسية العالمية (الموسوعة 

 الجديد" من إسرائيل "الكبرى" إلى اسرائيل "العظمى"
 منير الحمش

03869/08/M SP 0713 ) العقيد أبو الطيب االستخبارات الصهيونية العدو األول -) 13الموسوعة السياسية العالمية 

03869/08/N SP 0714 

أنماط االستيالء على السلطة في الدول  -) 14الموسوعة السياسية العالمية (

أنماط  -النمط االنقالبي-النمط الوراثي -العربية "دراسة في األساليب" 

 1985_1950أخرى 

 صالح سالم زرتوقة

03869/08/O SP 0715 

أوراق مجهولة عن ملفات المخابرات  -) 15السياسية العالمية (الموسوعة 

 العالمية
 طلعت المرصفى

03869/08/P SP 0716 

العراق وأمريكا حتمية الصدام  -) 16الموسوعة السياسية العالمية (

1983_1990 
 تمام البرازي

03869/08/Q SP 0717  تمام البرازي يوماً  43حرب الـ  -) 17السياسية العالمية (الموسوعة 

03869/08/R SP 0718 

حروب اسرائيل السرية: تاريخ األجهزة  -) 18الموسوعة السياسية العالمية (

 االستخبارات االسرائيلية

بيتي موريس/تر: عمار -إيالن بالك 

 عبد الرحيم الفدا-جوالق 

03869/08/S SP 0719 

السادة الجدد: عمالء النفوذ وكيف  -) 19الموسوعة السياسية العالمية (

 سيطرة اليابان على النظام السياسي واالقتصاد األمريكي

-بات شوت/تعر: أحمد عبد اهللا كساب

 طلعت عنيم حسن

03869/08/T SP 0720 
 سقوط إسرائيل -) 20الموسوعة السياسية العالمية (

محمد -سميش/تر: عمار جوالقباري 

 العابد

03869/08/U SP 0721 

سقوط امبراطورية آل  -قضية السقوط  -) 21الموسوعة السياسية العالمية (

 بهلوي
 فريدون هويدا



03869/08/V SP 0722 

عن طريق الخداع: قصة الموساد  -) 22الموسوعة السياسية العالمية (

 االسرائيلي من الداخل

-فيكتور اوستروفسكي/تر: خالد شقير

 عبد الباري حريز

03869/08/W SP 0723 

ثورة يوليو األمريكية: عالقة عبد الناصر  -) 23الموسوعة السياسية العالمية (

 بالمخابرات األمريكية
 محمد جالل كشك

03869/08/X SP 0724 

سياسات التحالف الدولي: دراسة في  -) 24السياسية العالمية (الموسوعة 

أصول نظرية التحالف الدولي ودور األحالف في توازن القوى واستقرار 

 األنساق الدولية

 مصطفى منصور-ممدوح محمود 

03869/08/Y SP 0725 ) سعد بزاز حرب تلد أخرى -) 25الموسوعة السياسية العالمية 

00778/07 SP 0726  عمالء الـ  -رجال المخابرات األمريكيةC.I.A سعيد الجزائري 

00780/07 SP 0727  عمالء الـ  -رجال المخابرات األمريكيةC.I.A سعيد الجزائري 

00779/07 SP 0728  عمالء الـ  -رجال المخابرات األمريكيةC.I.A سعيد الجزائري 

00777/07 SP 0729  عمالء الـ  -رجال المخابرات األمريكيةC.I.A سعيد الجزائري 

00783/07 SP 0730 سعيد الجزائري تاريخ التجسس في العالم 

00782/07 SP 0731 سعيد الجزائري تاريخ التجسس في العالم 

00781/07 SP 0732 الجزائري سعيد تاريخ التجسس في العالم 

00813/07 SP 0733 سعيد الجزائري أوراق سرية؟ حول مخططات وأعمال المخابرات العالمية في الشرق األوسط 

00914/07 SP 0734 سعيد الجزائري أوراق سرية؟ حول مخططات وأعمال المخابرات العالمية في الشرق األوسط 

00762/07 SP 0735 

وصراع القوى الصغرى في القرن اإلفريقي وإدارة -الجزائرية  الدبلوماسية

 الحرب اإلثيوبية اإلرترية
 محمد بوعشة

00761/07 SP 0736 

وصراع القوى الصغرى في القرن اإلفريقي وإدارة -الدبلوماسية الجزائرية 

 الحرب اإلثيوبية اإلرترية
 محمد بوعشة

00760/07 SP 0737 

وصراع القوى الصغرى في القرن اإلفريقي وإدارة -الدبلوماسية الجزائرية 

 الحرب اإلثيوبية اإلرترية
 محمد بوعشة

00764/07 SP 0738 

وصراع القوى الصغرى في القرن اإلفريقي وإدارة -الدبلوماسية الجزائرية 

 الحرب اإلثيوبية اإلرترية
 محمد بوعشة

00763/07 SP 0739 

وصراع القوى الصغرى في القرن اإلفريقي وإدارة -الدبلوماسية الجزائرية 

 الحرب اإلثيوبية اإلرترية
 محمد بوعشة

85283/07 SP 0740 تمام البرازي أمريكا هذا الرقم المستحيل 

041101/08 SP 0741 

بحث في استراتيجيا الصراع  -الحادي والعشرون.. هل يكون أمريكيا القرن 

 من أجل الهيمنة على العالم
 سعيد الالوندي

04100/08 SP 0742 

بحث في استراتيجيا الصراع  -القرن الحادي والعشرون.. هل يكون أمريكيا 

 من أجل الهيمنة على العالم
 سعيد الالوندي

04092/08 SP 0743 

مالمح أولية  -سايكس بيكو جديد في الشرق األوسط  -أوروبا  -أمريكا 

 لوفاق دولي جديد
 سعيد الالوندي



04093/08 SP 0744 

مالمح أولية  -سايكس بيكو جديد في الشرق األوسط  -أوروبا  -أمريكا 

 لوفاق دولي جديد
 سعيد الالوندي

04099/08 SP 0745  سعيد الالوندي حرب باردة جديدة -في مواجهة العالم أمريكا 

040/98/08 SP 0746  سعيد الالوندي حرب باردة جديدة -أمريكا في مواجهة العالم 

04095/08 SP 0747  سعيد الالوندي طروحات جديدة لتجميل وجه العولمة القبيح -بدائل العولمة 

04094/08 SP 0748  سعيد الالوندي طروحات جديدة لتجميل وجه العولمة القبيح -بدائل العولمة 

04091/08 SP 0749  سعيد الالوندي مؤامرة أمريكية ضد العرب-الشرق األوسط الكبير 

04090/08 SP 0750  سعيد الالوندي مؤامرة أمريكية ضد العرب-الشرق األوسط الكبير 

04096/08 SP 0751  سعيد الالوندي أزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة األمريكية -وفاة األمم المتحدة 

04097/08 SP 0752  سعيد الالوندي أزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة األمريكية -وفاة األمم المتحدة 

04089/08 SP 0753  عبد المنعم سعيد أهمية التفكير الجاد في مستقبل مصر-اإلصالح ثمن 

04088/08 SP 0754  عبد المنعم سعيد أهمية التفكير الجاد في مستقبل مصر-ثمن اإلصالح 

04085/08 SP 0755  عبد المنعم سعيد العرب وأصول المسألة العراقية -الكارثة 

04084/08 SP 0756  عبد المنعم سعيد العرب وأصول المسألة العراقية -الكارثة 

04087/08 SP 0757  عبد المنعم سعيد سبتمبر 11رؤية مصرية ألحداث  -العالم على حافة الهاوية 

04086/08 SP 0758  عبد المنعم سعيد سبتمبر 11رؤية مصرية ألحداث  -العالم على حافة الهاوية 

04083/08 SP 0759  عبد المنعم سعيد الحرب الباردة.. وما بعدها -أمريكا والعالم 

04082/08 SP 0760  عبد المنعم سعيد الحرب الباردة.. وما بعدها -أمريكا والعالم 

04103/08 SP 0761 وليد عبد الناصر اليسار والعولمة 

04102/08 SP 0762  وليد عبد الناصر والعولمةاليسار 

04105/08 SP 0763  وليد محمود عبد الناصر -يوليو 23قراءة جديدة في سيرة ثورة -المسار والمصير 

04104/08 SP 0764  وليد محمود عبد الناصر -يوليو 23قراءة جديدة في سيرة ثورة -المسار والمصير 

