
 قـائمة كتب علم االجتماع
 المؤلف عنوان الكتاب رقم الرف رقم الجرد

  S.0001 علم االجتماع و ميادينه 
د حسن عبد الحميد/ أحمد 

 رشوان

  S.0002 
دراسة التغيرات في -علم االجتماع العائلي 

 -األسرة العربية

أحمد محمد بيومي/ د محمد 

 دكتورة عفاف عبد العليم ناضر

  S.0003 
دراسة التغيرات في -علم االجتماع العائلي 

 -األسرة العربية

د محمد أحمد محمد بيومي/ 

 دكتورة عفاف عبد العليم ناضر

  S.0004  د عبد الرؤوف الضع علم االجتماع الحضري 

  S.0005  د عبد الرؤوف الضع االجتماع الحضري علم 

  S.0006  نخبة من أساتذة قسم االجتماع علم اجتماع المجتمعات الجديدة 

  S.0007 د عصمت عدلي علم االجتماع األمني األمن والمجتمع 

  S.0008 د عصمت عدلي علم االجتماع األمني األمن والمجتمع 

  S.0009 
علم الجتماع الديني و مشكالت العالم 

 االسالمي
 د محمد أحمد بيومي

  S.0010  د علي عبد الرزاق الجلبي علم االجتماع و الصناعة 

  S.0011  د شبل بدران / د حسن البالوي  علم االجتماع التربية المعاصر 

  S.0012  د فايز مراد دندش االجتماع التربوي بين التأليف و التدريسعلم 

  S.0013 د غريب سيد أحمد علم االجتماع االتصال و االعالم 

  S.0014 علم االجتماع الطبي 
علي عبد الرزاق الجلبي/حسن 

 محمد حسن



  S.0015 ( المفهوم و المجاالت ) نادية محمد السيد عمر علم االجتماع الطبي 

  S.0016 علم االجتماع الريفي 
د غريب محمد سيد أحمد/ د 

 عبد الباسط محمد عبد المعطي

  S.0017 علم االجتماع الريفي و الحضري 
د غريب محمد سيد أحمد/ د 

 عبد الباسط محمد عبد المعطي

  S.0018 العاطي السيد د عبد  علم اجتماع المعرفة 

  S.0019 د عبد اهللا محمد عبد الرحمن علم اجتماع التنظيم 

  S.0020 د عبد اهللا محمد عبد الرحمن علم االجتماع النشأة و التطور 

  S.0021  علم االجتماع و المشكالت االجتماعية 
د علي عبد الرزاق حلبي/ د عبد 

 العاطي السيد

  S.0022 د غريب محمد سيد أحمد علم االجتماع و دراسة المجتمع 

  S.0023 
المدخل الى تنظيم المجتمع المعاصر نظرة 

 تكاملية

د مسعد الفاروق حمودة/ د 

 ابراهيم عبد الهادي الملحي

  S.0024 دكتورة سناء الخولي مدخل الى علم االجتماع 

  S.0025 
مدخل الى علم االجتماع التجريبي و الظاهرة 

 التجريبية المعاصرة
 د السيد علي شتا

  S.0026 المدخل في علم االجتماع المعاصر 
د غريب سيد أحمد/ د عبد 

 الباسط عبد المعطي

  S.0027 د كتورة انشراح الشال المدخل في علم االجتماع االعالمي 

  S.0028 
 -مداخله  -البحث العلمي االجتماعي لغته 

 مناهجه و طرائفه

د علي عبد الرزاق حلبي/ د عبد 

 العاطي السيد

  S.0029 
األسس و -تصميم البحث االجتماعي 

 -االستراتجيات
 د علي عبد الرزاق حلبي

  S.0030 
البحث االجتماعي دراسة في طرائف البحث و 

 أساليبه
 علي محمدد محمد 

  S.0031 د صالح مصطفى الفوال مناهج البحث في العلوم االجتماعية 



  S.0032 مناهج و طرق البحث االجتماعي 
د عبد اهللا محمد عبد الرحمن/ د 

 محمد علي البدوي

  S.0033 د عدلي علي أبو طاحون 2مناهج و اجراءات البحث االجتماعي ج 

  S.0034 د السيد علي شتا البحوث التربوية و المنهج العلمي 

  S.0035 
النظرة السوسيولوجية -النظرية في علم االجتماع 

 -المعاصرة
 عبد اهللا محمد عبد الرحمن

  S.0036  الرواد-نظرية علم االجتماع- 
د علي عبد الرزاق حلبي/ د عبد 

 العاطي السيد

  S.0037 د السيد علي شتا نظرية علم االجتماع 

  S.0038 د محمود أحمد بيومي تاريخ التفكير االجتماعي 

  S.0039 د أحمد ابراهيم أحمد العالقات االنسانية في المؤسسة التعليمية 

  S.0040 
دراسات في العلوم السياسية و علم االجتماع 

 السياسي
 الهادي الجوهريعبد 

  S.0041 د وفاء محمد البرعي دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري 

  S.0042 د علي عبد الرزاق حلبي دراسات في المجتمع و الثقافة و الشخصية 

  S.0043 
دراسة في علم -المجتمع و الثقافة و الشخصية 

 - االجتماع الثقافي
 العاطي السيد د عبد 

  S.0044 
دراسة انثروبولوجية للجماعات -الثقافات الفرعية 

 -النوبية بمدينة االسكندرية
 د محمد عباس ابراهيم

  S.0045 د سناء الخولي التغير االجتماعي و التحديث 

  S.0046 
موقف الصفوة من النظام العالمي الجديد ( 

 دراسة ميدانية )
 د صابر عبد ربه

  S.0047  أحمد سامي الدعبوسي  اإلنفجار السكاني 

  S.0048 
اسهامات الخدمات االجتماعية في مجال األسرة 

 و السكان
 د السيد رمضان



  S.0049 
منهاج الخدمة االجتماعية في مجال المدرسي و 

 رعاية الشباب

سلوعا عثمان الصديقي/ جالل  

 الدين عبد الخالق/ السيد رمضان

  S.0050 
تقدير -اآلثار االجتماعية لتعاطي المخدرات 

 -المشكلة وسبل العالج و الوقاية
 د رشاد أحمد عبد اللطيف

  S.0051 انحراف الصغار و جرائم الكبار 
سلوعا عثمان الصديقي/ جالل  

 الدين عبد الخالق/ السيد رمضان

  S.0052 انشراح الشال  عالقة الطفل بالوسائل المطبوعة و االلكترونية 

  S.0053 د محمود عبد الحليم منسى االبداع و الموهبة في التعليم العام 

  S.0054  محمد رياض  دراسة فى النوع و الحضارة  -اإلنسان 

  S.0055 
قراءات عن -التربية و قضايا البيئة المعاصرة 

 -الدراسات البيئية للمعلم
 د السيد سالمة الخميسي

  S.0056 التغير و دراسة المستقبل 

د مريم أحمد مصطفى/ د عبد 

العاطي السيد/ د السيد رشاد 

 غنيم

  S.0057 
مدخل نظري لدراسة - التنمية و المجتمع 

 -المجتمعات المحلية

- تقديم: مسعد الفاروق حمودة 

 تأليف: منال طلعت حمودة

  S.0058 د. محمد عباس ابراهيم التنمية و العشوائيات الحضرية 

  S.0059 حسين عبد الحميد رشوان السكان من منظور علم االجتماع 

  S.0060 التربية و مشكالت المجتمع 
د محمد أحمد كريم / سيف 

 االسالم علي مظر

  S.0061  د عبد اهللا عبد الغني غانم دراسة سوسيوأنثروبولوجية -المهاجرون 

  S.0062   خالد حامد  منهج البحث العلمي 

  S.0063 
االجتماعيون و اللغة عرض نقدي األنثروبولوجيون 

 لتطور العالقة في بريطانيا 
 هيالري هنسون

  S.0064  د محمد حسن غامري مقدمة في األنثروبولوجيا العامة 



  S.0065  د هالة منصور محاضرات في علم األنثروبولوجيا 

  S.0066  في المجالين النظري و التطبيقياألنثروبولوجيا 
د حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

  S.0067 د سامية محمد جابر سوسيولوجيا االنحراف 

  S.0068 د نبيل رمزي السوسيولوجية المعاصرة 

  S.0069  محمد مجدي البتيتي التشريعات االجتماعية 

  S.0070 
الخدمة االجتماعية و الخدمات قاموس 

 االجتماعية 
 د أحمد شفيق السكري

  S.0071 
 -االحصاء و القياس في البحث االجتماعي 

 -الجزء االول: المعالجات االحصائية 
 غريب سيد أحمد 

  S.0072 
 -االحصاء و القياس في البحث االجتماعي 

 -الجزء االول: المعالجات االحصائية
 غريب سيد أحمد 

  S.0073 د فتحي عبد العزيز أبو راضي مبادئ االحصاء االجتماعي 

  S.0074 د محمد عاطف غيث قاموس علم االجتماع 

  S.0075  سمير ابراهيم حسن تمهيد في علم اإلجتماع 

  S.0076  د:السيد علي شتا  علم اإلجتماع الجنائي 

  S.0077 
 -االحصاء و القياس في البحث االجتماعي 

 -الجزء الثاني:  االحصاء االجتماعي
 د غريب سيد أحمد

  S.0078  موسوعة العلوم االجتماعية 
تر: عادل مختار -ميشيل مان 

 سعد عبد العزيز مصلوح-الهواري 

  S.0079  م. دين -الجزء األول  -انطباعات 

  S.0080  م. دين -الجزء الثاني  -انطباعات 

  S.0081  م. دين -الجزء الثالث  -انطباعات 



  S.0082 د ماجدة عالم  موضوع في علم االجتماع الحضري 

  S.0083  د السيد الحسيني -دراسة في علم االجتماع الحضري-المدينة 

  S.0084  د محمود أبو زيد االجتماع و االجتماعيونعلم 

  S.0085 طلعت إبراهيم لطفي أساليب وأدوات البحث االجتماعي 

  S.0086 د عبد اهللا عبد الرحمن تطور الفكر االجتماعي 

  S.0087  د غريب سيد أحمد تاريخ الفكر االجتماعي 

  S.0088 
االجتماعي و دينامياته " محاولة تفسيرية السلوك 

" 
 د مجدي أحمد محمد عبد اهللا

  S.0089 التغيير االجتماعي 
د محمد الجوهري / د علياء 

 شكري / د علي ليله

  S.0090 
االنحراف االجتماعي بين نظرية علم االجتماع 

 والواقع االجتماعي

محمد جابر تقديم: د د سامية 

 محمد عاطف غيث

25797/2000 S.0091 
استخدمات التحليل االحصائي في بحوث 

 الخدمة االجتماعية
 عبد الحميد عطية

  S.0092 
محاضرات في االجتماع -الجريمة و المجتمع 

 -الجينائي و الدفاع االجتماعي
 د محمد شفيق

  S.0093  و التطرف من منظور علم االجتماعاالرهاب 
د حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

  S.0094 

جذور و مظاهر -سوسيولوجيا التطرف الديني 

التطرف الديني بين أتباع الديانات السماوية مع 

 -دراسة للواقع الحضري

 د عدلي علي أبو طاحون

  S.0095  د عبد اهللا عبد الغني غانم -دراسة سوسيوأنثروبولوجية -المهاجرون 

  S.0096 
سوسيولوجيا المشكالت االجتماعية و أزمة علم 

 االجتماع المعاصر
 د شادية علي قناوي

  S.0097 
دراسة نقدية مقارنة  -األنتروبولوجيا الرمزية 

 -لالتجاهات الحديثة في فهم الثقافة و تأويلها 
 د السيد حافظ األسود



  S.0098  د محمد حسن غامري طريقة الدراسة األنثروبولوجية الميدانية 

  S.0099  د محمد سالمة غباري الخدمة االجتماعية المدرسية 

  S.0100 د محمد سيد فهمي مدخل الى الرعاية االجتماعية من منظور اسالمي 

  S.0101  د سناء الخولي األسرة و الحياة العائلية 

  S.0102 
البناء الطبقي االجتماعي ( مدخل نظري و دراسة 

 سوسيوتاريخية )
 د السيد عبد الحليم الزيات

  S.0103  د علي عبد الرزاق الجلبي علم اجتماع الصناعة 

  S.0104 علم االجتماع الثقافي 

الرزاق الجبلي/ السيد علي عبد 

عبد العاطي السيد/ محمد أحمد 

 بيومي

  S.0105 د عبد اهللا محمد عبد الرحمن علم اجتماع المدرسة 

  S.0106 علم االجتماع الثقافي 

علي عبد الرزاق الجبلي/السيد 

عبد العاطي السيد/ محمد أحمد 

 بيومي

  S.0107 علم اجتماع األسرة 

السيد عبد العاطي/ حسن محمد 

حسن/ السيد رامخ/محمد أحمد 

 بيومي/نادية عمر/ السيد رشاد

  S.0108 علم االجتماع الريفي 
د غريب محمد سيد أحمد/ د 

 عبد الباسط محمد عبد المعطي

  S.0109 د السيد عبد العاطي السيد علم اجتماع السكان 

  S.0110 
النشأة التطورية و -االجتماع القانوني علم 

 -المداخل النظرية الحديثة و الدراسات الميدانية
 د عبد اهللا محمد عبد الرحمن

  S.0111 د محمد أحمد بيومي علم اجتماع القيم 

  S.0112 مفى خليل العمر علم اجتماع الفن 



  S.0113 اهللا بن عايض سالم الثبيتيد عبد  علم اجتماع التربية 

  S.0114 د علي عبد الرزاق جلبي علم اجتماع السكان 

  S.0115 د قباري محمد اسماعيل  علم االنسان 

  S.0116 
نظرية علم االجتماع االتجاهات الحديثة و 

 المعاصرة 

الرزاق الجبلي/السيد علي عبد 

عبد العاطي السيد/ محمد أحمد 

 بيومي/  السيد محمد الرامخ

  S.0117 د ابراهيم عبد الفتاح يونس تكنولوجيا التعليم بين الواقع و الفكر 

  S.0118 توم بوتومور/ ترجمة: وميض نظمي علم االجتماع السياسي 

  S.0119 

السياسة و المجتمع -االجتماع السياسي أصول 

في العالم الثالث  الجزء األول: األسس و 

 -النظرية والمنهجية

 د محمد علي محمد

  S.0120 
دراسة في علم االجتماع  -االقتصاد و المجتمع 

 -االقتصادي 

د حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

  S.0121  االجتماع االقتصادي بين النظرية و التطبيقعلم 
د عبد اهللا محمد عبد الرحمن/ د 