04072/08 SP 0765 

مفاهيم وممارسات في السياسة -الدبلوماسية في زمن الهيمنة األمريكية 

 والعالقات الدولية
 محمد عبد الهادي

04073/08 SP 0766 

مفاهيم وممارسات في السياسة -الدبلوماسية في زمن الهيمنة األمريكية 

 والعالقات الدولية
 محمد عبد الهادي

04081/08 SP 0767 السيد يسين الحضاري في عصر العولمة الحوار 

04080/08 SP 0768 السيد يسين الحوار الحضاري في عصر العولمة 

04070/08 SP 0769 
 النظام العالمي القديم والجديد

نعوم تشومسكي/تر: عاطف معتمد عبد 

 الحميد

04071/08 SP 0770 
 النظام العالمي القديم والجديد

نعوم تشومسكي/تر: عاطف معتمد عبد 

 الحميد

040074/08 SP 0771 عاطف الغمري أزمة الديمقراطية 

04075/08 SP 0772 عاطف الغمري أزمة الديمقراطية 



02484/07 SP 0773 

الكتاب األول: التكوين االيديولوجي -األمريكية المنظمة في العراقالجريمة 

 والنهج السياسي
 حسن خليل غريب

02487/07 SP 0774 

الكتاب األول: التكوين االيديولوجي -الجريمة األمريكية المنظمة في العراق

 والنهج السياسي
 حسن خليل غريب

02490/07 SP 0775 

الكتاب األول: التكوين االيديولوجي -األمريكية المنظمة في العراقالجريمة 

 والنهج السياسي
 حسن خليل غريب

02485/07 SP 0776 

الكتاب الثاني: وحشية في الممارسة -الجريمة األمريكية المنظمة في العراق

 والتطبيق
 حسن خليل غريب

02488/07 SP 0777 

الكتاب الثاني: وحشية في الممارسة -األمريكية المنظمة في العراقالجريمة 

 والتطبيق
 حسن خليل غريب

02491/07 SP 0778 

الكتاب الثاني: وحشية في الممارسة -الجريمة األمريكية المنظمة في العراق

 والتطبيق
 حسن خليل غريب

02486/07 SP 0779 

الكتاب الثالث: أمام قوس المحكمة -األمريكية المنظمة في العراقالجريمة 

 الجنائية الدولية
 حسن خليل غريب

02492/07 SP 0780 

الكتاب الثالث: أمام قوس المحكمة -الجريمة األمريكية المنظمة في العراق

 الجنائية الدولية
 حسن خليل غريب

02489/07 SP 0781 

الكتاب الثالث: أمام قوس المحكمة -األمريكية المنظمة في العراقالجريمة 

 الجنائية الدولية
 حسن خليل غريب

85125/07 SP 0782 محمد فايز عبد أسعيد قضايا علم السياسة العام 

85126/07 SP 0783 محمد فايز عبد أسعيد قضايا علم السياسة العام 

85127/07 SP 0784 محمد فايز عبد أسعيد قضايا علم السياسة العام 

85128/07 SP 0785 محمد فايز عبد أسعيد قضايا علم السياسة العام 

84709/06 SP 0786  حنا ميخائيل/تقد: إدوارد سعيد الماوردي وما بعده-السياسة والوحي 

84710/06 SP 0787  حنا ميخائيل/تقد: إدوارد سعيد الماوردي وما بعده-والوحي السياسة 

84708/06 SP 0788  حنا ميخائيل/تقد: إدوارد سعيد الماوردي وما بعده-السياسة والوحي 

84707/06 SP 0789  حنا ميخائيل/تقد: إدوارد سعيد الماوردي وما بعده-السياسة والوحي 

84767/06 SP 0790 

أزمة االنتقال من االجتماع السلطاني إلى -مشروع النهوض العربي أو 

 االجتماع الوطني
 وجيه كوثراني

84768/06 SP 0791 

أزمة االنتقال من االجتماع السلطاني إلى -مشروع النهوض العربي أو 

 االجتماع الوطني
 وجيه كوثراني

84769/06 SP 0792 

أزمة االنتقال من االجتماع السلطاني إلى -النهوض العربي أو مشروع 

 االجتماع الوطني
 وجيه كوثراني

02393/07 SP 0793 

مساهمة في نقل الحوار الديني بين -سوسيولوجيا الجنون السياسي والثقافي 

 اإلسالم والمسيحية
 خليل أحمد خليل 



02394/07 SP 0794 

مساهمة في نقل الحوار الديني بين -الجنون السياسي والثقافي سوسيولوجيا 

 اإلسالم والمسيحية
 خليل أحمد خليل 

02392/07 SP 0795 

مساهمة في نقل الحوار الديني بين -سوسيولوجيا الجنون السياسي والثقافي 

 اإلسالم والمسيحية
 خليل أحمد خليل 

84857/06 SP 0796 
 محاورة جمهورية-تلخيص السياسة ألفلطون ابن رشد، 

-نقله الى العربية: حسن مجيد العبيدي

 فاطمة كاظم الذهبي

84858/06 SP 0797 
 محاورة جمهورية-ابن رشد، تلخيص السياسة ألفلطون 

-نقله الى العربية: حسن مجيد العبيدي

 فاطمة كاظم الذهبي

02396/07 SP 0798  جورج قرم جدور اخفاق التنمية-االقتصادية العالمية الجديدة الفوضى 

02395/07 SP 0799  جورج قرم جدور اخفاق التنمية-الفوضى االقتصادية العالمية الجديدة 

84749/06 SP 0800 عزيز عظمة التراث بين السلطان والتاريخ 

84750/06 SP 0801  عزيز عظمة بين السلطان والتاريخالتراث 

02408/07 SP 0802 الماوردي  قوانين الوزارة وسياسة الملك 

02407/07 SP 0803 الماوردي  قوانين الوزارة وسياسة الملك 

85124/07 SP 0804 جورج طرابيشي في ثقافة الديمقراطية 

85123/07 SP 0805  جورج طرابيشي الديمقراطيةفي ثقافة 

02436/07 SP 0806 

 11االرهاب، االرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل -صدام الهمجيات 

 أيلول وما بعده
 جلبير األشقر/تعر: كميل داغر

/2007 SP 0807 

 11االرهاب، االرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل -الهمجيات صدام 

 أيلول وما بعده
 جلبير األشقر/تعر: كميل داغر

02448/07 SP 0808 

نحو طاولة حوار بين المشروعين القومي واالسالمي (ابحاث وحوارات في 

 القومية والدين)
 حسن خليل غريب

02507/07 SP 0809  سالم يفوت التعليل الفقهي-المعرفة العربية االسالمية حفريات 

00786/07 SP 0810 دانيال كوالر/تر:خضر خضر  العالقات الدولية 

02493/07 SP 0811 رضوان زيادة أيديولوجيا النهضة في الخطاب العربي المعاصر 

04154/08 SP 0812 السيد أمين شلبي في الدبلوماسية المعاصرة 

04155/08 SP 0813 السيد أمين شلبي في الدبلوماسية المعاصرة 

04159/08 SP 0814  السيد أمين شلبي 2005-2000متابعات في السياسة الخارجية األمريكية -أمريكا والعالم 

04158/08 SP 0815  السيد أمين شلبي 2005-2000متابعات في السياسة الخارجية األمريكية -والعالم أمريكا 

04043/08 SP 0816 السيد أمين شلبي نظريات في العالقات الدولية 

04044/08 SP 0817 السيد أمين شلبي نظريات في العالقات الدولية 

04150/08 SP 0818  السيد أمين شلبي اسئلة مابعد الحرب الياردة-التسعينات 

04151/08 SP 0819  السيد أمين شلبي اسئلة مابعد الحرب الياردة-التسعينات 

04138/08 SP 0820  ثروت مكي وسائل االتصال والمشاركة السياسية-االعالم والسياسة 



04141/08 SP 0821  ثروت مكي 1967-1952تجربة مصر من -السياسية والتغيير االجتماعي النخبة 

04140/08 SP 0822  ثروت مكي 1967-1952تجربة مصر من -النخبة السياسية والتغيير االجتماعي 

04142/08 SP 0823 لطيفة ابراهيم خضر الديمقراطية بين الحقيقة والوهم 

/08 SP 0824 لطيفة ابراهيم خضر الديمقراطية بين الحقيقة والوهم 

04145/08 SP 0825  محمد علي العويني دراسة في األصول والنظريات والتطبيق-العلوم السياسية 

04144/08 SP 0826  محمد علي العويني دراسة في األصول والنظريات والتطبيق-العلوم السياسية 

04148/08 SP 0827 
 الجزآن األول والثاني-الديمقراطية في أمريكا 

ألكسيس دي توكفيل/تر: أمين مرسى 

 قنديل

04149/08 SP 0828 
 الجزآن األول والثاني-الديمقراطية في أمريكا 

ألكسيس دي توكفيل/تر: أمين مرسى 

 قنديل

04157/08 SP 0829 

دراسة مقارنة في أصول النظم السياسية. الجزء -الحكم المعاصرة نظم 

 األول: النظرية العامة في النظم السياسية
 محمد الشافعي آبو راس

04156/08 SP 0830 

دراسة مقارنة في أصول النظم السياسية. الجزء -نظم الحكم المعاصرة 

 األول: النظرية العامة في النظم السياسية
 الشافعي آبو راسمحمد 

04153/08 SP 0831  أحمد حلمي ابراهيم البروتوكول اإلتيكيت المجاملة-الدبلوماسية 

04152/08 SP 0832  أحمد حلمي ابراهيم البروتوكول اإلتيكيت المجاملة-الدبلوماسية 

04064/08 SP 0833 
 سعاد جبر سعيد مقارنات سيكولوجية-حقوق االنسان وسيكولوجية االبتزاز السياسي انتهاكات 

04063/08 SP 0834 
 سعاد جبر سعيد مقارنات سيكولوجية-انتهاكات حقوق االنسان وسيكولوجية االبتزاز السياسي 

01046/07 SP 0835  سامر رضوان ابو رمان الحوار اإلسالمي المسيحي نمودجا-السياسية للحوار بين األديان األبعاد 

01047/ SP 0836  سامر رضوان ابو رمان الحوار اإلسالمي المسيحي نمودجا-األبعاد السياسية للحوار بين األديان 

1242/07 SP 0837  بوكرا ادريس التدخل في القانون الدولي النعاصرمبدأ عدم 

01247/07 SP 0838 بوكرا ادريس مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي النعاصر 

01245/07 SP 0839 بوكرا ادريس مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي النعاصر 

01244/07 SP 0840  بوكرا ادريس التدخل في القانون الدولي النعاصرمبدأ عدم 

01246/07 SP 0841 بوكرا ادريس مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي النعاصر 

01238/07 SP 0842 بوكرا ادريس مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي النعاصر 

01237/07 SP 0843  بوكرا ادريس التدخل في القانون الدولي النعاصرمبدأ عدم 

01236/06 SP 0844 بوكرا ادريس مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي النعاصر 

01240/07 SP 0845 بوكرا ادريس مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي النعاصر 

01239/07 SP 0846  بوكرا ادريس التدخل في القانون الدولي النعاصرمبدأ عدم 

01241/07 SP 0847 بوكرا ادريس مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي النعاصر 

01243/07 SP 0848 بوكرا ادريس مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي النعاصر 



01282/07 SP 0849 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

01281/07 SP 0850 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

01280/07 SP 0851 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

01279/07 SP 0852 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

01278/07 SP 0853  اسماعيل العربي العالقات الدوليةفصول في 

01277/07 SP 0854 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

01276/07 SP 0855 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

01275/07 SP 0856 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

01274/07 SP 0857 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

01283/07 SP 0858 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

01286/07 SP 0859 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

01285/07 SP 0860 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

01284/07 SP 0861 اسماعيل العربي فصول في العالقات الدولية 

283 SP 0862  هاني رضا قوانينها وأصولها-تاريخها -الدبلوماسية 

00283/07 SP 0863  هاني رضا قوانينها وأصولها-تاريخها -الدبلوماسية 

85282/07 SP 0864  صالح حسن سميع الحرية السياسية في الوطن العربي (دراسة علمية موثقة)أزمة 

00106/07 SP 0865 

قوانينها وأصولها مع دراسة معمقة -تاريخها-العالقات الدبلوماسية والقنصلية 

 المتيازات وحصانات الموظفين الدوليين
 هاني الرضا

00107/07 SP 0866 

قوانينها وأصولها مع دراسة معمقة -تاريخها-الدبلوماسية والقنصلية العالقات 

 المتيازات وحصانات الموظفين الدوليين
 هاني الرضا

00156/07 SP 0867 
 ابراهيم مشورب مدارس وأنظمة-مبادئ -االقتصاد السياسي 

00155/07 SP 0868 
 ابراهيم مشورب مدارس وأنظمة-مبادئ -االقتصاد السياسي 

00228/07 SP 0869 

-الجمعيات -المؤسسات السياسية واالجتماعية في الدولة المعاصرة 

 الضمان االجتماعي -االعالم -األحزاب-النقابات
 ابراهيم مشورب

00101/07 SP 0870  خليل حسين دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد-قضايا دولية معاصرة 

00100/07 SP 0871  خليل حسين دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد-قضايا دولية معاصرة 

00003/07 SP 0872 
 علي صبح 1939-1914السياسات الدولية بين الحربين العالميتين 

00004/07 SP 0873 
 علي صبح 1939-1914السياسات الدولية بين الحربين العالميتين 

00180/07 SP 0874 موسى ابراهيم-محمد عيسى عبد اهللا  العالقات االقتصادية الدولية 

00179/07 SP 0875 موسى ابراهيم-محمد عيسى عبد اهللا  العالقات االقتصادية الدولية 



00759/07 SP 0876 موسى ابراهيم السياسة االقتصادية والدولة الحديثة 

00758/07 SP 0877 موسى ابراهيم السياسة االقتصادية والدولة الحديثة 

00205/07 SP 0878 فوزي صلوخ مقاربات دبلوماسية لنزاعات اقليمية ودولية 

00204/07 SP 0879 فوزي صلوخ مقاربات دبلوماسية لنزاعات اقليمية ودولية 

00311/07 SP 0880 محمد دياب دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية للمشاريع 

00208/07 SP 0881 عيسى بيرم الحريات العامة وحقوق االنسان بين النص والواقع 

85104/07 SP 0882  عبد الوهاب المسيري دراسة نظرية وتطبيقية-في الخطاب والمصطلح الصهيوني 

85105/07 SP 0883  عبد الوهاب المسيري دراسة نظرية وتطبيقية-في الخطاب والمصطلح الصهيوني 

85106/07 SP 0884  عبد الوهاب المسيري دراسة نظرية وتطبيقية-في الخطاب والمصطلح الصهيوني 

85107/07 SP 0885 صالح النعامي العسكر والصحافة في اسرائيل 

85108/07 SP 0886 صالح النعامي العسكر والصحافة في اسرائيل 

85109/07 SP 0887 صالح النعامي العسكر والصحافة في اسرائيل 

85408/07 SP 0888 

العرب والحضارة الغربية في مستهل القرن الواحد  -خرافة التقدم والتأخر 

 والعشرين
 جالل أمين

85407/07 SP 0889 

العرب والحضارة الغربية في مستهل القرن الواحد  -خرافة التقدم والتأخر 

 والعشرين
 جالل أمين

85423/07 SP 0890 محمد قطب شبهات حول االسالم 

85424/07 SP 0891 محمد قطب شبهات حول االسالم 

85241/07 SP 0892 يوسف القرضاوي أمتنا بين قرنين 

85242/07 SP 0893 يوسف القرضاوي أمتنا بين قرنين 

85041/07 SP 0894 طارق البشري منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم االسالمي 

85040/07 SP 0895 طارق البشري منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم االسالمي 

85115/07 SP 0896 محسن محمد رؤساء الوزارات بالوثائق السرية البريطانية واألمريكية 

85114/07 SP 0897 محسن محمد رؤساء الوزارات بالوثائق السرية البريطانية واألمريكية 

85201/07 SP 0898  عزمي بشارة دراسة في تناقض الديمقراطية االسرائيلية-يهودية الدولة حتى شارون من 

85200/07 SP 0899  عزمي بشارة دراسة في تناقض الديمقراطية االسرائيلية-من يهودية الدولة حتى شارون 

85180/07 SP 0900 فتحي سرورأحمد  العالم الجديد بين االقتصاد والسياسة والقانون 

00741/07 SP 0901 نوبوأكي نوتوهارا العرب وجهة نظر يابانية 

02542/07 SP 0902 نوبوأكي نوتوهارا العرب وجهة نظر يابانية 

02541/07 SP 0903 نوبوأكي نوتوهارا العرب وجهة نظر يابانية 

00349/07 SP 0904 توماس فريدمان/تر: محمد طعم العالم في عصر اإلرهاب 

00348/07 SP 0905 توماس فريدمان/تر: محمد طعم العالم في عصر اإلرهاب 

00374/07 SP 0906  ماتياس بروكرز أيلول/سبتمبر 11المؤامرة . نظريات المؤامرة وأسرار 

00373/07 SP 0907  ماتياس بروكرز أيلول/سبتمبر 11. نظريات المؤامرة وأسرار المؤامرة 



00390/07 SP 0908 جيمس هوتفليد/تر:كميران حوج امبراطورية بوش أو االبن المحظوظ 

00391/07 SP 0909 جيمس هوتفليد/تر:كميران حوج امبراطورية بوش أو االبن المحظوظ 

00447/07 SP 0910  كنعان مكية الحرب والطغيان واالنتفاضة في العالم العربي-القسوة والصمت 

00388/07 SP 0911 

الرسالة العراقية في السياسة والدين واالجتماع يليه: كامل الجادرجي في حوار 

 الرصافي
 معروف الرصافي 

00408/07 SP 0912  أولريش بك/تر: أبو العيد دودو رؤية مجتمع المواطنة العالمية-العالم الجديد هذا 