 محمد علي البدوي

  S.0122 د قباري محمد اسماعيل  علم االجتماع و االيديولوجيات 

  S.0123  د سعد عبد المرسي بدر -مدخل نقدي-االيديولوجيا و نظرية التنظيم 

  S.0124 
البحث العلمي االجتماعي بين النظرية و 

 االمبيريقية 
 د غريب عبد السميع غريب

  S.0125 
الخطوات المنهجية العداد -البحث العلمي 

 البحوث االجتماعية 
 د محمد شفيق

  S.0126  علم االجتماع و ميادينه 
د حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

  S.0127  علم االجتماع و مناهج البحث العلميميادين 
د حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

  S.0128 
األسس و -تصميم البحث االجتماعي 

 -االستراتجيات
 د علي عبد الرزاق جلبي



  S.0129 مناهج و طرق البحث االجتماعي 
د عبد اهللا محمد عبد الرحمن/ د 

 محمد علي البدوي

  S.0130 
المدخل الى المناهج و تصميم البحوث 

 االجتماعية 

د عبد الهادي أحمد الجوهري/ د 

 علي عبد الرزاق ابراهيم

  S.0131 مناهج وطرق البحث االجتماعي 
-عبد اهللا محمد عبد الرحمن

 محمد علي البدوي

  S.0132  علم االجتماع 
حافظ الجمالي / عبد اهللا عبد 

 الدائم 

  S.0133  دراسة في علم االجتماع-المجتمع- 
د حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

  S.0134 د طلعت ابراهيم لطفي مدخل الى علم االجتماع 

  S.0135 د اسماعيل علي سعد  االتجاهات الحديثة في علم االجتماع 

  S.0136 
في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في دراسات 

 علم اإلجتماع
 محمد عاطف غيث

  S.0137 
تطورها ونماذجها -تمهيد في النظرية االجتماعية 

 الكبرى 

تأليف: براهام كينلوتش/ تأليف 

 دكتور محمد سعيد فرح 

  S.0138 
في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في دراسات 

 علم اإلجتماع
 محمد عاطف غيث

  S.0139 
دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في 

 علم اإلجتماع
 محمد عاطف غيث

  S.0140 
دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في 

 علم اإلجتماع
 محمد عاطف غيث

  S.0141 
دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في 

 علم اإلجتماع
 محمد عاطف غيث

  S.0142 
دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في 

 علم اإلجتماع
 محمد عاطف غيث

  S.0143 
دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في 

 علم اإلجتماع
 غيثمحمد عاطف 

  S.0144  محمد عاطف غيث -دراسات تطبيقية-علم االجتماع 

  S.0145 هنري مندراس/د: ملحم حسن مبادئ علم اإلجتماع 



  S.0146 هنري مندراس/د: ملحم حسن مبادئ علم اإلجتماع 

  S.0147 هنري مندراس/د: ملحم حسن مبادئ علم اإلجتماع 

  S.0148 نويل تايمز /غريب محمد أحمد علم اإلجتماع ودراسة المشكالت اإلجتماعية 

  S.0149 نويل تايمز /غريب محمد أحمد علم اإلجتماع ودراسة المشكالت اإلجتماعية 

  S.0150 
دراسة تكميلية للنظرية -التفكير اإلجتماعي 

 اإلجتماعية
 د: أحمد الخشاب

  S.0151 
العلوم اإلجتماعية (طبيعتها .ميادينها. طرق 

 بحثها)
 د: صفوح األخرس

  S.0152 
عناصرها -المذاهب اإلجتماعية الحديثة 

 -السياسية واالقتصادية والدستورية
 محمد عبد اهللا عنان

  S.0153 محمدإسماعيلد: قباري  2علم اإلجتماع والفلسفة (نظرية المعرفة) ج 

  S.0154 عبد اللطيف عبادة إجتماعية المعرفة الفلسفية 

  S.0155  د: حسن الساعاتي -قواعد المنهج-علم اإلجتماع الخلدوني 

  S.0156  د: حسن الساعاتي -قواعد المنهج-علم اإلجتماع الخلدوني 

  S.0157  د: حسن الساعاتي -قواعد المنهج-اإلجتماع الخلدوني علم 

  S.0158 
وقضايا التخلف -علم اإلجتماع السياسي 

 -والتنمية والتحديث
 د: قباري محمد إسماعيل

  S.0159 
وقضايا التخلف -علم اإلجتماع السياسي 

 -والتنمية والتحديث
 د: قباري محمد إسماعيل

  S.0160 

السياسة والمجتمع -أصول اإلجتماع السياسي 

الجزء االول: االسس النظرية  -في العالم الثالث

 والمنهجية

 د: محمد علي محمد

  S.0161 

السياسة والمجتمع -أصول اإلجتماع السياسي 

الجزء االول: االسس النظرية  -في العالم الثالث

 والمنهجية

 د: محمد علي محمد



  S.0162 

السياسة والمجتمع -أصول اإلجتماع السياسي 

الجزء الثالث: التغيير والتنمية  -في العالم الثالث

 السياسية

 د: محمد علي محمد

  S.0163 

السياسة والمجتمع -أصول اإلجتماع السياسي 

الجزء الثالث: التغيير والتنمية  -في العالم الثالث

 السياسية

 د: محمد علي محمد

  S.0164 

السياسة والمجتمع -أصول اإلجتماع السياسي 

الجزء الثالث: التغيير والتنمية  -في العالم الثالث

 السياسية

 د: محمد علي محمد

  S.0165 (مدخل نظري) د: محمد عاطف غيث علم اإلجتماع الحضري 

  S.0166 (مدخل نظري) د: محمد عاطف غيث علم اإلجتماع الحضري 

  S.0167 (مدخل نظري) د: محمد عاطف غيث علم اإلجتماع الحضري 

  S.0168 د: محمود األشرم محاضرات في المجتمع الريفي 

  S.0169 د: محمود األشرم محاضرات في المجتمع الريفي 

  S.0170 األشرم د: محمود محاضرات في المجتمع الريفي 

  S.0171 
دراسة في اجتماعيات -علم إجتماع التنمية 

 -العالم الثالث
 د: نبيل السمالوطي

  S.0172 
مدخل للتراث -علم إجتماع التنظيم 

 -1والمشكالت ج

د: محمد علي محمد /ت.محمد 

 عاطف غيث

  S.0173 فريدمان /بيار نافيلجورج  )1رسالة في سوسيولوجيا العمل (ج 

  S.0174 جورج فريدمان /بيار نافيل )2رسالة في سوسيولوجيا العمل (ج 

  S.0175 
مع دراسة ميدانية للجالية -األنتروبولوجيا الثقافية 

 -اللبنانية بمدينة ديربورن االمريكية
 د: عاطف وصفي

  S.0176 
مع دراسة ميدانية للجالية -الثقافية األنتروبولوجيا 

 -اللبنانية بمدينة ديربورن االمريكية
 د: عاطف وصفي



  S.0177 
خطة لتطوير الوحدة الدراسية -التصميم التعليمي 

 -والمسات

جرولداي كمب /تر:محمد 

 الخوالدة

  S.0178 
(مجلة ما قبل التاريخ األنتروبولوجيا اإلنسان 

 الثقافية)
 مؤلف مشترك

  S.0179 د: حسن ملحم التفكير العلمي والمنهجية 

  S.0180 د: حسن ملحم التفكير العلمي والمنهجية 

  S.0181 د: حسن ملحم التفكير العلمي والمنهجية 

  S.0182 
بين الوظيفة والماركسية -علم اإلجتماع منهجية 

 -والبنيوية
 أحمد القصير

  S.0183 د: خير اهللا عصار محاضرات في منهجية البحث اإلجتماعي 

  S.0184 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 الغالي وآخرون كمال

  S.0185 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0186 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد - االجتماعية

 كمال الغالي وآخرون

  S.0187 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0188 

الرئيسية للبحث في العلوم اإلتجاهات 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0189 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0190 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون



  S.0191 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0192 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0193 

الرئيسية للبحث في العلوم اإلتجاهات 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0194 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0195 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0196 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0197 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0198 

الرئيسية للبحث في العلوم اإلتجاهات 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )1اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0199 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )2اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0200 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )2اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0201 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )2اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0202 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )2اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون



  S.0203 

الرئيسية للبحث في العلوم اإلتجاهات 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )2اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0204 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )2اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0205 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )2اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0206 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )2اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0207 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )2اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0208 

الرئيسية للبحث في العلوم اإلتجاهات 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0209 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0210 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0211 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0212 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0213 

الرئيسية للبحث في العلوم اإلتجاهات 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0214 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون



  S.0215 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0216 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0217 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0218 

الرئيسية للبحث في العلوم اإلتجاهات 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0219 

اإلتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم 

: العلوم 1اإلجتماعية واإلنسانية القسم 

 )3اليونسكو (الجلد -االجتماعية 

 كمال الغالي وآخرون

  S.0220 بيار أليرون /تر: علي زركات النشاطات الفكرية 

  S.0221 بيار أليرون /تر: علي زركات النشاطات الفكرية 

  S.0222 بيار أليرون /تر: علي زركات النشاطات الفكرية 

  S.0223 بيار أليرون /تر: علي زركات النشاطات الفكرية 

  S.0224 بيار أليرون /تر: علي زركات النشاطات الفكرية 

  S.0225 بيار أليرون /تر: علي زركات النشاطات الفكرية 

  S.0226 بيار أليرون /تر: علي زركات النشاطات الفكرية 

  S.0227 بيار أليرون /تر: علي زركات النشاطات الفكرية 

  S.0228 بيار أليرون /تر: علي زركات النشاطات الفكرية 

  S.0229 بيار أليرون /تر: علي زركات النشاطات الفكرية 



  S.0230 اإلمام محمد أبو زهرة تنظيم االسرة وتنظيم النسل 

  S.0231 د: إبراهيم الحيدري أثنولوجيا الفنون التقليدية 

  S.0232 د: عبد الهادي الجوهري أصول علم اإلجتماع 

  S.0233 د: شعبان الطاهر األسود علم اإلجتماع السياسي 

  S.0234 جبارة عطية جبارة  علم اجتماع االعالم 

  S.0235 علم اإلجتماع اإلعالمي 
فاطمة القليني / هناء  

 الجوهري.....

  S.0236  نبيل الشمالوطي 1إجتماع العقاب جعلم 

  S.0237 
االنحراف االجتماعي بين نظرية علم االجتماع 

 والواقع االجتماعي
 سامية محمد جابر

  S.0238 
من منظور الخدمة -الجريمة واإلنحراف 

 -االجتماعية

جالل الدين عبد الخالق/ السيد 

 رمضان

  S.0239 
من منظور الخدمة -الخاصة الفئات 

 -االجتماعية
 د: محمد سيد فهمي

  S.0240  د: حسين عبد الحميد رشوان -في منظور علم االجتماع-السكان 

  S.0241 
من منظور الخدمة -العالقات العامة 

 -االجتماعية

د: حمدي عبد الحارس 

 البخشوانجي 

  S.0242 
العامة والخدمة االجتماعية (أسس العالقات 

 نظرية ومجاالت تطبيقية)
 هناء حافظ بدوي

  S.0243 د: غريب محمد سيد أحمد المدخل في دراسة الجماعات اإلجتماعية 

  S.0244 
مدخل نظري لدراسة -التنمية والمجتمع 

 -المجتمعات المحلية

تقديم د: سعد الفاروق/منال 

 طلعت محمود

  S.0245 
لمواجهة العولمة -إجتماعات التنمية اإلقتصادية 

 -وتعزيز االمن القومي
 د: محمد نبيل جامع

  S.0246 
الزيارات الميدانية في مجاالت الخدمة 

 اإلجتماعية
 د: سميرة كامل محمد علي



  S.0247 
مدخل -إدارة المؤسسات اإلجتماعية 

 -سوسيولوجي

الهادي الجوهري/د:  د: عبد

 إبراهيم أبو الغار

  S.0248 ممارسة الخدمة اإلجتماعية في المدرسة 
د: حمدي عبد الحارس 

 البخشوانجي سيد سالمة إبراهيم

  S.0249 المواد اإلجتماعية بين التنظير والتطبيق 
رجب أحمد الكلزة /حسن علي 

 مختار

  S.0250 
اإلداري' التنظيمي' في المنظمات السلوك 

 الخاصة
 د: عبد المعطي محمد عساف

  S.0251 عصام نور دور المرأة في تنمية المجتمع 

  S.0252 د: يسري الجوهري الجغرافيا اإلجتماعية 

  S.0253 
دراسات مختارة "التحوالت االجتماعية والمرأة 

 االفريقية"

بيكيلي /تقديم:عبد الغفار فيتينو 

 محمد أحمد

  S.0254 
التنمية اإلجتماعية ونظام التعليم الرسمي في 

 )1980-1962الجزائر (
 مصطفى زايد

  S.0255 د: أحمد بدر مقدمة في اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية 

  S.0256 د: حسين عبد الحميد رشوان سلوكيات 

  S.0259 جورج غورفيتش /نبيل أحمد خليل األطر اإلجتماعية للمعرفة 

  S.0258 د: محمد التومي المجتمع اإلنساني في القرآن الكريم 

  S.0257 نجم الدين السهروردي التخطيط والتنفيذ في رعاية الشباب 

  S.0260 نجم الدين السهروردي التخطيط والتنفيذ في رعاية الشباب 

  S.0261 نجم الدين السهروردي التخطيط والتنفيذ في رعاية الشباب 

  S.0262 نجم الدين السهروردي التخطيط والتنفيذ في رعاية الشباب 

  S.0263 نجم الدين السهروردي التخطيط والتنفيذ في رعاية الشباب 



  S.0264 
المرأة في الحياة العامة في سوريا مند  مشاركة

 1975حتى  1945االستقالل 
 نبيلة الرزاز

  S.0265 الكحول واألوالد 
إ.م لوبوتسكايا روسليس /تر: 