04126/08 SP 0913 

 La transitionالتحول الديمقراطي في القارة االفريقية 

democratique ou continont African 
 عبد القادر رزيق المخادمي

04127/08 SP 0914 

 La transitionالديمقراطي في القارة االفريقية التحول 

democratique ou continont African 
 عبد القادر رزيق المخادمي

04133/08 SP 0915 عبد القادر رزيق المخادمي الحوار بين الشمال والجنوب نحو عالقات اقتصادية عادلة 

04132/08 SP 0916  عبد القادر رزيق المخادمي بين الشمال والجنوب نحو عالقات اقتصادية عادلةالحوار 

04118/08 SP 0917  عبد القادر رزيق المخادمي ضرورة حيوية لمواجهة العولمة-التعاون العربي االفريقي 

04119/08 SP 0918  عبد القادر رزيق المخادمي ضرورة حيوية لمواجهة العولمة-التعاون العربي االفريقي 

04131/08 SP 0919 عبد القادر رزيق المخادمي نزاعات الحدود العربية 

04130/08 SP 0920 عبد القادر رزيق المخادمي نزاعات الحدود العربية 

04128/08 SP 0921  عبد القادر رزيق المخادمي انكسار دائم أم انحسار مؤقت-النزاعات في القارة االفريقية 

04129/09 SP 0922  عبد القادر رزيق المخادمي انكسار دائم أم انحسار مؤقت-النزاعات في القارة االفريقية 

04117/08 SP 0923 عبد القادر رزيق المخادمي االصالح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني والفوضى البناءة 

04116/08 SP 0924 عبد القادر رزيق المخادمي االصالح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني والفوضى البناءة 

04120/08 SP 0925 (من منظور عصري) أنتوني ووديويس حقوق االنسان 

04121/08 SP 0926 (من منظور عصري) ووديويسأنتوني  حقوق االنسان 

04136/08 SP 0927 عبد العالي دبلة الدولة رؤية سوسيولوجية 

04137/08 SP 0928 عبد العالي دبلة الدولة رؤية سوسيولوجية 

04360/08 SP 0929 محمد السيد سليم تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين 

04059/08 SP 0930 محمد السيد سليم تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين 

04125/08 SP 0931 

دراسة في الرهانات -حوض البحر األبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة 

 واألهداف
 مصطفى بخوش

04124/08 SP 0932 

دراسة في الرهانات -البحر األبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة حوض 

 واألهداف
 مصطفى بخوش

04123/08 SP 0933 محمد نصر مهنا تطور النظريات والمذاهب السياسية 

04122/08 SP 0934 محمد نصر مهنا تطور النظريات والمذاهب السياسية 

04050/08 SP 0935 
 2007الكتاب السنوي -التسلح ونزع السالح واألمن الدولي 

حسن -فريق الترجمة: عمر االيوبي

 امين االيوبي-حسن



04049/08 SP 0936 
 2007الكتاب السنوي -التسلح ونزع السالح واألمن الدولي 

حسن -فريق الترجمة: عمر االيوبي

 امين االيوبي-حسن

04053/08 SP 0937 
 الخطاب والخطاب المقابل- البحث عن ديمقراطية عربية 

العربي صديقي/تر: محمد الحوتي/عمر 

 األيوبي

04054/08 SP 0938 
 الخطاب والخطاب المقابل- البحث عن ديمقراطية عربية 

العربي صديقي/تر: محمد الحوتي/عمر 

 األيوبي

04046/08 SP 0939  تحرير: علي خليفة الكواري والتحركات الراهنة لشارع العربيالديمقراطية 

04054/08 SP 0940 تحرير: علي خليفة الكواري الديمقراطية والتحركات الراهنة لشارع العربي 

03711/08 SP 0941 !أبو خلدون ساطع الحصري العروبة أوال 

02721/08 SP 0942  ثناء فؤاد عبد اهللا عالقات التفاعل والصراع-والقوى االجتماعية في الوطن العربي الدولة 

00409/07 SP 0943 محمد عبد القادر حاتم أسرار تقدم اليابان 

02525/07 SP 0944 محمد عبد القادر حاتم أسرار تقدم اليابان 

03520/08 SP 0945  السيد يسين اختراع السياسة من الحداثة إلى العولمةإعادة 

03519/08 SP 0946 السيد يسين إعادة اختراع السياسة من الحداثة إلى العولمة 

03518/08 SP 0947 السيد يسين إعادة اختراع السياسة من الحداثة إلى العولمة 

00065/07 SP 0948 
 االصالحية في اليابان "ميجي أشن"الثورة 

ميجول أورشيا/تر: عادل  -ناجاي متشيو 

 عوض

00066/07 SP 0949 
 الثورة االصالحية في اليابان "ميجي أشن"

ميجول أورشيا/تر: عادل  -ناجاي متشيو 

 عوض

00601/07 SP 0950 خليل العناني-ثابتأحمد  العرب والنزعة االمبراطورية األمريكية 

00602/07 SP 0951 خليل العناني-أحمد ثابت العرب والنزعة االمبراطورية األمريكية 

00342/07 SP 0952  فتحي عبد الفتاح بداية التاريخ والبحث عن موقع-عالم متغير 

00341/07 SP 0953  فتحي عبد الفتاح بداية التاريخ والبحث عن موقع-عالم متغير 

00188/07 SP 0954 جرج كاشمان/تر: أحمد حمدي محمود لماذا تنشب الحروب؟ الجزء األول 

00189/07 SP 0955 جرج كاشمان/تر: أحمد حمدي محمود لماذا تنشب الحروب؟ الجزء الثاني 

00497/07 SP 0956  رأفت عيسى الشيخ والعالم في التاريخ الحديث والمعاصرأمريكا 

00498/07 SP 0957 رأفت عيسى الشيخ أمريكا والعالم في التاريخ الحديث والمعاصر 

00481/07 SP 0958 سعيد حليم ياشا/تر: عبد الرازق بركات لماذا تأخر المسلمون 

00482/07 SP 0959  سعيد حليم ياشا/تر: عبد الرازق بركات تأخر المسلمونلماذا 

00632/07 SP 0960 
 محمد حافظ دياب سبى الرافدين

00633/07 SP 0961 
 محمد حافظ دياب سبى الرافدين



00736/07 SP 0962 
 ناجي هدهود اليابان وعولمة االقتصاد السياسي

00737/07 SP 0963 
 ناجي هدهود اليابان وعولمة االقتصاد السياسي

00738/07 SP 0964 
 ناجي هدهود اليابان وعولمة االقتصاد السياسي

00514/07 SP 0965 
 زينب صالح األشوخ نظرة تاريخية مقارنة-االقتصاد الوضعي واالقتصاد االسالمي 

00512/07 SP 0966 
 زينب صالح األشوخ نظرة تاريخية مقارنة-الوضعي واالقتصاد االسالمي االقتصاد 

00511/07 SP 0967 
 زينب صالح األشوخ نظرة تاريخية مقارنة-االقتصاد الوضعي واالقتصاد االسالمي 

00617/07 SP 0968 

األمريكية الباكستانية في المجاالت السياسية واالستراتيجية العالقات 

1947-1971 
 علي صالح محمد عضيبة

00619/07 SP 0969 

العالقات األمريكية الباكستانية في المجاالت السياسية واالستراتيجية 

1947-1971 
 علي صالح محمد عضيبة

00618/07 SP 0970 

األمريكية الباكستانية في المجاالت السياسية واالستراتيجية العالقات 

1947-1971 
 علي صالح محمد عضيبة

01069/07 SP 0971  محمد عوض ألهزايمة تركة قرن مضى وحمولة قرن أتى-قضايا دولية 

01069/07 SP 0972  ألهزايمةمحمد عوض  تركة قرن مضى وحمولة قرن أتى-قضايا دولية 

01060/07 SP 0973 

الجزء األول:دراسة في الجانب -الفكر السياسي العربي االسالمي 

 االيدولوجي 
 محمد عوض ألهزايمة

01061/07 SP 0974 

الجزء األول:دراسة في الجانب -الفكر السياسي العربي االسالمي 

 االيدولوجي 
 محمد عوض ألهزايمة

01063/07 SP 0975 

األسس الفكرية والنفسية واالجتماعية والتربوية لدراسة -علم االرهاب 

 اإلرهاب

أغادير عرفات -محمد عوض الترتوري

 جويحان

01062/07 SP 0976 

األسس الفكرية والنفسية واالجتماعية والتربوية لدراسة -علم االرهاب 

 اإلرهاب

أغادير عرفات -الترتوريمحمد عوض 

 جويحان

04008/08 SP 0977  صالح هريدي مفهومها وتطورها-العالقات الدولية 

05442/08 SP 0978  صالح هريدي مفهومها وتطورها-العالقات الدولية 

05443/08 SP 0979  صالح هريدي مفهومها وتطورها-العالقات الدولية 

02684/08 SP 0980  كمال الدين العيد الرهان الحضاري- الثقافة 

02685/08 SP 0981  كمال الدين العيد الرهان الحضاري- الثقافة 

04016/08 SP 0982  فضل اهللا محمد سلطح دراسة تحليلية في فلسفة السياسة-المسؤولية السياسية بين الدولة والمواطن 