 يوسف الخالق

  S.0266 مقدمة نقدية في علم اإلجتماع 
مرجريت كولوسيون /تر: غريب 

 سيد أحمد/عبد الباسط

  S.0267 
أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت 

 والمدرسة والمجتمع
 عبد الرحمن النحالوي

  S.0268 
أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت 

 والمدرسة والمجتمع
 عبد الرحمن النحالوي

  S.0269 
التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت أصول 

 والمدرسة والمجتمع
 عبد الرحمن النحالوي

  S.0270 
أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت 

 والمدرسة والمجتمع
 عبد الرحمن النحالوي

  S.0271 
أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت 

 والمدرسة والمجتمع
 الرحمن النحالويعبد 

  S.0272 
أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت 

 والمدرسة والمجتمع
 عبد الرحمن النحالوي

  S.0273 
أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت 

 والمدرسة والمجتمع
 عبد الرحمن النحالوي

  S.0274 
التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت أصول 

 والمدرسة والمجتمع
 عبد الرحمن النحالوي

  S.0275 جان شازال. ترجمة: انطوان عبده الطفولة الجانحة 

  S.0276 أبو األعلى المودودي الربــا 

  S.0277 وراثة وتطور السلوك 
بيثرا .ترجمة :مجموعة لي. إرمان 

 من الدكاترة

  S.0278 د: لطفي بركات أحمد التربية والتكنولوجية في الوطن العربي 

  S.0279 د: لطفي بركات أحمد التربية والتكنولوجية في الوطن العربي 

  S.0280 
الجز األول: دراسات  - السياسة والمجتمع في 

 في المجتمع والسياسة
 د. إسماعيل علي سعد



  S.0281 
الجزء الثاني: أصول - في السياسة والمجتمع 

 علم االجتماع السياسي
 د. إسماعيل علي سعد

  S.0282 
الجزء الثالث: الرأي - السياسة والمجتمع في 

 العام بين القوة واإليديولوجية
 د. إسماعيل علي سعد

  S.0283 
الجز الرابع: المدخل - في السياسة والمجتمع 

 إلى علم االجتماع السياسي
 د. إسماعيل علي سعد

  S.0284 
النشأة التطورية -االجتماع السياسي علم 

 -واالتجاهات الحديثة المعاصرة
 عبد اهللا محمد عبد الرحمن

  S.0285 خير اهللا عصار مبادئ علم النفس االجتماعي 

  S.0286  عبد اهللا محمد عبد الرحمن - النشأة والتطور-علم االجتماع 

  S.0287  حسين عبد الحميد رشوان االجتماع وميادينهعلم 

  S.0288 د. إسماعيل علي سعد االتجاهات الحديثة في علم االجتماع 

  S.0289 محمد شفيق التنمية والمشكالت االجتماعية 

  S.0290 د. محمد أحمد بومي أسس وموضوعات علم االجتماع 

  S.0291  د. جمال محمد أبو شنب االجتماعيالسلوك 

  S.0292 موسوعة العلوم االجتماعية 
ميشال مان /عادل مختار الهواري 

 سعد عبد العزيز-

  S.0293 د. سناء الخولي مدخل إلى علم االجتماع 

  S.0294 
البحث العلمي االجتماعي بين النظرية و 

 االمبيريقية
 عبد السميع غريبد. غريب 

  S.0295 
األسس -تصميم البحث االجتماعي 

 -واالستراتيجيات
 د. عبد الرزاق حلبي

  S.0296 أحمد مصطفى خاطر وآخرون  البحث االجتماعي في محيط الخدمة االجتماعية 

  S.0297 
البحث العلمي االجتماعي "لغته ومداخله 

 ومناهجه وطرائقه"
 د. علي عبد الرزاق حلبي 



  S.0298 د. علي عبد الرزاق حلبي علم االجتماع والمشكالت االجتماعية 

  S.0299 نورة خالد سعد التغير االجتماعي في فكر مالك بن نبي 

  S.0300 
إدارة المؤسسات االجتماعية. مدخل 

 سوسيولوجي

الهادي الجوهري/ابراهيم ابو عبد 

 الغار

  S.0301 
انحرافات الشباب  في عصر العولمة (الجزء 

 األول)
 محمد محمد بيومي خليل

  S.0302 

ماهي -علم االجتماع وااليدولوجيات 

الفلسفة -سوسيولوجيا القيم -االيديولوجيات 

-سوسيولوجية الوعي الطبقي -العصر وروح 

 األبعاد االجتماعية في الفن واألدب

 د. قباري إسماعيل

  S.0303 د. حسين عبد الحميد رشوان السكان في منظور علم االجتماع 

  S.0304 د. أحمد بدر مقدمة في االنسانيات والعلوم االجتماعية 

  S.0305  د. عبد الهادي الجوهري االجتماع السياسيأصول علم 

  S.0306 د. علي الصاوي مدخل في االجتماع السياسي لإلدارة 

  S.0307 )د. حسين هنداوي )1التاريخ والدولة ما بين ابن خلدون هيجغل 

  S.0308 ) د. حسين هنداوي )2التاريخ والدولة مابين ابن خلدون وهيجل 

  S.0309 
أوغست كونت في ميزان الفكر االجتماعي 

 العربي
 مي سهيل المقدم

  S.0310 االرهاب والتطرف في منظور علم االجتماع 
د. حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

  S.0311  د. محمد أحمد بيومي -االسباب والعالج-ظاهرة التطرف 

  S.0312 

جذور ومظاهر -التطرف الديني سوسيولوجا 

التطرف الديني بين أتباع الديانات السماوية مع 

 -دراسة للواقع الرسمي

 د. عدلي علي أبو طاحون



  S.0313 
أسس النمودج -الدين والتنمية في علم االجتماع 

 -االسالمي للتنمية وتحليل نقدي للنظريات
 د. نبيل السمالوطي

  S.0314 د. محمد صالح محمد السيد إعادة بناء علم التوحيد عند األستاذ محمد عبده 

  S.0315 
أسلمة المعرفة/ العلوم اإلنسانية ومناهجها من 

 وجهة نظر إسالمية
 د. محمد علي أبو ريان

  S.0316 
-الفكر االجتماعي في القران الكريم أصول 

 -دراسة تحليلية-القضايا والنظريات 
 د. البروفسور زكريا بشير إمام

  S.0317 
دراسات في العلوم السياسية وعلم االجتماع 

 السياسي
 أ.د عبد الهادي الجوهري

  S.0318 
األسس النظرية -العمل وعلم االجتماع المهني 

 - والمنهجية
 د. كمال عبد الحميد الزيات

  S.0319 د. سامية محمد جابر علم االجتماع العام 

  S.0320  أ.د عبد اهللا محمد عبد الرحمان -النظرية الكالسيكية-النظرية في علم االجتماع 