04015/08 SP 0983  فضل اهللا محمد سلطح النشأة والتطور-الفكر السياسي الغربي 



04012/08 SP 0984 محمد نصر مهنا االتجاهات المعاصرة في تنظير السياسة 

85094/ SP 0985 عبد المجيد محمد السوسوه أسس العالقات الدولية في االسالم 

85093/07 SP 0986  عبد المجيد محمد السوسوه العالقات الدولية في االسالمأسس 

85092/07 SP 0987 عبد المجيد محمد السوسوه أسس العالقات الدولية في االسالم 

85091/07 SP 0988 عبد المجيد محمد السوسوه أسس العالقات الدولية في االسالم 

85090/07 SP 0989  عبد المجيد محمد السوسوه العالقات الدولية في االسالمأسس 

84995/07 SP 0990 

مفاهيم إدارية ونفسية واجتماعية (في تطوير -هل أنت معنا في القمة؟ 

 ال>ات وتنمية الوالء وبناء روح الفريق الواحد وتأسيس قيادة مؤتمر)
 موسى منصور المزيدي

84993/07 SP 0991 

مفاهيم إدارية ونفسية واجتماعية (في تطوير -هل أنت معنا في القمة؟ 

 ال>ات وتنمية الوالء وبناء روح الفريق الواحد وتأسيس قيادة مؤتمر)
 موسى منصور المزيدي

84994/07 SP 0992 

مفاهيم إدارية ونفسية واجتماعية (في تطوير -هل أنت معنا في القمة؟ 

 الوالء وبناء روح الفريق الواحد وتأسيس قيادة مؤتمر)ال>ات وتنمية 
 موسى منصور المزيدي

84992/07 SP 0993 محمد الركن هولوكست المسلمين 

84991/07 SP 0994 محمد الركن هولوكست المسلمين 

84990/07 SP 0995 محمد الركن هولوكست المسلمين 

85000/07 SP 0996 أحمد بن محمد العليمي االنضباط والطاعة وأثرهما التربوي 

03513/08 SP 0997 سالم القمودي سيكولوجيا السلطة 

03515/08 SP 0998 سالم القمودي سيكولوجيا السلطة 

03514/08 SP 0999 سالم القمودي سيكولوجيا السلطة 

00322/07 SP 1000  روبرت شلدرايك/تر: سمية قلو عمود دليلك العلمي إلى الحلم الثوري-تجارب قد تحول وجه العالم سبع 

00323/07 SP 1001  روبرت شلدرايك/تر: سمية قلو عمود دليلك العلمي إلى الحلم الثوري-سبع تجارب قد تحول وجه العالم 

00331/07 SP 1002 المستشار: محمد سعيد العشماوي االسالم السياسي 

02528/07 SP 1003 المستشار: محمد سعيد العشماوي االسالم السياسي 

03497/08 SP 1004  فراس سعد األسس الفكرية إلصالح السياسي-نقد العقل المغلق 

03496/08 SP 1005  فراس سعد األسس الفكرية إلصالح السياسي-نقد العقل المغلق 

03495/08 SP 1006  فراس سعد األسس الفكرية إلصالح السياسي-نقد العقل المغلق 

03494/08 SP 1007  فراس سعد األسس الفكرية إلصالح السياسي-نقد العقل المغلق 

03484/08 SP 1008  عدنان عويد الوطن العربي أنمودجا-الديمقراطية بين الفكر والممارسة 

03483/08 SP 1009  عدنان عويد الوطن العربي أنمودجا-الديمقراطية بين الفكر والممارسة 

03482/08 SP 1010  عدنان عويد الوطن العربي أنمودجا-الديمقراطية بين الفكر والممارسة 

00687/07 SP 1011  إينياسيو رامونيه/تر: أنطون أبو زيد القرن الواحد والعشرين (مخاوف ومخاطر جديدة)حروب 

00688/07 SP 1012 (مخاوف ومخاطر جديدة) إينياسيو رامونيه/تر: أنطون أبو زيد حروب القرن الواحد والعشرين 

00689/07 SP 1013  إينياسيو رامونيه/تر: أنطون أبو زيد القرن الواحد والعشرين (مخاوف ومخاطر جديدة)حروب 

03528/08 SP 1014 نيكوالس بوالنتزاس/تر: ميشيل كيلو نظرية الدولة 



03527/08 SP 1015 نيكوالس بوالنتزاس/تر: ميشيل كيلو نظرية الدولة 

00128/07 SP 1016  جوزيف شترايد/تر: محمد عيتاني الوسيطة للدولة الحديثةاألصول 

00129/07 SP 1017 جوزيف شترايد/تر: محمد عيتاني األصول الوسيطة للدولة الحديثة 

00587/07 SP 1018 
 عبد السالم طويل دراسة في الفكر السياسي عند برهان غليون-الدولة العربية في مهب الريح 

00585/07 SP 1019 
 عبد السالم طويل دراسة في الفكر السياسي عند برهان غليون-الدولة العربية في مهب الريح 

00584/07 SP 1020 
 عبد السالم طويل دراسة في الفكر السياسي عند برهان غليون-الدولة العربية في مهب الريح 

00586/07 SP 1021 
 عبد السالم طويل دراسة في الفكر السياسي عند برهان غليون-العربية في مهب الريح الدولة 

00645/ SP 1022 

كيف نستفيد من خبرات العالم االسالمي -حقوق االنسان والخطابات الدينية 

 غير العربي؟
 عبد اهللا النعيم

85214/07 SP 1023  أبو بالل عبد اهللا الحامد الدولية الستقالل القضاء في بوتقة الشريعة االسالميةالمعايير 

85213/07 SP 1024 أبو بالل عبد اهللا الحامد المعايير الدولية الستقالل القضاء في بوتقة الشريعة االسالمية 

85211/07 SP 1025  أبو بالل عبد اهللا الحامد الدولية الستقالل القضاء في بوتقة الشريعة االسالميةالمعايير 

85212/07 SP 1026 أبو بالل عبد اهللا الحامد المعايير الدولية الستقالل القضاء في بوتقة الشريعة االسالمية 

85005/07 SP 1027 (االستبداد والشورى) أبو بالل عبد اهللا الحامد المشكلة ؟ والحل؟ 

85004/07 SP 1028 (االستبداد والشورى) أبو بالل عبد اهللا الحامد المشكلة ؟ والحل؟ 

85060/07 SP 1029 عبد المجيد النجار دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين 

85061/07 SP 1030  عبد المجيد النجار الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلميندور حرية 

85062/07 SP 1031 عبد المجيد النجار دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين 

85354/07 SP 1032 محمد محفوظ الحرية واالصالح في العالم العربي 

85355/07 SP 1033  محمد محفوظ واالصالح في العالم العربيالحرية 

00022/07 SP 1034 مارك فلورباييه/تر: عاطف المولى الرأسمالية أم الديمقراطية؟ خيار القرن الواحد والعشرين 

00021/07 SP 1035 فلورباييه/تر: عاطف المولىمارك  الرأسمالية أم الديمقراطية؟ خيار القرن الواحد والعشرين 

03428/08 SP 1036  عبد القادر رزيق المخادمي ما أشبه اليوم بالبارحة!؟ -الصراع العربي االسرائيلي 

03429/ SP 1037  عبد القادر رزيق المخادمي ما أشبه اليوم بالبارحة!؟ -الصراع العربي االسرائيلي 

03430/ SP 1038  عبد القادر رزيق المخادمي ما أشبه اليوم بالبارحة!؟ -الصراع العربي االسرائيلي 

03427/ SP 1039  عبد القادر رزيق المخادمي ما أشبه اليوم بالبارحة!؟ -الصراع العربي االسرائيلي 

03431/ SP 1040  عبد القادر رزيق المخادمي ما أشبه اليوم بالبارحة!؟ -الصراع العربي االسرائيلي 

03432/ SP 1041  عبد القادر رزيق المخادمي ما أشبه اليوم بالبارحة!؟ -الصراع العربي االسرائيلي 

00010/07 SP 1042  السيد ولد أباه اشكالية األلفية الجديدة-اتجاهات العولمة 

00089/07 SP 1043  علي أومليل الثقافة العربية في عالم متحول-الثقافة سؤال 



85008/07 SP 1044  علي أومليل الثقافة العربية في عالم متحول-سؤال الثقافة 

85009/07 SP 1045 عبد اهللا العروي مفهوم الدولة 

00099/07 SP 1046 عبد اهللا العروي مفهوم الدولة 

00098/07 SP 1047  محمد محفوظ اشكالية التنمية في زمن العولمة وصراع الثقافات-العولمة وتحوالت العالم 

00721/07 SP 1048  محمد محفوظ اشكالية التنمية في زمن العولمة وصراع الثقافات-العولمة وتحوالت العالم 