  S.0321 علم االجتماع الثقافي 
د. علي عبد الرزاق الحلبي 

 وآخرون

  S.0322 
-ماجستير -ليسانس-إعداد البحث العلمي 

 دكتوراه
 غازي حسين عناية

  S.0323 
تمهيد في النظرية االجتماعية تطورها ونماذجها 

 الكبرى

جراهام كينلوتشا.تر: محمد سعيد 

 فرح 

  S.0324 
جدل الوعي والوجود -سسيولوجيا المعرفة 

 -االجتماعي
 أ.د نبيل رمزي

  S.0325 
قائمة -اإلنتاج العربي في علم االجتماع 

 - بيبليوغرافية مشروحة
 أ. أحمد زايد أ. محمد الجوهري

  S.0326 د. عدلي علي أبو طاحون مناهج وإجراءات البحث االجتماعي 

  S.0327 د. شوقي جالل الفكر العربي وسسيولوجيا الفشل 

  S.0328 د. محمد حسن غامري طريقة الدراسة األنتروبولوجية الميدانية 

  S.0329 
المجاالت النظرية -مقدمة في األنتروبولوجيا 

 -والتطبيقية
 د. محمد عبده محجوب



  S.0330 د. محمد حسن غامري دليل البحث األنتروبولوجي في المجتمع البدوي 

  S.0331 د. عاطف وصيفي األنتروبولوجيا االجتماعية 

  S.0332 د. أحمد أبو زيد محاضرات في االنتروبولوجيا الثقافية 

  S.0333  مدخل نظري وواقعي-بناء النظرية االجتماعية- 
عدلي علي طاحون/أحمد مصطفى 

 خاطر

  S.0334 
مدخل للتراث -االجتماع التنظيمي علم 

 -والمشكالت والموضوع والمنهج
 د. محمد علي محمد

  S.0335 
-تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية 

 أدوار - مهارات-استراتيجيات 
 د. قوت القلوب محمد فريد

  S.0336 
الجزء -والقياس في البحث االجتماعياإلحصاء 

 األول: المعالجة اإلحصائية
 د. غريب سيد أحمد

  S.0337 
الجزء -اإلحصاء والقياس في البحث الجتماعي 

 الثاني: اإلحصاء االجتماعي
 د. غريب سيد أحمد

  S.0338 

في العلوم السلوكية الوصف اإلحصائي اإلحصاء 

) تبويب البيانات وتمثيلها بيانيا نزعتها 1(

 المركزية

 د. مدحت عبد الحميد أبو زيد

  S.0339 
نظرة -المدخل إلى تنظيم المجتمع المعاصر 

 -تكاملية

ابراهيم -مسعد الفاروق حمودة 

 عبد الهادي المليجي

  S.0340  د. السيد علي شتا السنوي للعلوم االجتماعيةالكتاب 

  S.0341 
الثقافات الفرعية دراسة أنتروبولوجية للجماعات 

 النوبية بمدينة اإلسكندرية
 أ.د محمد عباس ابراهيم

  S.0342 

تحليل نقدي للنظرية -علم اجتماع األزمة 

االجتماعية في مرحلتي الحداثة وما بعد 

 -الحداثة

 د. أحمد مجدي حجازي

  S.0343 د. معن خليل عمر نحو نظرية عربية في علم االجتماع 

  S.0344 
بحوث اجتماعية: العلمنة ـ الدين ـ اإلسالم ـ 

 المسيحية ـ الغرب
 محمد أركون/تر: هاسم صالح

  S.0345 عزيز العظمة األصالة أو سياسة الهروب من الواقع 



  S.0346 
معالم العقالنية والخرافة في الفكر السياسي 

 العربي
 فالح عبد الجبار

  S.0347 تركي الحمد الثقافة العربية أمام تحديات التغير 

  S.0348 
طروحات -التنمية والتخلف في العالم العربي 

 -تنموية للتخلف
 د. فؤاد حيدر

  S.0349  د: محمد علي محمد علم اإلجتماعتاريخ 

  S.0350 أ.د عبد الهادي الجوهري أصول علم االجتماع 

  S.0351 د. علي عبد الرزاق الحلبي قضايا علم االجتماع المعاصر 

  S.0352 د. علي عبد الرزاق الحلبي قضايا علم االجتماع المعاصر 

  S.0353 
سوسيوولوجيا المشكالت االجتماعية وأزمة علم 

 االجتماع المعاصر
 د. شادية علي قتاوي

  S.0354 المدخل في علم االجتماع المعاصر 

غريب سيد أحمد / عبد الباسط  

عبد المعطي/ علي عبد الرزاق 

 الحلبي

  S.0355 النظرية المعاصرة في علم االجتماع 
إبراهيم لطفي/د. كمال د. طلعت 

 عبد الحميد الزيات

  S.0356 أ.د سامية محمد جابر علم االجتماع المعاصر 

  S.0357 
طروحات -التنمية والتخلف في العالم العربي 

 -تنموية للتخلف
 د. فؤاد حيدر

  S.0358 

-المتغيرة في مجتمع المدينة العربية األسرة 

دراسة ميدانية في علم االجتماع الحضري 

 -واألسري

 د. عبد القادر القصير

  S.0359  الرواد-نظرية علم االجتماع- 
علي عبد الرزاق حلبي/السيد عبد  

 العاطي السيد/ محمد أحمد بيومي

  S.0360  د. تركي الحمد اديولوجية في الحالة العربيةدراسات 

  S.0361  د. محمد عاطف غيث -نظريات وتطبيقات-دراسات في علم االجتماع 



25796/2000 S.0362 
استخدامات التحليل االحصائي في بحوث 

 الخدمة االجتماعية
 السيد عبد الحميد عطية

  S.0363  محمد أحمد بيومي الفكر االجتماعي تاريخ 

  S.0364 محمود أبو زيد المختصر في تاريخ الفـكر االجتماعي 

  S.0365 
أعالم الفكر االجتماعي واالنتروبولوجي العربي 

 1المعاصر ج
 محمود أبو زيد

  S.0366 
العلمي والتفكير النقدي في بحوث التفكير 

 الخدمة االجتماعية
 محمد صبري/فؤاد النمر

  S.0367 د. عبد اهللا عبد الرحمان تطوير الفكر االجتماعي 

  S.0368 د. إبراهيم ناصر علم االجتماع التربوي 

  S.0369 د. إبراهيم ناصر علم االجتماع التربوي 

  S.0370 (دراسة تاريخية فنية) د. محمد مرتاض من قضايا أدب الطفل 

  S.0371 د. إبراهيم ناصر علم االجتماع التربوي 

  S.0372 (دراسة تاريخية فنية) د. محمد مرتاض من قضايا أدب الطفل 

  S.0373 
الخطوات المنهجية العداد -العلمي البحث 

  -البحوث االجتماعية
 محمد شفيق

  S.0374 المشكالت االجتماعية 
جبارة عطية جبارة/السيد عوض 

 علي

  S.0375 د. جبارة عطية جبارة االتجاهات النظرية في علم االجتماع الصناعي 

  S.0376 د. عبد اهللا محمد عبد الرحمان علم االجتماع االقتصادي 

  S.0377 د. السيد علي شتا علم اجتماع المعرفة 

  S.0378 نبيل علي تحديات عصر المعلومات 



  S.0379 مناهج وطرق البحث االجتماعي 
عبد اهللا محمد عبد  

 الرحمان/محمد علي بدوي

  S.0380  د/ حسين عبد الحميد رشوان علم االجتماع ومناهج البحث العلميميادين 

  S.0381 د. السيد علي شتا المنهج العلمي والعلوم االجتماعية 

  S.0382 د/غريب محمد سيد احمد علم االجتماع ودراسة المجتمع 

  S.0383 د/ محروس محمود خليفة السياسة االجتما عية والتخطيط في العالم الثالث 

  S.0384 د/محمد احمد بيومي علم االجتماع الديني ومشكالت العالم االسالمي 

  S.0385 
تقدير -األثار االجتماعية لتعاطي المخدرات 

 - المشكلة وسبل العالج والوقاية
 رشاد أحمد عبد اللطيف

  S.0386  عاطف غيثد/محمد  علم االجتماع 

  S.0387 سناء الخولي المدخل إلى علم االجتماع 

  S.0388 سامية محمد جابر علم االجتماع المجتمعات الجديدة 

  S.0389  دراسة في علم االجتماع -المجتمع- 
د/حسين عبد الحميد احمد 

 رشوان

  S.0390 عاطف غيثد/محمد  قاموس علم االجتماع 

  S.0391 فادية عمر الجوالني مبادئ علم االجتماع 

  S.0392 خليل أحمد خليل علم االجتماع وفلسفة الخيال 

  S.0393 أحمد شفيق السكري قاموس الخدمة االجتماعية الخدمات االجتماعية 

  S.0394 
الطبقي االجتماعي ( مدخل نظري و دراسة البناء 

 سوسيوتاريخية )
 السيد عبد الحميد الزيات

  S.0395 
مناهج البحث في االتصال والرأي العام واالعالم 

 الدولي
 أحمد بدر



  S.0396 
النظرية االجتماعية الكالسكية األصول الفلسفية 

 والسياق الثقافي
 نبيل رمزي

  S.0397 

يصدرها مركز -الملخصات السوسيولوجية العربية 

المجلد الثالث:  - البحوث والدراسات االجتماعية

1975-1979 

 أحمد زيدان

  S.0398 

يصدرها مركز -الملخصات السوسيولوجية العربية 

المجلد الخامس:  - البحوث والدراسات االجتماعية

1985-1989 

 أحمد زيدان

  S.0399 

يصدرها مركز -الملخصات السوسيولوجية العربية 

المجلد السادس:  - البحوث والدراسات االجتماعية

1990-1992 

 أحمد زيدان

  S.0400 

يصدرها مركز -الملخصات السوسيولوجية العربية 

المجلد السابع:  - البحوث والدراسات االجتماعية

1993-1995 

 أحمد زيدان

  S.0401 
يصدرها مركز -الملخصات السوسيولوجية العربية 

 1996المجلد الثامن:  - البحوث والدراسات االجتماعية
 محمد الجوهري

  S.0402 
يصدرها مركز -الملخصات السوسيولوجية العربية 

 1997المجلد التاسع - البحوث والدراسات االجتماعية
 محمد الجوهري

  S.0403  السيد علي الشتا االجتماع اللغويعلم 

  S.0404  التغير االجتماعي 
محمد الجوهري/علياء 

 شكري/علي ليله

  S.0405  التغير االجتماعي 
محمد الجوهري/علياء 

 شكري/علي ليله

  S.0406 
مدخل النظرية الوظيفية لتحليل -التغير االجتماعي 

 -التغير
 الجوالنيفادية عمر 

  S.0407 
مدخل النظرية الوظيفية لتحليل -التغير االجتماعي 

 -التغير
 فادية عمر الجوالني

  S.0408  غريب سيد أحمد تاريخ الفكر االجتماعي 

  S.0409 محمد أحمد بيومي تاريخ التفكير االجتماعي 

  S.0410 
االجتماعي بين نظرية علم االجتماع االنحراف 

 والواقع االجتماعي
 سامية محمد جابر

  S.0411 بناء نظرية علم االجتماع 
تأليف: جوناتان تيرنر/تر: محمد 

 سعيد فرح



  S.0412 
النظرية السوسيولوجية -النظرية في علم االجتماع 

 -المعاصرة
 عبد اهللا محمد عبد الرحمن

  S.0413 
االتجاهات الحديثة -نظرية علم االجتماع 

 -والمعاصرة

علي عبد الرزاق الجبلي/السيد 

عبد العاطي السيد/ محمد أحمد 

 بيومي/  السيد محمد الرامخ

  S.0414 
االتجاهات الحديثة -نظرية علم االجتماع 

 -والمعاصرة

علي عبد الرزاق الجبلي/السيد 

مد أحمد عبد العاطي السيد/ مح

 بيومي/  السيد محمد الرامخ

  S.0415 حميدة عميراوي في منهجية البحث العلمي 

  S.0416 خالد حامد منهج البحث العلمي 

  S.0417 خالد حامد منهج البحث العلمي 

  S.0418 
األسس -تصميم البحث االجتماعي 

 - واالستراتيجيات
 الرزاق الجبليعلي عبد 

  S.0419 
األسس -تصميم البحث االجتماعي 

 - واالستراتيجيات
 علي عبد الرزاق الجبلي

  S.0420 مناهج البحث في العلوم التربية والنفسية 
محمد الطيب/شبل بدران/حسين 

 الذريني/حسن البيالوي

  S.0421  محمد شطوطي دكتوره دولة-ماجستير - مذكرة تخرج- منهجية البحث 

  S.0422 جمال مجدي حسنين سوسيولوجيا المجتمع 

  S.0423 
سوسيولوجيا المشكالت االجتماعية و أزمة علم 

 االجتماع المعاصر
 شادية علي قناوي

  S.0424 عبد الهادي الجوهري أصول علم االجتماع السياسي 

  S.0425 عبد الهادي الجوهري أصول علم االجتماع السياسي 

  S.0426 العولمة وأثرها في التخطيط االجتماعي 
ابراهيم عبد الهادي 

 المليجي/محمد محمود المهدلى



  S.0427 علم االتصال واالعالم 

أحمد/اسماعيل علي غريب سيد 

سعد/سامية محمد جابر/ نعمات 

 أحمد عثمان

  S.0428 العولمة وأثرها في التخطيط االجتماعي 
ابراهيم عبد الهادي 

 المليجي/محمد محمود المهدلى

  S.0429 علم االتصال واالعالم 

أحمد/اسماعيل علي غريب سيد 

سعد/سامية محمد جابر/ نعمات 

 أحمد عثمان

  S.0430 
نمودج: التحليل -قياس االتجاهات االجتماعية 

 العاملي في البحوث االجتماعية
 السيد علي الشتا

  S.0431 
 planingتخطيط وادراك ورشات العمل "

and managing works shops" 
 حسين محمد حسنين

  S.0432 
نمودج: التحليل -قياس االتجاهات االجتماعية 

 العاملي في البحوث االجتماعية
 السيد علي الشتا

  S.0433 
قراءات عن - التربية وقضايا البيئة المعاصرة 

 -الدراسات البيئية للمعلم
 السيد سالمة الخميسي

  S.0434 
قراءات عن - وقضايا البيئة المعاصرة التربية 

 -الدراسات البيئية للمعلم
 السيد سالمة الخميسي

  S.0435 عبد اهللا محمد عبد الرحمن تطوير الفكر االجتماعي 

  S.0436 فادية عمر الجوالني مبادئ علم االجتماع 

  S.0437 الحميد رشوانحسين عبد  علم االجتماع وميادينه 

  S.0438 حسين عبد الحميد رشوان علم االجتماع وميادينه 

  S.0439  عبد الهادي الجوهري أصول علم االجتماع 

  S.0440  عبد الهادي الجوهري أصول علم االجتماع 

  S.0441 محمد أحمد كريم/سيف االسالم التربية ومشكالت المجتمع 

  S.0442 
السلوك االجتماعي و دينامياته " محاولة تفسيرية 

" 
 مجدي أحمد محمد عبد اهللا



  S.0443 محمد أحمد كريم/سيف االسالم التربية ومشكالت المجتمع 

  S.0444 عبد الرحمن محمد العيسوي دوافع الجريمة 

  S.0445  فوزية عبد الستار علم االجرام وعلم العقابمبادئ 

  S.0446 فوزية عبد الستار مبادئ علم االجرام وعلم العقاب 

  S.0447 انتصار يونس السلوك االنساني 

  S.0448  رئيس التحرير: هوارد مور -العلم والمجتمع-تبسيط العلوم في عالم متغير 

  S.0449 
-خطاب في العلوم االجتماعية -المعرفة والدولة 

 المعرفة المهنية والسياسات العامة
 رئيس التحرير: علي كازانسجيل

  S.0450 السيد علي الشتا 5البناء الثقافي للمجتمع ج 

  S.0451 هنري منداس/تر:ملحم حسن مبادئ علم االجتماع 

  S.0452  مدير النشرة/كمال رزاق بارة حقوق االنسانمجلة 

  S.0453 مدير النشرة/كمال رزاق بارة مجلة حقوق االنسان 

  S.0454 مدير النشرة/كمال رزاق بارة مجلة حقوق االنسان 

  S.0455 قباري محمد اسماعيل أصول علم االجتماع ومصادره 

  S.0456 روجيه باستيد/تر: وجيه اليعيني السوسيولوجيا والتحليل النفسي 

  S.0457 Ecrit sur le Socialisme 

collection diriger 

par:   Jacques 

Ahrweiler 

  S.0458 
مع دراسة ميدانية للجالية -االنثروبولجيا الثقافية 

 -بمدينة ديربورت االمريكيةاللبنانية االسالمية 
 عاطف وصفي



  S.0459 ابراهيم ناصر علم االجتماع التربوي 

  S.0460 ابراهيم ناصر علم االجتماع التربوي 

  S.0461 ابراهيم ناصر علم االجتماع التربوي 

  S.0462 معن خليل العمر علم االجتماع التطبيقي 

  S.0463 معن خليل العمر علم االجتماع التطبيقي 

  S.0464  معن خليل عمر -انساقه ونظمه-البناء االجتماعي 

  S.0465  معن خليل عمر -انساقه ونظمه-البناء االجتماعي 

  S.0466 معن خليل عمر علم المشكالت االجتماعية 

  S.0467  معن خليل عمر المشكالت االجتماعيةعلم 

  S.0468 المدخل إلى علم االجتماع 

معن خليل عمر/فهمي سليم 

الغزوي/عبد العزيز خزاعة/نايف 

 عودة النبوي/منان الطاهر

  S.0469 المدخل إلى علم االجتماع 

عمر/فهمي سليم معن خليل 

الغزوي/عبد العزيز خزاعة/نايف 

 عودة النبوي/منان الطاهر

  S.0470 
عن سر نجاح الغرب -ثالثية المجتمع المدني 

 - واخفاقنا
 ابو بالل عبد اهللا الحامد

  S.0471 
عن سر نجاح الغرب -ثالثية المجتمع المدني 

 - واخفاقنا
 ابو بالل عبد اهللا الحامد

  S.0472 
عن سر نجاح الغرب -ثالثية المجتمع المدني 

 - واخفاقنا
 ابو بالل عبد اهللا الحامد

  S.0473 
عن سر نجاح الغرب -ثالثية المجتمع المدني 

 - واخفاقنا
 ابو بالل عبد اهللا الحامد

  S.0474 إميل ناصيف أروع ما قيل في األدب االجتماعي 



  S.0475 إميل ناصيف أروع ما قيل في األدب االجتماعي 

  S.0476 إميل ناصيف أروع ما قيل في األدب االجتماعي 

  S.0477 يوسف القرضاوي مشكلة الفقر وكيف عالجها االسالم 

  S.0478 يوسف القرضاوي مشكلة الفقر وكيف عالجها االسالم 

  S.0479 يوسف القرضاوي مشكلة الفقر وكيف عالجها االسالم 

  S.0480 محمود حسن الخدمات االجتماعية المقارنة 

  S.0481 محمود حسن الخدمات االجتماعية المقارنة 

  S.0482 التربية والمجتمع 

محمد الرابع الحسيني 

الندوي/تق:ابي الحسن علي 

 الحسيني الندوي

  S.0483 التربية والمجتمع 

محمد الرابع الحسيني 

الندوي/تق:ابي الحسن علي 

 الحسيني الندوي

  S.0484 التربية والمجتمع 

محمد الرابع الحسيني 

الندوي/تق:ابي الحسن علي 

 الحسيني الندوي

  S.0485 التربية والمجتمع 

الرابع الحسيني محمد 

الندوي/تق:ابي الحسن علي 

 الحسيني الندوي

  S.0486 محمد الخطيب االنثروبولوجيا االجتماعية 

  S.0487 محمد الخطيب االنثروبولوجيا االجتماعية 

  S.0488 محمد الخطيب االنثروبولوجيا االجتماعية 

  S.0489 
دراسات معاصرة في (العنف - االجتماعية المشكالت 

 -الجريمة المنظمة)-
 علي عبد الرازق جلبي



  S.0490 
دراسات معاصرة في (العنف - المشكالت االجتماعية 

 -الجريمة المنظمة)-
 علي عبد الرازق جلبي

  S.0491 جمال مجدي حسنين سوسيولوجيا المجتمع 

  S.0492  حسين عبد الحميد أحمد رشوان اجتماع التنظيمعلم 

  S.0493 
المجاالت النظرية -مقدمة في األنتروبولوجيا 

 -والتطبيقية
 محمد عبده محجوب

  S.0494  محمد عبده محجوب -المجاالت النظرية والتطبيقية-أنثروبولوجيا الزواج 

  S.0495  محمد عبده محجوب ومناهج البحث السوسيو أنثروبولوجيطرق 

  S.0496  د: محمد عيسى الطيطي  التربية اإلجتماعية و أساليب تدريسها 

  S.0497 سالم القمودي سيكولوجيا السلطة 

  S.0498 سالم القمودي سيكولوجيا السلطة 

  S.0499 أسس علم االجتماع 
السيد عبد العاطي/ محمد أحمد 

 بيومي

  S.0500 حسين عبد الحميد أحمد رشوان علم االجتماع األخالقي 

  S.0501  على عبد الرازق جلبي -دراسات معاصرة-االبداع والنقد االجتماعي 

  S.0502 مناهج البحث في العلوم االقتصادية واالجتماعية 
الظاهر أحمد/محمد سهير عبد 

 مدحت مصطفى

  S.0503  علم االجتماع الثقافي 
علي عبد الرازق جلبي/السيد عبد 

 العاطي السيد/محمد احمد بيومي

  S.0504 فاروق مداس قاموس مصطلحات علم االجتماع 

  S.0505 فاروق مداس قاموس مصطلحات علم االجتماع 

  S.0506 فاروق مداس قاموس مصطلحات علم االجتماع 



  S.0507 فاروق مداس قاموس مصطلحات علم االجتماع 

  S.0508 
مشكلة التأخر الدراسي في المدرسة      

 -الوقاية والعالج-التشخيص-االسباب-والجامعة      
 سناء محمد سليمان

  S.0509 
مشكلة التأخر الدراسي في المدرسة      

 -الوقاية والعالج-التشخيص-االسباب-والجامعة      
 سناء محمد سليمان

  S.0510 
-دراسات في األنثروبولوجيا االجتماعية 

 -أنثربولوجية االسرة والقرابة
 فاتن محمد شريف

  S.0511 رمضان القذافي نظرية التعلم والتعليم 

  S.0512 رمضان القذافي نظرية التعلم والتعليم 

  S.0513 رمضان القذافي نظرية التعلم والتعليم 

  S.0514 رمضان القذافي نظرية التعلم والتعليم 

  S.0515 رمضان القذافي نظرية التعلم والتعليم 

  S.0516 القذافي رمضان نظرية التعلم والتعليم 

  S.0517  محمد الصالح حثروبي -أسسه وتطبيقاته-نمودج التدريس الهادف 

  S.0518  محمد الصالح حثروبي -أسسه وتطبيقاته-نمودج التدريس الهادف 

  S.0519  محمد الصالح حثروبي -أسسه وتطبيقاته-نمودج التدريس الهادف 

  S.0520 محمد الصالح حثروبي -أسسه وتطبيقاته-التدريس الهادف  نمودج 

  S.0521 

المرشد الطالبي العام                                        

من االلتحاق بالجامعة أو الكلية إلى االندماج في -

  - الشغل

 محمد بن ترسية

  S.0522  محمد عباس ابراهيم - مداخل وتطبيقات- األنثروبولوجيا 



  S.0523 
بحوث في علم االجتماع - الجريمة والمجتمع 

 - الجنائي
 سامية حسن الساعاتي

  S.0524 
النمو السكاني والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 العربية
 عبد الهادي يموت