00722/07 SP 1049  علي بن ابراهيم الحمد النملة منطلقات العالقات ومحدداتها-والغرب الشرق 

84620/06 SP 1050  علي بن ابراهيم الحمد النملة منطلقات العالقات ومحدداتها-الشرق والغرب 

84919/06 SP 1051  علي حرب منطلق الصدام ولغة التداول-العالم ومأزقه 

00257/07 SP 1052 سمير خطاب التنشئة السياسية والقيم 

04115/08 SP 1053 سمير خطاب التنشئة السياسية والقيم 

/08 SP 1054 علي يوسف الشكري الدبلوماسية في عالم متغير 

04113/08 SP 1055 علي يوسف الشكري الدبلوماسية في عالم متغير 

04112/08 SP 1056  السيد أبو الخير األليات ووسائل الحماية-استراتجية فرض العولمة 

04051/08 SP 1057  السيد أبو الخير األليات ووسائل الحماية-استراتجية فرض العولمة 

04051/08 SP 1058 المهدى المنجرة الحرب الحضارية األولى 

04161/08 SP 1059  المهدى المنجرة الحضارية األولىالحرب 

04160/08 SP 1060 المهدى المنجرة الحرب الحضارية األولى 

85025/07 SP 1061 المهدى المنجرة الحرب الحضارية األولى 

85023/07 SP 1062 المهدى المنجرة الحرب الحضارية األولى 

85024/07 SP 1063  المهدى المنجرة الحضارية األولىالحرب 

04207/08 SP 1064 ميشيل ألبير /تر: حليم طوسون الرأسمالية ضد الرأسمالية 

04206/08 SP 1065 ميشيل ألبير /تر: حليم طوسون الرأسمالية ضد الرأسمالية 

04175/08 SP 1066 ماري جيهينو/تر: حليم طوسون-جان  نهاية الديمقراطية 

04174/08 SP 1067 ماري جيهينو/تر: حليم طوسون-جان  نهاية الديمقراطية 

85361/07 SP 1068 مفيد الزيدي العرب والقوى الدولية 

85363/07 SP 1069 مفيد الزيدي العرب والقوى الدولية 

85382/07 SP 1070  مفيد الزيدي والقوى الدوليةالعرب 

85359/07 SP 1071 عبد اهللا العرقان القدس في المواقف الدولية والعربية واالسالمية 

85360/07 SP 1072 عبد اهللا العرقان القدس في المواقف الدولية والعربية واالسالمية 

85358/07 SP 1073  علي عبد الجليل علي رؤية توراتية يهودية -على العراق الحرب 

85357/07 SP 1074  علي عبد الجليل علي رؤية توراتية يهودية -الحرب على العراق 

03434/08 SP 1075  السيد أحمد فرج حتى االنتفاضة 1948تهويد فلسطين من عام 

03435/08 SP 1076  السيد أحمد فرج حتى االنتفاضة 1948فلسطين من عام تهويد 

03433/08 SP 1077  السيد أحمد فرج حتى االنتفاضة 1948تهويد فلسطين من عام 



03436/08 SP 1078 السيدأحمد فرج جهود الغرب في إقامة الكيان الصهيوني 

03438/08 SP 1079  السيدأحمد فرج الغرب في إقامة الكيان الصهيونيجهود 

03437/08 SP 1080 السيدأحمد فرج جهود الغرب في إقامة الكيان الصهيوني 

84819/06 SP 1081 حسن إبراهيم أحمد صدام المصالح وحوار الحضارات 

84820/06 SP 1082 إبراهيم أحمدحسن  صدام المصالح وحوار الحضارات 

84821/06 SP 1083 حسن إبراهيم أحمد صدام المصالح وحوار الحضارات 

84836/06 SP 1084 قصي عدنان عباسي المخابرات االسرائيلية... سقوط السطورة 

84835/06 SP 1085 قصي عدنان عباسي المخابرات االسرائيلية... سقوط السطورة 

84837/06 SP 1086 قصي عدنان عباسي المخابرات االسرائيلية... سقوط السطورة 

84838/06 SP 1087 قصي عدنان عباسي المخابرات االسرائيلية... سقوط السطورة 

05484/08 SP 1088 هشام محمود األقداحي معالم الدولة القومية الحديثة 

05485/08 SP 1089 هشام محمود األقداحي معالم الدولة القومية الحديثة 

040034/08 SP 1090 هشام محمود األقداحي معالم الدولة القومية الحديثة 

05480/08 SP 1091 سعيد محمد عثمان العولمة السياسية بين الفكرين االسالمي والغربي من المنظور التاريخي 

05481/08 SP 1092 سعيد محمد عثمان العولمة السياسية بين الفكرين االسالمي والغربي من المنظور التاريخي 

03331/08 SP 1093 

مند سقوط األسرة الشهابية حتى ابتداء عهد - أزمة الحكم في لبنان 

 1861-1842المتصرفية 
 أحمد طربين

03332/08 SP 1094 

مند سقوط األسرة الشهابية حتى ابتداء عهد - الحكم في لبنان أزمة 

 1861-1842المتصرفية 
 أحمد طربين

03330/08 SP 1095 

مند سقوط األسرة الشهابية حتى ابتداء عهد - أزمة الحكم في لبنان 

 1861-1842المتصرفية 
 أحمد طربين

03849/08 SP 1096  محمد أحمد النابلسي -خلفية الهجوم على الواليات المتحدة-األسود الثالثاء 

03848/08 SP 1097  محمد أحمد النابلسي -خلفية الهجوم على الواليات المتحدة-الثالثاء األسود 

03416/08 SP 1098  زكي الميالد-تركي علي الربيعو  الحاضر والمستقبل-االسالم والغرب 

03417/08 SP 1099  زكي الميالد-تركي علي الربيعو  الحاضر والمستقبل-االسالم والغرب 

84879/06 SP 1100 سمير صارم قراءة في أزمة دول النمور 

03251/08 SP 1101 نزار يوسف الزمن العربي الرديء 

03253/08 SP 1102 نزار يوسف الزمن العربي الرديء 

03252/08 SP 1103 نزار يوسف الزمن العربي الرديء 

03526/08 SP 1104  منير الحافظ تشخيص جمالي في بؤس العولمة-منهج العولمة األنمطي 

03525/08 SP 1105  منير الحافظ تشخيص جمالي في بؤس العولمة-منهج العولمة األنمطي 

03209/08 SP 1106 أبو يعرب المرزوقي الوعي العربي بقضايا األمة 

03208/08 SP 1107 أبو يعرب المرزوقي الوعي العربي بقضايا األمة 



04047/08 SP 1108 

دراسات أنثروبولوجية حقلية في المجتمعات -النظم السياسية البدائية والقبلية 

 العربية واإلفريقية
 محمد عبده محجوب

04048/08 SP 1109 

دراسات أنثروبولوجية حقلية في المجتمعات -النظم السياسية البدائية والقبلية 

 العربية واإلفريقية
 محمد عبده محجوب

02660/08 SP 1110  عبد الرازق جلبي األسس المعرفية والمنهجية-استراتيجيات دراسة المستقبل 

02661/08 SP 1111  عبد الرازق جلبي األسس المعرفية والمنهجية-استراتيجيات دراسة المستقبل 

85391/07 SP 1112 
 منى حداد-فتحي يكن  البيريسترويكا من منظور اسالمي

85392/07 SP 1113 
 منى حداد-فتحي يكن  البيريسترويكا من منظور اسالمي

85392/07 SP 1114 
 منى حداد-فتحي يكن  البيريسترويكا من منظور اسالمي

85389/07 SP 1115 
 منى حداد-فتحي يكن  البيريسترويكا من منظور اسالمي

03550/08 SP 1116 علي محمد يوسف العولمة بضوء نهاية التاريخ وعصر االيديولوجيات 

03554/08 SP 1117  علي محمد يوسف بضوء نهاية التاريخ وعصر االيديولوجياتالعولمة 

03553/08 SP 1118 علي محمد يوسف العولمة بضوء نهاية التاريخ وعصر االيديولوجيات 

03552/08 SP 1119 علي محمد يوسف العولمة بضوء نهاية التاريخ وعصر االيديولوجيات 

03551/08 SP 1120 علي محمد يوسف العولمة بضوء نهاية التاريخ وعصر االيديولوجيات 

84834/06 SP 1121 موسى الزعبي المشهد الدولي مع بداية القرن الحادي والعشرين 

84833/06 SP 1122 موسى الزعبي المشهد الدولي مع بداية القرن الحادي والعشرين 

84853/06 SP 1123  خير الدين عبد الرحمن تحليل استشرافي استراتيجي-تصدعات في القلعة األمريكية 

84854/06 SP 1124  خير الدين عبد الرحمن تحليل استشرافي استراتيجي-تصدعات في القلعة األمريكية 

03842/08 SP 1125 شاكر الياساوي قراءة في الوضع العربي والدولي 

03843/08 SP 1126 شاكر الياساوي قراءة في الوضع العربي والدولي 

03844/08 SP 1127 شاكر الياساوي قراءة في الوضع العربي والدولي 

84682/06 SP 1128 الفريق الركن: محمد فتحي أمين موسوعة أنواع الحروب 

85051/07 SP 1129  جمال البدري شارون..أمس..اليوم..غدا-الدم مثلث 

85050/07 SP 1130  جمال البدري شارون..أمس..اليوم..غدا-مثلث الدم 

00264/07 SP 1131 

-1956انفجار المشرق العربي من تأميم قناة السويس إلى غزو العراق 

2006 
 جورج قرم/تر: محمد علي مقلد

00424/07 SP 1132  مهدي عامل بحث في أسباب الحرب األهلية في لبنان-النظرية في الممارسة السياسية 

00423/07 SP 1133  مهدي عامل بحث في أسباب الحرب األهلية في لبنان-النظرية في الممارسة السياسية 



03544/08 SP 1134 
 أحمد منيسي التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي

03545/08 SP 1135 
 أحمد منيسي التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي

03546/08 SP 1136 
 أحمد منيسي التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي

85325/07 SP 1137 محمد الغزالي االسالم واالستبداد السياسي 

85324/07 SP 1138 محمد الغزالي االسالم واالستبداد السياسي 

85323/07 SP 1139 محمد الغزالي االسالم واالستبداد السياسي 

04042/08 SP 1140  نادية محمود مصطفى -نحو رؤية عربية للتفعيل-أوروبا وحوار الثقافات األورومتوسطية 

04041/08 SP 1141  نادية محمود مصطفى -نحو رؤية عربية للتفعيل-وحوار الثقافات األورومتوسطية أوروبا 

04039/08 SP 1142 

دراسة في الخطاب حول صدام -البعد الثقافي في العالقات الدولية 

 الحضارات
 أماني محمود غانم

04040/08 SP 1143 

دراسة في الخطاب حول صدام -الثقافي في العالقات الدولية البعد 

 الحضارات
 أماني محمود غانم

00213/07 SP 1144 محمد الفرا سنوات بال قرار 

03671/08 SP 1145  ريتشارد روزكرانس/تر: عدلي برسوم دور الدولة االفتراضية في االمتداد للخارج-توسع بال غزو 

03672/08 SP 1146  ريتشارد روزكرانس/تر: عدلي برسوم دور الدولة االفتراضية في االمتداد للخارج-توسع بال غزو 

03673/08 SP 1147  ريتشارد روزكرانس/تر: عدلي برسوم دور الدولة االفتراضية في االمتداد للخارج-توسع بال غزو 

04382/08 SP 1148  عبد المنصف حسين رشوان رؤية تحليلية إضافية-وأثارها العولمة 

04381/08 SP 1149 

مشروع إعداد كوادر للعمل -التنمية البشرية وإدارة المنظمات غير الحكومية 

 بالمنظمات غير الحكومية
 محمد علي-سميرة كامل 

02709/08 SP 1150 بهجت جاد اهللا كشكمحمد  المنظمات وأسس إدارتها 

02708/08 SP 1151 محمد بهجت جاد اهللا كشك المنظمات وأسس إدارتها 

00611/07 SP 1152  حلمي النضم المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين-التاريخ المجهول 

00612/07 SP 1153  حلمي النضم المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين-التاريخ المجهول 

00615/07 SP 1154  حلمي النضم المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين-التاريخ المجهول 

00613/07 SP 1155  حلمي النضم المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين-التاريخ المجهول 

00614/07 SP 1156  حلمي النضم المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين-المجهول التاريخ 

01389/07 SP 1157 منى حداد-فتحي يكن  البيريسترويكا من منظور اسالمي 

01391/07 SP 1158 منى حداد-فتحي يكن  البيريسترويكا من منظور اسالمي 

01390/07 SP 1159  منى حداد-فتحي يكن  من منظور اسالميالبيريسترويكا 

01393/07 SP 1160 منى حداد-فتحي يكن  البيريسترويكا من منظور اسالمي 

01392/07 SP 1161 منى حداد-فتحي يكن  البيريسترويكا من منظور اسالمي 



01399/07 SP 1162  مجيد الموسويضياء  1989-1986األزمة االقتصادية العالمية 

01398/07 SP 1163  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986األزمة االقتصادية العالمية 

011397/07 SP 1164  ضياء مجيد الموسوي 1989-1986األزمة االقتصادية العالمية 

04111/08 SP 1165 مبارك القاسمي-محمد خالد بن  العالقات الخارجية في العصر اإلسالمي 

04110/08 SP 1166 مبارك القاسمي-خالد بن محمد  العالقات الخارجية في العصر اإلسالمي 

04108/08 SP 1167 ابراهيم المسلم العرب بين الشرق والغرب 

04109/08 SP 1168 ابراهيم المسلم العرب بين الشرق والغرب 

04106/08 SP 1169  عبد الكريم العلوجي من االحتالل البريطاني إلى االحتالل األمريكي-الصراع على العراق 

04107/08 SP 1170  عبد الكريم العلوجي من االحتالل البريطاني إلى االحتالل األمريكي-الصراع على العراق 

85001/07 SP 1171 عبد القادرمصطفى  تسويق السياسة والخدمات 

85003/07 SP 1172 مصطفى عبد القادر تسويق السياسة والخدمات 

85002/07 SP 1173 مصطفى عبد القادر تسويق السياسة والخدمات 

04058/08 SP 1174 عميمر نعيمة دمقرطة منظمة األمم المتحدة 

04057/08 SP 1175  عميمر نعيمة منظمة األمم المتحدةدمقرطة 

01057/07 SP 1176 عماد محمد ذياب الحفيظ الصراع الطائفي وتأثيره على البيئة 

01056/07 SP 1177 عماد محمد ذياب الحفيظ الصراع الطائفي وتأثيره على البيئة 

02804/08 SP 1178  ماجدة أحمد أبوزيط-عثمان محمد غنيم  فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها- المستديمة التنمية 

02805/08 SP 1179  ماجدة أحمد أبوزيط-عثمان محمد غنيم  فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها- التنمية المستديمة 

04135/08 SP 1180  جمال خليل النشار المال الشائع بين الفقه تالسالمي والقانون الهدنىايجار 

03604/08 SP 1181 محمد عثمان -حسين عثمان النظم السياسية 

04036/08 SP 1182  ،محمد اسماعيل-فضل اهللا  دراسة فلسفة السياسة-أزمة القرار السياسي في دول العالم الثالث 

04035/08 SP 1183  ،محمد اسماعيل-فضل اهللا  دراسة فلسفة السياسة-أزمة القرار السياسي في دول العالم الثالث 

04055/08 SP 1184 

مجلس األمن في - تطور دول مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدوليين 

 عالم متغير
 أحمد عبد اهللا أبو العال

04056/08 SP 1185 

مجلس األمن في - مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدوليين  تطور دول

 عالم متغير
 أحمد عبد اهللا أبو العال

04062/08 SP 1186 
 منهجية البحث العلمي في علم السياسة

منذر سليمان  -محمد  سليمان الدجاني 

 الدجاني

04061/08 SP 1187 
 منهجية البحث العلمي في علم السياسة

منذر سليمان  -محمد  سليمان الدجاني 

 الدجاني

04065/08 SP 1188   أحمد النعيمي السياسة الخارجية 

04066/08 SP 1189   أحمد النعيمي السياسة الخارجية 

03845/08 SP 1190  علي الصراف -الحرية الشهيدة في عراق ما بعد صدام حسين-جمهورية الموت 

03847/08 SP 1191  علي الصراف -الحرية الشهيدة في عراق ما بعد صدام حسين-جمهورية الموت 



03846/08 SP 1192  علي الصراف -الحرية الشهيدة في عراق ما بعد صدام حسين-جمهورية الموت 