  S.0525 ماجدة عالم موضوعات في علم االجتماع الحضري 

  S.0526 صالح الدين بسيوني رسالن السياسة واالقتصاد عند ابن خلدون 

  S.0527 
الكتاب الثاني: المدخل إلى -علم االجتماع ومدارسه 

 - علم االجتماع
 مصطفى الخشاب

  S.0528 السيد علي الشتا المنهج العلمي والعلوم االجتماعية 

  S.0529 
دراسة في علم االجتماع - المدينة مشكالت 

 -الحضري
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان 

  S.0530 
تحليل اجتماعي لبناء -درسات حول االسرة العربية 

 -األسرة وتغير اتجاهات االجيال
 فادية عمر الجوالني

  S.0531 معن خليل عمر نحو نظرة عربية في علم االجتماع 

  S.0532 
(مع التركيز على الموضوع والمنهج -علم االجتماع 

 المجتمع العربي)
 مجد الدين عمر خيري خمش

  S.0533 أحمد بدر مقدمة في االنسانيات والعلوم االجتماعية 

  S.0534 األمين عبد الحفيظ أبو بكر توجيه العلوم وفق المنهج االسالمي 

  S.0535 
الوقاية - االثار-االسباب-االدمان والمخدرات 

 - والعالج
 محمد فتحي حماد

  S.0536 محمد سالمة محمد غباري أدوار األخصائي االجتماعي في المجال الطبي 

  S.0537 
الجزء الثاني: - سلسلة بحوث ودراسات تربوية 

 -التنشئة السياسية واالجتماعية
 محمد محمد سكران

  S.0538 عبد الرحمن محمد العيسوي المخدرات وأخطارها 

  S.0539  عبد اهللا محمد عبد الرحمن - النظرية الكالسيكية-النظرية في علم االجتماع 



  S.0540 
الجزء الثاني: النظرة -النظرية في علم االجتماع 

 - السوسيولوجية المعاصرة
 محمد عبد الرحمنعبد اهللا 

  S.0541 
تطور النظم االجتماعية وأثرها في الفرد 

 والمجتمع
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

  S.0542 عبد الهادي الجوهري أصول علم االجتماع 

  S.0543 
منذ المرحلة - تاريخ العلم والتكنولوجيا والمجتمع 

 -البدائية حتى اآلن
 أبو شنب جمال محمد

  S.0544 عبد الرحيم تمام أبو كريشة دراسات في علم اجتماع التنمية 

  S.0545 
النشأة والتطورية -سوسيولوجيا االتصال واالعالم 

 -واالتجاهات الحديثة والدراسات الميدانية
 عبد اهللا محمد عبد الرحمن

  S.0546 
االتجاهات الحديثة -علم االجتماع نظرية 

 -والمعاصرة

علي عبد الرزاق جلبي/محمد 

أحمد بيومي/ السيد عبد العاطي/ 

 السيد محمد الرامخ

  S.0547 
دراسات في األنثروبولوجيا -األسرة والقرابة 

 -االجتماعية
 فاتن شريف

  S.0548  عبد اهللا محمد عبد الرحمن -النشأة والتطورات الحديثة-علم االجتماع الصناعي 

  S.0549 اسماعيل علي سعد أسس علم االجتماع السياسي 

  S.0550 

الجزء -مناهج وإجراءات البحث االجتماعي 

األطر المنهجية -األول: االطار الفلسفي لمناهج البحث

 تصميم البحوث االجتماعية-العامة 

 عدلي علي أبو طاحون

  S.0551 
الجزء -مناهج وإجراءات البحث االجتماعي 

 -الثاني
 عدلي علي أبو طاحون

  S.0552  الدسوقي عبده ابراهيم "تحليل نظري"التغيير االجتماعي والوعي الطبقي 

  S.0553 جمال محمد أبو شنب السلوك االجتماعي 

  S.0554 حسين عبد الحميد أحمد رشوان علم االجتماع الصناعي 

  S.0555 حسين عبد الحميد أحمد رشوان علم االجتماع االخالقي 



  S.0556 عاطف وصفي األنثروبولوجيا االجتماعية 

  S.0557 حسن الساعاتي تصميم البحوث االجتماعية 

  S.0558  في علم االجتماع دراساتIII عبد اهللا محمد عبد الرحمن 

  S.0559 
طرق البحث وأدلة العمل الميداني في الدراسات 

 األنثروبولوجية

نخبة من أعضاء هيئة التدريس 

 قسم االنثروبولوجية

  S.0560 علي عبد الرازق جبلي قضايا علم االجتماع المعاصر 

  S.0561  عدلي علي أبو طاحون النظريات االجتماعية المعاصرةفي 

  S.0562 
-العالقات االنسانية في مجاالت علم النفس 

 علم االدارة-علم االجتماع
 حسين عبد الحميد رشوان

  S.0563  أبو الحسن عبد الموجود ابراهيم نظرة اجتماعية-التنمية وحقوق االنسان 

  S.0564 
التغير االجتماعي والتنمية السياسية في 

 المجتماعت النامية
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

  S.0565 ابراهيم عثمان مقدمة في علم االجتماع 

  S.0566 
قضايا األسرة والسكان من منظور الخدمة 

 االجتماعية
 الصديقي

  S.0567 
دراسات -موجهات السلوك االجتماعي القيم 

 - تطبيقية

اسماعيل علي سعد/محمد أحمد 

 بيومي

  S.0568  محمد أحمد بيومي القيم موجهات السلوك االجتماعي 

  S.0569 فايز مراد دندش علم االجتماع التربوي بين التأليف و التدريس 

  S.0570  هالة منصور في علم االجتماع الحضريمحاضرات 

  S.0571 عبد الهادي الجوهري معجم علم االجتماع 

  S.0572 حسين عبد الحميد أحمد رشوان علم االجتماع الريفي 



  S.0573 علم االجتماع الطبي 
علي عبد الرازق جلبي /حسن 

 محمد حسن

  S.0574 
النشأة التطورية و -االجتماع القانوني علم 

 -المداخل النظرية الحديثة و الدراسات الميدانية
 عبد اهللا محمد عبد الرحمن

  S.0575 حسين عبد الحميد أحمد رشوان ميادين علم االجتماع ومناهج البحث العلمي 

  S.0576  الحميد أحمد رشوانحسين عبد  -دراسة في علم االجتماع -المجتمع 

  S.0577 
قضايا األقليات بين العزل -علم االجتماع السياسي 

 - واالدماج
 شعبان طاهر األسود

  S.0578 
قضايا العنف السياسي -علم االجتماع السياسي 

 -والثورة
 شعبان طاهر األسود

  S.0579 شعبان طاهر األسود علم االجتماع السياسي 

  S.0580 عبد الهادي الجوهري اصول علم االجتماع السياسي 

  S.0581 محروس محمود خليفة السياسة االجتما عية والتخطيط في العالم الثالث 

  S.0582 معن خليل عمر علم اجتماع األسرة 

  S.0583 محمد فايز عبد أسعيد األسس النظرية لـ: علم االجتماع السياسي 

  S.0584 توم بتمور/تر: رميض نظمي علم االجتماع السياسي 

  S.0585 خالد فائق العبيدي االقتصاد واالجتماع 

  S.0586 خالد فائق العبيدي االقتصاد واالجتماع 

  S.0587 
دراسة في مدلول - مفهوم األمة بين الدين والتاريخ 

 -األمة في التراث العربي االسالمي
 ناصيف نصار

  S.0588 
دراسة في مدلول - مفهوم األمة بين الدين والتاريخ 

 -األمة في التراث العربي االسالمي
 ناصيف نصار

  S.0589 
دراسة في مدلول - مفهوم األمة بين الدين والتاريخ 

 -العربي االسالمياألمة في التراث 
 ناصيف نصار



  S.0590 مصطفى كامل أبو العزم عطية مقدمة في السلوك التنظيمي 

  S.0591 التغير و دراسة المستقبل 
مريم أحمد مصطفى/ السيد عبد 

 العاطي السيد/السيد رشا غانم

  S.0592 جمال مجدي حسنين سوسيولوجيا المجتمع 

  S.0593 نعمة اهللا نجيب ابراهيم نظرية اقتصاد العمل 

  S.0594 خليل أحمد خليل علم االجتماع وفلسفة الخيال 

  S.0595  ابراهيم صقر أبو عمشة الثقافة والتغير االجتماعي 

  S.0596 دراسات تطبيقية في البحث االجتماعي 
بينتو/تر: -ميرليه-لونوار-شامبانية

 محمد عرب صاصيال

  S.0597 دراسات تطبيقية في البحث االجتماعي 
بينتو/تر: -ميرليه-لونوار-شامبانية

 محمد عرب صاصيال

  S.0598 محمد حسن عامري دليل البحث األنتروبولوجي في المجتمع البدوي 

  S.0599  محمد حسن عامري البحث األنتروبولوجي في المجتمع البدويدليل 

  S.0600 طرق البحث االجتماعي 
محمد الجوهري /عبد اهللا 

 الخريجي

  S.0601 طرق البحث االجتماعي 
محمد الجوهري /عبد اهللا 

 الخريجي

  S.0602 
البحث العلمي في الفكر االسالمي مناهج 

 والفكر الحديث
 عبد الرحمن العيساوي

  S.0603 

األسلوب االحصائي واستخداماته في بحوث 

تحليل  -الرأي العام واإلعالم (الدراسات الميدانية

 العينة)-المحتوى 

زكي أحمخد -عاطف عدلي العبد

 عزمي

  S.0604 

االحصائي واستخداماته في بحوث األسلوب 

تحليل  -الرأي العام واإلعالم (الدراسات الميدانية

 العينة)-المحتوى 

زكي أحمخد -عاطف عدلي العبد

 عزمي

  S.0605 عدلي علي أبو طاحون مناهج واجراءات البحث االجتماعي 



  S.0606 الشتاالسيد علي  المنهج العلمي والعلوم االجتماعية 

  S.0607 السيد علي الشتا المنهج العلمي والعلوم االجتماعية 

  S.0608 محمد فايز عبد أسعيد األسس النظرية لـ: علم االجتماع السياسي 

  S.0609 محمد فايز عبد أسعيد األسس النظرية لـ: علم االجتماع السياسي 

  S.0610  ناجي علوش األمة والقومية والوحدةحوار 

  S.0611 ناجي علوش حوار األمة والقومية والوحدة 

  S.0612 ناجي علوش حوار األمة والقومية والوحدة 

  S.0613 
دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في 

 علم اإلجتماع
 محمد عاطف غيث

  S.0614 
دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في 

 علم اإلجتماع
 محمد عاطف غيث

  S.0615 
دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في 

 علم اإلجتماع
 محمد عاطف غيث

  S.0616 
دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في 

 علم اإلجتماع
 محمد عاطف غيث

  S.0617 
النظرية - قراءات معاصرة في علم االجتماع 

 - والمنهج
 علياء شكري/محمد محمد

  S.0618 
النظرية - قراءات معاصرة في علم االجتماع 

 - والمنهج
 علياء شكري/محمد محمد

  S.0619 تاريخ علم اإلجتماع 
جاستون بوتول/تر: محمد عاطف 

 عباس الشربيتي-غيث

  S.0620 سفن أكبرغ/تر: عبد اهللا خالد االمبريالية والثورة االجتماعية 

  S.0621  سامية حسن الساعاتي - بحث في علم االجتماع الثقافي-الثقافة والشخصية 

  S.0622 (للجامعيين) صالح الدين شروخ منهجية البحث العلمي 



  S.0623  مصطفى حجازي -سيكولوجية االنسان المقهور- التخلف االجتماعي 

  S.0624 فضيل دليو قضايا منهجية في العلوم االجتماعية 

  S.0625 فضيل دليو قضايا منهجية في العلوم االجتماعية 

  S.0626 فضيل دليو قضايا منهجية في العلوم االجتماعية 

02679/2008 S.0627 علي عبد الرازق جلبي االتجاهات األساسية في: نظرية علم االجتماع 

02678/2008 S.0628 علي عبد الرازق جلبي االتجاهات األساسية في: نظرية علم االجتماع 

02668/2008 S.0629 
دراسات في -العنف والجريمة المنظمة 

 - المشكالت االجتماعية
 علي عبد الرازق جلبي

02667/2008 S.0630 
دراسات في -العنف والجريمة المنظمة 

 - المشكالت االجتماعية
 علي عبد الرازق جلبي

02832/2008 S.0631 
مبحث في علم النفس -التنشئة االجتماعية 

 -االجتماعي
 مايسة أحمد النيال

02831/2008 S.0632 
مبحث في علم النفس -االجتماعية التنشئة 

 -االجتماعي
 مايسة أحمد النيال

02658/2008 S.0633 
أدوار األخصائي االجتماعي في المجال 

 المدرسي
 محمد غباري-محمد سالمة 

02659/2008 S.0634 
أدوار األخصائي االجتماعي في المجال 

 المدرسي
 محمد غباري-محمد سالمة 

02663/2008 S.0635 محمد أحمد بيومي أسس وموضوعات علم االجتماع 

02662/2008 S.0636 محمد أحمد بيومي أسس وموضوعات علم االجتماع 

02674/2008 S.0637 محمد عبده محجوب القرابة والبناء االجتماعي 

02673/2008 S.0638 محمد عبده محجوب القرابة والبناء االجتماعي 

02666/2008 S.0639 األنثروبولوجيا الثقافية 
محمد -فاروق أحمد مصطفى

 عباس إبراهيم



02665/2008 S.0640 األنثروبولوجيا الثقافية 
محمد -فاروق أحمد مصطفى

 عباس إبراهيم

02672/2008 S.0641 عبد العاطي السيدتر:السيد  النظرية في علم االجتماع 

02671/2008 S.0642 تر:السيد عبد العاطي السيد النظرية في علم االجتماع 

04372/2008 S.0643 دراسات في التنمية والتخطيط االجتماعي 
محمد على -محمد عاطف غيث

 محمد

02677/2008 S.0644 محمد عاطف غيث قاموس علم االجتماع 

04365/2008 S.0645 فتحي عبد العزيز أبو راضي الطرق االحصائية في العلوم االجتماعية 

02664/2008 S.0646 
قضايا الموضوع -األنثروبولوجيا االجتماعية 

 - والمنهج

-سعاد عثمان-محمد الجوهري

 نجوى عبد الحميد-علياء شكري

04368/2008 S.0647 
دراسات نظرية -االجتماع االقتصادي علم 

 -وتطبيقية
 السيد محمد الرامخ

04359/2008 S.0648 السيد رشاد غنيم دراسات في علم االجتماع الريفي 

04364/2008 S.0649 درية السيدحافظ السياسة االجتماعية ومتغيرات المجتمع المعاصر 

02669/2008 S.0650  عبد اهللا محمد عبد الرحمن -النظرية الكالسيكية-في علم االجتماع النظرية 