85053/ SP 1193  محمد مسلم السياسي بين اإلدارة العلمية والضوابط األخالقيةالعمل 

85054/ SP 1194 محمد مسلم العمل السياسي بين اإلدارة العلمية والضوابط األخالقية 

85052/ SP 1195 محمد مسلم العمل السياسي بين اإلدارة العلمية والضوابط األخالقية 

85177/07 SP 1196  جعفر عباس - كمال الدين  جنوبي السودان نمودجا -خلق المشكالت 

85178/07 SP 1197  جعفر عباس - كمال الدين  جنوبي السودان نمودجا -خلق المشكالت 

85077 SP 1198  عمر عبده حسنة فرص.. وتحديات -العولمة 

85076 SP 1199  عمر عبده حسنة فرص.. وتحديات -العولمة 

03049/08 SP 1200  النذير مصمودي التوجهات والمواقف-خطابنا السياسي 

03050/08 SP 1201  النذير مصمودي التوجهات والمواقف-خطابنا السياسي 

03051/08 SP 1202  النذير مصمودي التوجهات والمواقف-خطابنا السياسي 

03052/08 SP 1203  النذير مصمودي التوجهات والمواقف-خطابنا السياسي 

00442/07 SP 1204 
 المجتمع المدني من اليونان حتى القرن العشرين

علي حاكم -جون إلبيرغ /تر: حسن ناظم

 صالح

00441/07 SP 1205 
 المجتمع المدني من اليونان حتى القرن العشرين

علي حاكم -إلبيرغ /تر: حسن ناظمجون 

 صالح

00312/07 SP 1206 ) نمادج الديمقراطيةII)  (I   ( ديفيد هيلد /تر: فاضل جتكر 

00694/07 SP 1207  عبد المنعم سعيد سبتمبر 11العرب و 

00695/07 SP 1208  عبد المنعم سعيد سبتمبر 11العرب و 

00696/07 SP 1209  عبد المنعم سعيد سبتمبر 11العرب و 

03540/08 SP 1210  رضا هالل مأزق عرب اليوم- األمركة واألسلمة 

03539/08 SP 1211  رضا هالل مأزق عرب اليوم- األمركة واألسلمة 

03538/08 SP 1212  رضا هالل مأزق عرب اليوم- األمركة واألسلمة 

03684/08 SP 1213  رضا هالل االقتصاد السياسي ألموال العربية في الخارج- لعبة البترو دوالر 

03683/08 SP 1214  رضا هالل االقتصاد السياسي ألموال العربية في الخارج- لعبة البترو دوالر 

03682/08 SP 1215  رضا هالل االقتصاد السياسي ألموال العربية في الخارج- البترو دوالر لعبة 

00295/07 SP 1216  محمد قبيسي-رنا أبو ظهر الرفاعي  أسباب وأبعاد-أميركا ... والشرق األوسط الجديد 

00297/07 SP 1217  محمد قبيسي-ظهر الرفاعي رنا أبو  أسباب وأبعاد-أميركا ... والشرق األوسط الجديد 

00296/07 SP 1218  محمد قبيسي-رنا أبو ظهر الرفاعي  أسباب وأبعاد-أميركا ... والشرق األوسط الجديد 

00419/07 SP 1219 
 صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي

صموئيل هنتنغتون/تر: مالك عبيد أبو 

 محمود محمد خلف - شهيوة 

00418/07 SP 1220 
 صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي

صموئيل هنتنغتون/تر: مالك عبيد أبو 

 محمود محمد خلف - شهيوة 

02700/08 SP 1221 رشاد أحمد عبد اللطيف أساليب التخطيط للتنمية 



02701/08 SP 1222 أحمد عبد اللطيفرشاد  أساليب التخطيط للتنمية 

85195/07 SP 1223  محمد الحسيني اسماعيل المواجهة .. والحل-اإلسالم والغرب 

85349/07 SP 1224 عبد السالم حمدي اللمعي صراع الحضارات وحوار الدبابات 

3405/08 SP 1225 أحسن زقور الحاجة إلى تجديد التشريعات البشرية عبر الزمان والمكان 

3406/08 SP 1226 أحسن زقور الحاجة إلى تجديد التشريعات البشرية عبر الزمان والمكان 

00196/07 SP 1227 منى فياض ألكسي دو توكفيل والديمقراطية في أمريكا 

00195/07 SP 1228 منى فياض ألكسي دو توكفيل والديمقراطية في أمريكا 

04037/08 SP 1229 على المرى - كمال المنوفي  دور الجامعات في تعزيز ثقافة حقوق االنسان في الدول العربية 

04038/08 SP 1230 على المرى - كمال المنوفي  دور الجامعات في تعزيز ثقافة حقوق االنسان في الدول العربية 

04068/08 SP 1231  هدى ميتكيس األسيوية _ األسيويةالعالقات 

4069/08 SP 1232 هدى ميتكيس العالقات األسيوية _ األسيوية 

02728/08 SP 1233  محي محمد مسعد دراسة تحليلية مقارنة-دور الدولة في ظل العولمة 

02727/08 SP 1234  محي محمد مسعد دراسة تحليلية مقارنة-دور الدولة في ظل العولمة 

85219/07 SP 1235 عال أبو زيد -نادية محمود مصطفى حوار الحضارات 

85220/07 SP 1236 عال أبو زيد -نادية محمود مصطفى حوار الحضارات 

02819/08 SP 1237 محمد لعقاب الصليبية األمريكية وعهد حرب الحضارات 

028818/08 SP 1238 محمد لعقاب الصليبية األمريكية وعهد حرب الحضارات 

85066/07 SP 1239 

نبوءة اندحار اليهود العام وانتصار المسلمين التام في -صراع الوجود والبقاء 

 فلسطين
 أبو بكر عبد الستار خليل

85065/07 SP 1240 

نبوءة اندحار اليهود العام وانتصار المسلمين التام في -الوجود والبقاء صراع 

 فلسطين
 أبو بكر عبد الستار خليل

03340/08 SP 1241 ضياء مجيد الموسوي االصالح النقدي 

03341/08 SP 1242 ضياء مجيد الموسوي االصالح النقدي 

00647/07 SP 1243  بشير عمري السقوط وأزمة الخطاب السياسي بالجزائرحول 

00648/07 SP 1244 بشير عمري حول السقوط وأزمة الخطاب السياسي بالجزائر 

05435/08 SP 1245 

االستعمار الغربي ووسائله في إضعاف العالم  -حاضر العالم االسالمي 

 المقترحة لحل مشكالت العالم االسالميحلول -االسالمي 
 فرغلي علي

05434/08 SP 1246 

االستعمار الغربي ووسائله في إضعاف العالم  -حاضر العالم االسالمي 

 حلول المقترحة لحل مشكالت العالم االسالمي-االسالمي 
 فرغلي علي

01431/07 SP 1247 بهادي منير االستشراق والعولمة الثقافية 

01430/07 SP 1248 منير بهادي االستشراق والعولمة الثقافية 

01429/07 SP 1249 منير بهادي االستشراق والعولمة الثقافية 

85404/07 SP 1250  يوسف السيد-رشاد عارف  -الجزء الثاني-المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية اإلسرائيلية 

85405/07 SP 1251  يوسف السيد-رشاد عارف  -الجزء الثاني-المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية اإلسرائيلية 



85336/07 SP 1252 
 القاضي محمد سويد اإلسالم هو الحل لقضايا اإلنسان

85335/07 SP 1253 
 محمد سويدالقاضي  اإلسالم هو الحل لقضايا اإلنسان

01059/07 SP 1254  سمير الطائي دراسة في جذوره التاريخية-العنف السياسي في بالد الرافدين 

01058/07 SP 1255  سمير الطائي دراسة في جذوره التاريخية-العنف السياسي في بالد الرافدين 

04185/08 SP 1256  يوسف درادكة-محمد خيرابراهيم  الدية من قبل شركات التأمين المعاصرةدفع 

85353/07 SP 1257 محمد السماك االستغالل الديني في الصراع السياسي 

00726/07 SP 1258 

المقاومة مستمرة واالحتالل إلى -هكذا تكلم أحمد الحسيني البغدادي 

 -الجزء الثاني -يموت الزوال وشعبنا لن 
 حامد القريشي

00725/07 SP 1259 

المقاومة مستمرة واالحتالل إلى -هكذا تكلم أحمد الحسيني البغدادي 

 -الجزء الثاني -الزوال وشعبنا لن يموت 
 حامد القريشي

00315/07 SP 1260 وسام حسين غياض المنهجية في علم القانون 

85352/ SP 1261 

دراسات في تحديات النظام العالمي -العولمة بين التفكيك وإعادة التركيب 

 الجديد
 أحمد مجدي حجازي

84871/06 SP 1262 
 ممدوح الزوبي -رؤية مستقبلية-هل ستسقط أمريكا؟! كما سقط االتحاد السوفيتي 

85146/07 SP 1263 المياء أديب مندرميكيافيلي/تر:  األمير 

00225/07 SP 1264  روبير كفوري-ريما صعب-جورج حلو  -حلقة الدراسات الهندية-معرفة الذات للحكيم شنكر 

02748/08 SP 1265 علي بكر- ليلى سليمان  ظاهرة العولمة وموقف اإلسالم منها 

85190/07 SP 1266  عبد اهللا علي ابراهيم مبحث في جدل األصل والعصر-والحداثة الشريعة 

03695/08 SP 1267 عبد الوهاب مطر الالهري دراسات في اقتصاديات الوطن العربي 

03894/08 SP 1268 
 نزار اسماعيل الحيالي دور حلف شمال األطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة

04397/08 SP 1269 

دراسة تحليلية للعوائق القانونية -العوائق أمام حرية الصحافة في العالم العربي 

 -والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والدولية
 سعدي محمد الخطيب

85205/07 SP 1270 محمد قاسم نظرات في الفكر السياسي االسالمي 

03349/08 SP 1271 علي الشربجي حقوق االنسان في االسالم 

 