04366/2008 S.0651 مصطفى عمر حمادة دراسات في علم السكان 

02670/2008 S.0652 سناء الخولي التغير االجتماعي والتحديث 

04362/2008 S.0653 حسن البيالوي-بدرانشبل  علم اجتماع التربية الجديد 

04360/2008 S.0654 جمال مجاهد-السيد غنيم رشاد قضايا سوسيولوجية معاصرة 

02697/2008 S.0655 محمد سيد فهمي الرعاية االجتماعية وخصخصة الخدمات 

02696/2008 S.0656 محمد سيد فهمي الرعاية االجتماعية وخصخصة الخدمات 



02693/2008 S.0657 
طريقة العمل مع الجماعات بين النظرية والتطبيق 

 (المدخل)
 محمد سيد فهمي

02695/2008 S.0658 
طريقة العمل مع الجماعات بين النظرية والتطبيق 

 (الممارسة واالشراف)

نورهان منير -محمد سيد فهمي

 حسن فهمي

02698/2008 S.0659 
النظرية الحديثة في دراسة المنظمات االتجاهات 

 المجتمعية
 محمد عبد الفتاح محمد

02699/2008 S.0660 
االتجاهات النظرية الحديثة في دراسة المنظمات 

 المجتمعية
 محمد عبد الفتاح محمد

04378/2008 S.0661 
االتجاهات النظرية الحديثة في دراسة المنظمات 

 المجتمعية
 محمد عبد الفتاح محمد

02710/2008 S.0662 

تنمية المجتمعات المحلية (الالتجاهات 

المعاصرة: االستراتيجيات بحوث العمل 

 وتشخيص المجتمع)

 أحمد مصطفى خاطر

  S.0663 

تنمية المجتمعات المحلية (الالتجاهات 

المعاصرة: االستراتيجيات بحوث العمل 

 وتشخيص المجتمع)

 أحمد مصطفى خاطر

04377/2008 S.0664 
األسس -االدارة ومنظمات الرعاية االجتماعية 

 - النظرية والممارسة العامة
 أحمد مصطفى خاطر

02705/2008 S.0665 
-العالقات االجتماعية في القوات المسلحة 

 دراسة في علم االجتماع العسكري
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

02705/2008 S.0666 
-العالقات االجتماعية في القوات المسلحة 

 دراسة في علم االجتماع العسكري
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

02687/2008 S.0667  حسين عبد الحميد أحمد رشوان -دراسة في علم االجتماع النفسي-الطفل 

02691/2008 S.0668 
أمبريقية في خدمة الفرد في المجتمع دراسات 

 المعاصر
 عبد المنعم يوسف السنهوري

02690/2008 S.0669 
دراسات أمبريقية في خدمة الفرد في المجتمع 

 المعاصر
 عبد المنعم يوسف السنهوري

02707/2008 S.0670 التخطيط للتنمية 
عبد الهادي ابراهيم 

 المليجي/محمد محمود المهدلى

02706/2008 S.0671 التخطيط للتنمية 
ابراهيم عبد الهادي 

 المليجي/محمد محمود المهدلى

02689/2008 S.0672  قاموس الخدمة االجتماعية الطبيةMedical 

Dictionary of Social Work English_Arabic 
zhgp gdvd 



02688/2008 S.0673 
 Medicalقاموس الخدمة االجتماعية الطبية 

Dictionary of Social Work English_Arabic 
zhgp gdvd 

04379/2008 S.0674 
الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجال 

 الطبي
 عبد المنصف حسن علي رشوان

04380/2008 S.0675 
المهنية للخدمة االجتماعية في المجال الممارسة 

 النفسي والعقلي
 عبد المنصف حسن علي رشوان

02703/2008 S.0676 
تنمية المجتمعات المحلية من منظور الخدمة 

 االجتماعية
 محمد عبد الفتاح محمد عبد اهللا

02692/2008 S.0677 
الخدمة االجتماعية التنموية في ممارسة 

 المجتمعات المحلية (التقليدية والمستحدثة)
 محمد عبد الفتاح محمد عبد اهللا

02827/2008 S.0678 محمد محمود مهدلى االتصال االجتماعي في الخدمة االجتماعية 

02686/2008 S.0679 
محاضرات في االجتماع -والمجتمع الجريمة 

 -الجنائي والدفاع االجتماعي
 محمد شفيق

04376/2008 S.0680 

البحوث التطبيقية في مجاالت خدمة الفرد 

المجال -(مجاالت الطفولة: المجال المدرسي

 المجال الطبي)-األسري

 ممدوح محمد الدسوقي

04375/2008 S.0681 

المهنية للخدمة االجتماعية في العولمة الممارسة 

الكشف المبكر عن -األطفال المساء معاملتهم-

 أندية المرأة-الجماعات البيئية-األمراض

 خالد صالح محمود

02675/2008 S.0682 محمد سيد فهمي تصميم وتنفيذ بحوث الخدمة االجتماعية 

02676/2008 S.0683  محمد سيد فهمي وتنفيذ بحوث الخدمة االجتماعيةتصميم 

04396/2008 S.0684 محمد سيد فهمي العولمة والشباب من منظور اجتماعي 

04393/2008 S.0685 
الرعاية االجتماعية بين حقوق االنسان 

 وخصخصة الخدمات
 محمد سيد فهمي

04395/2008 S.0686  محمد سيد فهمي االجتماعية االسالميةالرعاية 

04369/2008 S.0687  يحي مرسي عيد بدر -األنثربولوجيا الجزء األول-أصول علم االنسان 

04370/2008 S.0688  يحي مرسي عيد بدر -األنثربولوجيا الجزء الثاني-أصول علم االنسان 



02654/2008 S.0689 
النظرية العلمية المعاصرة وعالقتها بالواقع منطق 

 التجريبي
 عادل عوض

02655/2008 S.0690 
منطق النظرية العلمية المعاصرة وعالقتها بالواقع 

 التجريبي
 عادل عوض

04398/2008 S.0691 محمد سالمة غباري اإلدمان خطر يهدد األمن االجتماعي 

04399/2008 S.0692 
مقدمة في سوسيولوجيا -علم االجتماع 

 - المجتمع
 يحي مرسي عيد بدر

05404/2008 S.0693 محمد الصيرفي الحاسوب واالحصاء االجتماعي 

04394/2008 S.0694 
أسس طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة 

 اإلجتماعية (مدخل دراسة المجتمع)
 رشاد أحمد عبد اللطيف

85964/2007 S.0695 66 علي حمادي وصية ومهارة إلدارة اجتماع ناجح 

84966/2007 S.0696 66 علي حمادي وصية ومهارة إلدارة اجتماع ناجح 

84965/2007 S.0697 66 علي حمادي وصية ومهارة إلدارة اجتماع ناجح 

84960/2007 S.0698 علي حمادي شرارة االبداع 

84962/2007 S.0699 علي حمادي شرارة االبداع 

84961/2007 S.0700 علي حمادي شرارة االبداع 

84976/2007 S.0701 علي حمادي مبدعون عبر التاريخ 

84977/2007 S.0702 علي حمادي مبدعون عبر التاريخ 

84982/2007 S.0703 
تقنية للتدريب وااللقاء المؤثر (فن  333

 استخدام األساليب والوسائل التدريبية الحديثة)
 علي حمادي

84983/2007 S.0704 
تقنية للتدريب وااللقاء المؤثر (فن  333

 استخدام األساليب والوسائل التدريبية الحديثة)
 علي حمادي

85095/2007 S.0705  طارق السويدان التغير في المنظماتمنهجية 



02720/2008 S.0706  حسين عبد الحميد أحمد رشوان -دراسة علم االجتماع-الفقر والمجتمع 

02719/2008 S.0707  حسين عبد الحميد أحمد رشوان -دراسة علم االجتماع-الفقر والمجتمع 

05405/2008 S.0708 
دراسة في علم -االجتماعية والمجتمع الطبقات 

 -االجتماع
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

05406/2008 S.0709 
دراسة في علم االجتماع - مشكالت المدينة 

 -الحضري
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

05407/2008 S.0710 طارق السيد علم االجتماع االقتصادي 

02718/2008 S.0711 طارق السيد علم االجتماع االقتصادي 

05409/2008 S.0712 طارق السيد علم االجتماع الصناعي 

05408/2008 S.0713 طارق السيد االنحراف االجتماعي 

03260/2008 S.0714 محمد التومي المجتمع االنساني في القرآن الكريم 

03258/2008 S.0715 محمد التومي المجتمع االنساني في القرآن الكريم 

03259/2008 S.0716 محمد التومي المجتمع االنساني في القرآن الكريم 

03261/2008 S.0717 محمد التومي المجتمع االنساني في القرآن الكريم 

02713/2008 S.0718 
الموارد البشرية في المجتمع البدوي تنمية 

 "دراسة في االنثربولوجيا االقتصادية"
 يسري دعبس

02712/2008 S.0719 
الثقافة والشخصية "دراسة في االنثربولوجيا 

 السيكولوجية"
 يسري دعبس

02716/2008 S.0720 
دراسة في االنثربولوجيا -التربية والمجتمع 

 -التربية
 يسري دعبس

02715/2008 S.0721 حسين عبد الحميد أحمد رشوان علم االجتماع األخالقي 

02714/2008 S.0722 حسين عبد الحميد أحمد رشوان علم االجتماع الريفي 



04361/2008 S.0723 محمد أعبيد الزنتاني ابراهيم الهجرة غير الشرعية والمشكالت االجتماعية 

84899/2006 S.0724 دليل الباحث في العلوم االجتماعية 
لوك فان  -ريمون كيفي

 كمبنهود/تعر:يوسف الجباعي

84900/2006 S.0725 دليل الباحث في العلوم االجتماعية 
لوك فان  -ريمون كيفي

 كمبنهود/تعر:يوسف الجباعي

04386/2008 S.0726  أحمد محمد موسى العامة من المنظور االجتماعيالعالقات 

04385/2008 S.0727 أحمد محمد موسى الخدمة االجتماعية وحماية البيئة 

05402/2008 S.0728 
أجهزة تنظيم المجتمع في إطار التحديث 

 والمعاصرة

سامر علي -نبيل محمد صادق

 السيد السقا

02499/2007 S.0729 
-منهجية البحث في علم االجتماع 

 المقاربات-التقنيات-االشكاليات
 عبد الغني عماد

02500/2008 S.0730 
-منهجية البحث في علم االجتماع 

 المقاربات-التقنيات-االشكاليات
 عبد الغني عماد

02501/2007 S.0731 
-البحث في علم االجتماع منهجية 

 المقاربات-التقنيات-االشكاليات
 عبد الغني عماد

84664/2006 S.0732 

مساهمة في التحليل -المعرفة والمؤسسة 

السوسيولوجي للخطاب الفلسفي المدرسي في 

 -المغرب

 مصطفى محسن

84663/2006 S.0733 

مساهمة في التحليل -والمؤسسة المعرفة 

السوسيولوجي للخطاب الفلسفي المدرسي في 

 -المغرب

 مصطفى محسن

01426/2007 S.0734 محمد هادي الحشيش قاتل االنسان ودعامة االستعمار 

01425/2007 S.0735 محمد هادي الحشيش قاتل االنسان ودعامة االستعمار 

01424/2007 S.0736 محمد هادي الحشيش قاتل االنسان ودعامة االستعمار 

01423/2007 S.0737 محمد هادي الحشيش قاتل االنسان ودعامة االستعمار 

01422/2007 S.0738 محمد هادي الحشيش قاتل االنسان ودعامة االستعمار 



01421/2007 S.0739  محمد هادي قاتل االنسان ودعامة االستعمارالحشيش 

03502/2008 S.0740 جان بياجيه/تر: السيد نفادي االبستيمولوجيا التكوينية 

03504/2008 S.0741 جان بياجيه/تر: السيد نفادي االبستيمولوجيا التكوينية 

03503/2008 S.0742 بياجيه/تر: السيد نفاديجان  االبستيمولوجيا التكوينية 

00578/2007 S.0743 أسلوب حياة المبدعين 
محمد عبد العظيم/تقد:شاكر عبد 

 الحميد

00579/2007 S.0744 أسلوب حياة المبدعين 
محمد عبد العظيم/تقد:شاكر عبد 

 الحميد

00577/2007 S.0745 أسلوب حياة المبدعين 
العظيم/تقد:شاكر عبد محمد عبد 

 الحميد

00979/2007 S.0746 
-مبادئه-فلسفته-التأهيل المجتمعي (مفهومه

 تجاربه)-أليات تنفيده
 داود محمود المعايطة

00978/2007 S.0747 
-مبادئه-فلسفته-التأهيل المجتمعي (مفهومه

 تجاربه)-أليات تنفيده
 داود محمود المعايطة

01288/2007 S.0748 صالح الدين شروخ علم االجتماع التربوي 

01289/2007 S.0749 صالح الدين شروخ علم االجتماع التربوي 

01293/2007 S.0750 صالح الدين شروخ مدخل في علم االجتماع 

03444/2008 S.0751 كيف تكسب األصدقاء وتؤثر في الناس 
كارنيجي/تعر: عبد المنعم دايل  

 محمد الزيادي

,3445/2008 S.0752 كيف تكسب األصدقاء وتؤثر في الناس 
دايل كارنيجي/تعر: عبد المنعم 

 محمد الزيادي

03446/2008 S.0753 كيف تكسب األصدقاء وتؤثر في الناس 
دايل كارنيجي/تعر: عبد المنعم 

 محمد الزيادي

03472/2008 S.0754 سليم الحسنية تنظيم األسرة فكرا وواقعا وطموحا 

03473/2008 S.0755 سليم الحسنية تنظيم األسرة فكرا وواقعا وطموحا 



85068/2007 S.0756 
تأمالت في التأهيل -التجديد االجتماعي 

 االجتماعي
 محمد العليوات

85067/2007 S.0757 
تأمالت في التأهيل -التجديد االجتماعي 

 االجتماعي
 محمد العليوات

00702/2007 S.0758 اسماعيل عبد الفتاح السموم البيضاء بين الدين والقانون والقيم 

00701/2007 S.0759 اسماعيل عبد الفتاح السموم البيضاء بين الدين والقانون والقيم 

02681/2008 S.0760 
المشكالت  - النشأة والتطور-علم االجتماع 

 االجتماعية
 محمد ابراهيم عبد المجيد

02680/2008 S.0761 
المشكالت  - النشأة والتطور-علم االجتماع 

 االجتماعية
 محمد ابراهيم عبد المجيد

03458/2008 S.0762 احسان محمد الحسن علم اجتماع الجريمة 

04371/2008 S.0763 احسان محمد الحسن علم االجتماع القانوني 

02657/2008 S.0764 خالد مصطفى قضايا ودراسات في علم اجتماع التنمية 

02656/2008 S.0765 خالد مصطفى قضايا ودراسات في علم اجتماع التنمية 

04373/2008 S.0766 اعتماد عالم-زايد أحمد التغير االجتماعي 

04374/2008 S.0767 اعتماد محمد عالم مقدمة في االحصاء االجتماعي 

02826/2008 S.0768 

التربية -التربية وقضايا المجتمع المعاصرة في 

عمالة -الدروس الخصوصية- والمجتمع

 التطرف-البلطقة التعليمية-األطفال

محمد عطوة -حسانحسن محمد 

 محمد حسنين العجمي-مجاهد

02828/2008 S.0769 

التربية -التربية وقضايا المجتمع المعاصرة في 

عمالة -الدروس الخصوصية- والمجتمع

 التطرف-البلطقة التعليمية-األطفال

محمد عطوة -حسن محمد حسان

 محمد حسنين العجمي-مجاهد

01347/2007 S.0770  علي الحوات -اتجاهات أساسية-االجتماعية النظرية 

01346/2007 S.0771  علي الحوات -اتجاهات أساسية-النظرية االجتماعية 



85187/2007 S.0772 
سوسيولوجيا الفرص -الالتجانس االجتماعي 

 الدراسية في العالم العربي
 عدنان األمين

85186/2007 S.0773 
سوسيولوجيا الفرص -االجتماعي الالتجانس 

 الدراسية في العالم العربي
 عدنان األمين

04367/2008 S.0774 
مداخل -المشكالت االجتماعية المعاصرة 

 أساليب المواجهة-تجارب عربية-نظرية

سحر فتحي -عصام توفيق قمر

 عبير عبد المنعم فيصل-مبروك

04392/2008 S.0775  الجودة الشاملة في التعليمإدارة 
-أسامة محمد شاكر عبد العليم

 حميد محمد األحمدي

02717/2008 S.0776 عدنان أبو مصلح معجم علم االجتماع 

01473/2007 S.0777 
التفكير االجتماعي الخلدوني وأثره في علم 

 االجتماع الحديث
 إدريس خضير

5401/2008 S.0778 
بين الرؤية النظرية -االجتماع الحضري علم 

 -والتحليل الواقعي
 محمد ياسر الخواجة

04390/2008 S.0779 حسان هشام مدخل إلى علم االجتماع التربوي 

05400/2008 S.0780 

منهجية البحث في العلوم االجتماعية (كيف 

-ماجستيررسالة -تكتب: مذكرة نهاية الدراسة 

 أطروحة دكتوراه)

 اسماعيل شعباني

03530/2008 S.0781 دايفيد جاسير/تر: وجيه فانصو مقدمة في الهرمينوطيقا 

02722/2008 S.0782 
تقويم فعالية العمل الجماعي (دراسة تطبيقية على 

 تجربة دولة الكويت)
 أمثال األحمد الجابر الصباح

00276/2007 S.0783 
-المعاصي وأثارها المدمرة في النفس والمجتمع 

 الربا-الظلم- الحسد-النفاق-الغيبة والنميمة- الكذب
 سالم راشد بن قريس القمزي

03529/2008 S.0784 دايفيد جاسير/تر: وجيه فانصو مقدمة في الهرمينوطيقا 

04363/2008 S.0785  سامية مصطفى الخشاب االجتماعية ودراسة األسرةالنظرية 

06892/09 S.0786 
نظرية المعرفة والمجتمع "دراسة في علم 

 االجتماع المعرفة"
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

06889/09 S.0787 حسين عبد الحميد أحمد رشوان علم االجتماع الريفي 

06888/09 S.0788  حسين عبد الحميد أحمد رشوان إنسانية واجتماعيةسلوكيات 



06887/09 S.0789 
دراسة في علم -الطبقات االجتماعية والمجتمع 

 -االجتماع
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

06869/09 S.0790 حسين عبد الحميد أحمد رشوان التغير االجتماعي والمجتمع 

6867/09 S.0791 حسين عبد الحميد أحمد رشوان التغير االجتماعي والمجتمع 

6868/09 S.0792 حسين عبد الحميد أحمد رشوان التغير االجتماعي والمجتمع 

6861/09 S.0793 
استخدمات التحليل االحصائي في بحوث 

 الخدمة االجتماعية
 السيد عبد الحميد عطية

6862/09 S.0794 
استخدمات التحليل االحصائي في بحوث 

 الخدمة االجتماعية
 السيد عبد الحميد عطية

6863/09 S.0795 
استخدمات التحليل االحصائي في بحوث 

 الخدمة االجتماعية
 السيد عبد الحميد عطية

06875/09 S.0796 محمد محمود مهدلى تطبيقات علم اإلحصاء في العلوم االجتماعية 

06874/09 S.0797 محمد محمود مهدلى تطبيقات علم اإلحصاء في العلوم االجتماعية 

06876/09 S.0798 محمد محمود مهدلى تطبيقات علم اإلحصاء في العلوم االجتماعية 

6866/09 S.0799 
التحليل االحصائي للبحوث في الخدمة 

 االجتماعية

محمد -مصطفى خاطرأحمد 

سلمى محمود -بهجت كشك

 جمعة

6865/09 S.0800 
التحليل االحصائي للبحوث في الخدمة 

 االجتماعية

محمد -أحمد مصطفى خاطر

سلمى محمود -بهجت كشك

 جمعة

6864/09 S.0801 
التحليل االحصائي للبحوث في الخدمة 

 االجتماعية

محمد -مصطفى خاطرأحمد 

سلمى محمود -بهجت كشك

 جمعة

06885/09 S.0802 
فاعلية نموذج التركيز على المهام في التخفيف 

 من حدة النزاعات الزوجية للمتزوجين حديثا
 خالد صالح محمود

06886/09 S.0803 
نموذج التركيز على المهام في التخفيف فاعلية 

 من حدة النزاعات الزوجية للمتزوجين حديثا
 خالد صالح محمود

06884/09 S.0804 
فاعلية نموذج التركيز على المهام في التخفيف 

 من حدة النزاعات الزوجية للمتزوجين حديثا
 خالد صالح محمود

06904/09 S.0805  محمد سيد فهمي االجتماعية العماليةالخدمة 



06905/09 S.0806 محمد سيد فهمي الخدمة االجتماعية العمالية 

06906/09 S.0807 محمد سيد فهمي الخدمة االجتماعية العمالية 

06907/09 S.0808 محمد سيد فهمي الخدمة االجتماعية العمالية 

06908/09 S.0809 محمد سيد فهمي الخدمة االجتماعية العمالية 

06791/09 S.0810 االتجاهات الحديثة في االحصاء الوصفي 

مراد علي  -وليد السيد خليفة 

السعيد عبد الخالق عبد  -عيسى

 المعطي

06792/09 S.0811 االتجاهات الحديثة في االحصاء الوصفي 

مراد علي  -السيد خليفة وليد 

السعيد عبد الخالق عبد  -عيسى

 المعطي

06793/09 S.0812 االتجاهات الحديثة في االحصاء الوصفي 

مراد علي  -وليد السيد خليفة 

السعيد عبد الخالق عبد  -عيسى

 المعطي

6828/2009 S.0813 طه عبد الرحيم طه مدخل إلى الترويح 

6827/09 S.0814 طه عبد الرحيم طه مدخل إلى الترويح 

6860/09 S.0815 
االجتماع المقارن والنظرية االجتماعية ما بعد 

 الثالثة عوالم

جراهام كرو/تر: جمال محمد أبو 

 شنب

  S.0816 
االتجاه السلوكي في نظرية -السلوك االجتماعي 

 علم االجتماع
 جمال محمد أبو شنب

6846/09 S.0817 

السياسة و المجتمع -أصول االجتماع السياسي 

في العالم الثالث  الجزء األول: األسس و 

 -النظرية والمنهجية

 محمد علي محمد

6848/09 S.0818 

السياسة و المجتمع -أصول االجتماع السياسي 

في العالم الثالث  الجزء األول: األسس و 

 -النظرية والمنهجية

 محمد علي محمد

6847/09 S.0819 

السياسة و المجتمع -أصول االجتماع السياسي 

في العالم الثالث  الجزء األول: األسس و 

 -النظرية والمنهجية

 محمد علي محمد



6849/09 S.0820 سناء الخولي التغير االجتماعي والتحديث 

6856/09 S.0821 
دراسات نظرية -االجتماع االقتصادي علم 

 -وتطبيقية
 السيد محمد الرامخ

6852/09 S.0822 النظرية المعاصرة في علم االجتماع 
نادية السيد  -السيد رشاد غنيم

 السيد محمد الرامخ -عمر

6859/09 S.0823 نصوص ومفهومها سوسيو أنثربولوجية 
أميرة -محمد عبده محجوب

 االمام

6857/09 S.0824 علم االجتماع ودراسة المشكالت االجتماعية 
نويل تايمز/تر: غريب محمد سيد 

 أحمد

6850/09 S.0825 محمد مصطفى أحمد الخدمة االجتماعية في مجال العالقات العامة 

6845/09 S.0826 إسماعيل علي سعد أسس علم االجتماع السياسي 

6853/09 S.0827  غريب سيد أحمد  تاريخ الفكر االجتماعي 

06854/09 S.0828 غريب سيد أحمد  تصميم وتنفيذ بحث االجتماعية 

06855/09 S.0829 غريب سيد أحمد  تصميم وتنفيذ بحث االجتماعية 

06902/09 S.0830  مدخل إلى علم االجتماع 
فاطمة  -محمد عبد الال مختار 

 عبد السالم شربي

06903/09 S.0831  مدخل إلى علم االجتماع 
فاطمة  -مختار محمد عبد الال 

 عبد السالم شربي

06900/09 S.0832  طلعت إبراهيم لطفي مدخل إلى علم االجتماع 

6901/09 S.0833  إبراهيم لطفيطلعت  مدخل إلى علم االجتماع 

06897/09 S.0834 
أعالم الفكر االجتماعي واألنثربولوجي الغربي 

 المعاصر 
 محمود أبو زيد

06898/09 S.0835 
أعالم الفكر االجتماعي واألنثربولوجي الغربي 

 المعاصر 
 محمود أبو زيد

06899/09 S.0836 محمود أبو زيد المختصر في تاريخ الفكر االجتماعي 



6795/09 S.0837 

التربية -التربية وقضايا المجتمع المعاصرة في 

عمالة -الدروس الخصوصية- والمجتمع

 التطرف-البلطقة التعليمية-األطفال

محمد عطوة -حسن محمد حسان

 محمد حسنين العجمي-مجاهد

6798/09 S.0838 

التربية -وقضايا المجتمع المعاصرة في التربية 

عمالة -الدروس الخصوصية- والمجتمع

 التطرف-البلطقة التعليمية-األطفال

محمد عطوة -حسن محمد حسان

 محمد حسنين العجمي-مجاهد

6797/09 S.0839 

التربية -التربية وقضايا المجتمع المعاصرة في 

عمالة -الدروس الخصوصية- والمجتمع

 التطرف-البلطقة التعليمية-األطفال

محمد عطوة -حسن محمد حسان

 محمد حسنين العجمي-مجاهد

6796/09 S.0840 

التربية -التربية وقضايا المجتمع المعاصرة في 

عمالة -الدروس الخصوصية- والمجتمع

 التطرف-البلطقة التعليمية-األطفال

محمد عطوة -حسن محمد حسان

 لعجميمحمد حسنين ا-مجاهد

06891/09 S.0841 طارق السيد  علم االجتماع الصناعي 

06890/09 S.0842  طارق السيد علم االجتماع السكان 

6804/09 S.0843 نبيه إبراهيم اسماعيل االنسان والسلوك االجتماعي 

6805/09 S.0844 إبراهيم اسماعيلنبيه  االنسان والسلوك االجتماعي 

06781/09 S.0845  خالد الزاواوي  الشباب والفراغ ومستقبل البحث العلمي 

06778/09 S.0846 صفاء محمد محمود إبراهيم مهارات التفكير في تعلم اللغة العربية وتعليمها 

06881/09 S.0847 
االحصاء واستخدامها في مجاالت مبادئ 

 الخدمة االجتماعية
 محمد بهجت كشك

06882/09 S.0848 
مبادئ االحصاء واستخدامها في مجاالت 

 الخدمة االجتماعية
 محمد بهجت كشك

06883/09 S.0849 
مبادئ االحصاء واستخدامها في مجاالت 

 الخدمة االجتماعية
 محمد بهجت كشك

06773/09 S.0850 عبد الرحمن عبد السالم جامل طرق تدريس المواد االجتماعية 

06893/09 S.0851 علي الحواث التخطيط الحصري 



6814/09 S.0852 
-نحو مفهوم جديد لتدريس المواد واألنشطة 

 تدريس التربية االسالمية
 رزق عبد الحكيم عامر

06788/09 S.0853 
ما يجب أن يعرفه -العولمة وإصالح التعليم 

 المخططون؟

مارتن كارنوري/تر: محمد جمال 

 ندير

06896/09 S.0854 
اجتماعيات التنمية االقتصادية لمواجهة العولمة 

 وتعزيز األمن القومي
 محمد نبيل جامع

12243/10 S.0855 األنثروبولوجيا الثقافية 
محمد -أحمد مصطفىفاروق 

 عباس إبراهيم

12241/10 S.0856 األنثروبولوجيا الثقافية 
محمد -فاروق أحمد مصطفى

 عباس إبراهيم

12242/10 S.0857 األنثروبولوجيا الثقافية 
محمد -فاروق أحمد مصطفى

 عباس إبراهيم

12244/10 S.0858 (علم اإلنسان) محمد عباس ابراهيم األنثروبولوجيا 

08915/09 S.0859 محمد عبده محجوب طرق ومناهج البحث السوسيو أنثروبولوجي 

08916/09 S.0860 محمد عبده محجوب طرق ومناهج البحث السوسيو أنثروبولوجي 

08913/09 S.0861 محمد عبده محجوب طرق ومناهج البحث السوسيو أنثروبولوجي 

08914/09 S.0862 محمد عبده محجوب طرق ومناهج البحث السوسيو أنثروبولوجي 

08980/09 S.0863 السيد رشاد غنيم دراسات في علم االجتماع الريفي 

08979/09 S.0864 السيد رشاد غنيم دراسات في علم االجتماع الريفي 

11362/10 S.0865  جمال مجاهد -السيد رشاد غنيم سوسيولوجية معاصرةقضايا 

08971/09 S.0866 محمد أحمد بيومي علم االجتماع الثقافي 

08972/09 S.0867 محمد أحمد بيومي علم االجتماع الثقافي 

8972/09 S.0868 حسن البيالوي-شبل بدران علم اجتماع التربية الجديد 



8969/09 S.0869 حسن البيالوي-شبل بدران علم اجتماع التربية الجديد 

08918/09 S.0870  محمد علي بدوي النظرية والمنهج والموضوع-علم اجتماع األدب 

11363/10 S.0871 
السياسة و المجتمع -أصول االجتماع السياسي 

 الجزء الثاني: القوة والدولةفي العالم الثالث  
 محمد علي محمد

7765/09 S.0872 علم االجتماع السياسي 
فيليب برو/تر: محمد عرب 

 صاصيال

7766/09 S.0873 علم االجتماع السياسي 
فيليب برو/تر: محمد عرب 

 صاصيال

11257/10 S.0874 علم االجتماع السياسي 
برو/تر: محمد عرب فيليب 

 صاصيال

11258/10 S.0875 علم االجتماع السياسي 
فيليب برو/تر: محمد عرب 

 صاصيال

7940/09 S.0876 انتروبولوجيا الجسد والحداثة 
دافيدلو بروتون/تر: محمد عرب 

 صاصيال

7941/08 S.0877 انتروبولوجيا الجسد والحداثة 
بروتون/تر: محمد عرب دافيدلو 

 صاصيال

12257/08 S.0878 انتروبولوجيا الجسد والحداثة 
دافيدلو بروتون/تر: محمد عرب 

 صاصيال

12258/10 S.0879 انتروبولوجيا الجسد والحداثة 
دافيدلو بروتون/تر: محمد عرب 

 صاصيال

12259/10 S.0880 انتروبولوجيا الجسد والحداثة 
دافيدلو بروتون/تر: محمد عرب 

 صاصيال

11299/10 S.0881 نقد المعرفة في علم االجتماع 
جيوفاني بوسينو/تر: محمد عرب 

 صاصيال

11300/10 S.0882 نقد المعرفة في علم االجتماع 
جيوفاني بوسينو/تر: محمد عرب 

 صاصيال

12623/10 S.0883 معجم العلوم السياسية 
جان فرنسوا دورتيه/تر: جورج  

 كتورة

12624/10 S.0884 معجم العلوم السياسية 
جان فرنسوا دورتيه/تر: جورج  

 كتورة

12625/10 S.0885 معجم العلوم السياسية 
جان فرنسوا دورتيه/تر: جورج  

 كتورة



8071/09 S.0886 
االتنولوجيا من البدايات حتى الحرب تاريخ 

 العالمية الثانية
 روبرت لووي /تر: نظير جاهل

8072/09 S.0887 
تاريخ االتنولوجيا من البدايات حتى الحرب 

 العالمية الثانية
 روبرت لووي /تر: نظير جاهل

7779/09 S.0888 
قراءة نصية في االمتاع - والرؤية المجتمع 

 والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي
 الحبيب شبيل

7780/09 S.0889 
قراءة نصية في االمتاع - المجتمع والرؤية 

 والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي
 الحبيب شبيل

11303/10 S.0890 موريس دو فرجيه/سليم حداد علم اجتماع السياسة 

11304/10 S.0891 موريس دو فرجيه/سليم حداد علم اجتماع السياسة 

12248/10 S.0892 عاطف وصفي األنثروبولوجيا االجتماعية 

12249/10 S.0893 عاطف وصفي األنثروبولوجيا االجتماعية 

12250/10 S.0894 عاطف وصفي األنثروبولوجيا االجتماعية 

12253/10 S.0895 عاطف وصفي األنثروبولوجيا االجتماعية 

12254/10 S.0896 عاطف وصفي األنثروبولوجيا االجتماعية 

12255/10 S.0897 عاطف وصفي األنثروبولوجيا االجتماعية 

12610/10 S.0898 
مع دراسة -الخرافة والتفكير العلميسيكولوجية 

 ميدانية مقارنة على الشباب المصري والعربي
 عبد الرحمن العيسوي

12611/10 S.0899/A 
مع دراسة -سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي

 ميدانية مقارنة على الشباب المصري والعربي
 عبد الرحمن العيسوي

12612/10 S.0899/B 
مع دراسة -سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي

 ميدانية مقارنة على الشباب المصري والعربي
 عبد الرحمن العيسوي

12613/10 S.0900 عبد الرحمن العيسوي سيكولوجية العنف المدرسي والمشاكل السلوكية 

12614/10 S.0901 عبد الرحمن العيسوي سيكولوجية العنف المدرسي والمشاكل السلوكية 



12615/10 S.0902 عبد الرحمن العيسوي سيكولوجية العنف المدرسي والمشاكل السلوكية 

11321/10 S.0903 سامية محمد جابر علم االجتماع المعاصر 

11322/10 S.0904 سامية محمد جابر علم االجتماع المعاصر 

11357/10 S.0905 علي فؤاد أحمد علم االجتماع الريفي 

11318/10 S.0906 سامية محمد جابر علم االجتماع العام 

12627/10 S.0907 
-معجم مصطلحات التربية والتعليم (عربي

 انجليزي)-فرنسي
 جرجس ميشال جرجس

08903/09 S.0908 عبد الجوادمصطفى خلف  نظرية علم االجتماع المعاصر 

08904/09 S.0909 مصطفى خلف عبد الجواد نظرية علم االجتماع المعاصر 

08907/09 S.0910  علياء شكري.. وآخرون علم االجتماع العائلي 

08908/09 S.0911  علياء شكري.. وآخرون علم االجتماع العائلي 

8909/09 S.0912  عالية حبيب .. وآخرون االجتماع الريفيعلم 

08910/09 S.0913 عالية حبيب .. وآخرون علم االجتماع الريفي 

12235/10 S.0914 
سوسيولوجيا الفكر االسالمي الجزء األول: طور 

 التكوين
 محمود اسماعيل

12235/10 S.0915 
طور اإلزدهار -الفكر االسالمي سوسيولوجيا 

 الفنون -اآلداب-): العلوم2(
 محمود اسماعيل

12235/10 S.0916 
طور اإلزدهار -سوسيولوجيا الفكر االسالمي 

 تاريخية-): الخلفية السوسيو 1(
 محمود اسماعيل

12235/10 S.0917 

طور اإلزدهار -الفكر االسالمي سوسيولوجيا 

-الفلسفة -علم الكالم -): فكر الفرق3(

 التصرف

 محمود اسماعيل



12235/10 S.0918 
طور اإلزدهار -سوسيولوجيا الفكر االسالمي 

 ): الفكر التاريخي4(
 محمود اسماعيل

12235/10 S.0919 
طور اإلنهيار -الفكر االسالمي سوسيولوجيا 

 تاريخية-): الخلفية السوسيو 1(
 محمود اسماعيل

12235/10 S.0920 
طور اإلنهيار -سوسيولوجيا الفكر االسالمي 

 الفنون -اآلداب-): العلوم2(
 محمود اسماعيل

11325/10 S.0921 
التوازن -المعاصرة في علم االجتماع النظرية 

 التفاضلي صيغة توليفية بين لبوظيفة والصراع
 محمد عبد الكريم الحوراني

11326/10 S.0922 
التوازن -النظرية المعاصرة في علم االجتماع 

 التفاضلي صيغة توليفية بين لبوظيفة والصراع
 محمد عبد الكريم الحوراني

11396/10 S.0923 
التوازن -النظرية المعاصرة في علم االجتماع 

 التفاضلي صيغة توليفية بين لبوظيفة والصراع
 محمد عبد الكريم الحوراني

11301/10 S.0924 محمد عبد المولى الدقس علم االجتماع الصناعي 

11302/10 S.0925 محمد عبد المولى الدقس علم االجتماع الصناعي 

11330/10 S.0926 
الموضوع والمنهج (مع التركيز -علم االجتماع 

 على المجتمع العربي)
 محمد الدين عمر خيري خمش

11312/10 S.0927 
رعاية -سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

 - المتخلفين عقليا وتأهيلهم
 السيد علي فهمي

11313/10 S.0928 
رعاية -ذوي االحتياجات الخاصة سيكولوجية 

 - المتخلفين عقليا وتأهيلهم
 السيد علي فهمي

11359/10 S.0929 محمد نبيل جامع علم االجتماع المعاصر ووصايا التنمية 

11360/10 S.0930 محمد نبيل جامع علم االجتماع المعاصر ووصايا التنمية 

12576/10 S.0931 
المنظرون -عالما اجتماعيا أساسيا خمسون 

 -المعاصرون

جون سكوت/تر: محمود محمد 

 حلمي/مراجعة: جبور سمعان

12577/10 S.0932 
المنظرون -خمسون عالما اجتماعيا أساسيا 

 -المعاصرون

جون سكوت/تر: محمود محمد 

 حلمي/مراجعة: جبور سمعان

12578/10 S.0933 
المنظرون -عالما اجتماعيا أساسيا خمسون 

 -المعاصرون

جون سكوت/تر: محمود محمد 

 حلمي/مراجعة: جبور سمعان

11374/10 S.0934 
من -في سوسيولوجيا الثقافة والمثقفين 

سوسيولوجيا التمثالت إلى سوسيولوجيا الفعل 
 م حيمرعبد السال



االجتماعي ومن منطلق العقل إلى منطلق الجسد 

 (أو التطبع)

11375/10 S.0935 

من -في سوسيولوجيا الثقافة والمثقفين 

سوسيولوجيا التمثالت إلى سوسيولوجيا الفعل 

االجتماعي ومن منطلق العقل إلى منطلق الجسد 

 (أو التطبع)

 عبد السالم حيمر

11376/10 S.0936 

من -سوسيولوجيا الثقافة والمثقفين في 

سوسيولوجيا التمثالت إلى سوسيولوجيا الفعل 

االجتماعي ومن منطلق العقل إلى منطلق الجسد 

 (أو التطبع)

 عبد السالم حيمر

12334/10 S.0937 
جدليات التوحيد واالنقسام -الدولة والمجتمع 

 في االجتماع العربي المعاصر
 عبد اإلله بلقزيز

12335/10 S.0938 
جدليات التوحيد واالنقسام -الدولة والمجتمع 

 في االجتماع العربي المعاصر
 عبد اإلله بلقزيز

12336/10 S.0939 
جدليات التوحيد واالنقسام -الدولة والمجتمع 

 في االجتماع العربي المعاصر
 عبد اإلله بلقزيز

12013/10 S.0940  دان سبيربر/تر: علي قانصو في اإلنتروبولوجياالبنيوية 

12014/10 S.0941 دان سبيربر/تر: علي قانصو البنيوية في اإلنتروبولوجيا 

12015/10 S.0942 دان سبيربر/تر: علي قانصو البنيوية في اإلنتروبولوجيا 

7857/09 S.0943 سبيربر/تر: علي قانصودان  البنيوية في اإلنتروبولوجيا 

7858/09 S.0944 دان سبيربر/تر: علي قانصو البنيوية في اإلنتروبولوجيا 

7809/09 S.0945 
نحو نظرية جديدة في علم االجتماع الديني 

 اإلسالم)-النصرانية-اليهودية-(الطوطمية

يوسف شلحت/تقديم: خليل 

 أحمد خليل

7810/09 S.0946 
نظرية جديدة في علم االجتماع الديني  نحو

 اإلسالم)-النصرانية-اليهودية-(الطوطمية

يوسف شلحت/تقديم: خليل 

 أحمد خليل

7811/09 S.0947 
نحو نظرية جديدة في علم االجتماع الديني 

 اإلسالم)-النصرانية-اليهودية-(الطوطمية

يوسف شلحت/تقديم: خليل 

 أحمد خليل

12031/10 S.0948 ماجد موريس ابراهيم سيكولوجية القهر واالبداع 



12032/10 S.0949 ماجد موريس ابراهيم سيكولوجية القهر واالبداع 

12245/10 S.0950 حسين عبد الحميد أحمد رشوان االيديولوجيا والمجتمع 

12246/10 S.0951 الحميد أحمد رشوانحسين عبد  االيديولوجيا والمجتمع 

12247/10 S.0952 حسين عبد الحميد أحمد رشوان االيديولوجيا والمجتمع 

11348/10 S.0953 طلعت مصطفى السروجي التنمية االجتماعية من الحداثة إلى العولمة 

11320/10 S.0954 مصطفى السروجيطلعت  التنمية االجتماعية من الحداثة إلى العولمة 

8280/09 S.0955  عمر عبيد حسنة مساهمة في إعادة البناء-الشاكلة الثقافية 

8281/09 S.0956  عمر عبيد حسنة مساهمة في إعادة البناء-الشاكلة الثقافية 

8282/09 S.0957  عمر عبيد حسنة مساهمة في إعادة البناء-الشاكلة الثقافية 

8290/09 S.0958 عمر عبيد حسنة قوة الثقافة.. ال ثقافة القوة 

7963/09 S.0959  مصطفى السباعي أخالقنا االجتماعية 

7964/09 S.0960  مصطفى السباعي أخالقنا االجتماعية 

8277/09 S.0961  سعيد حوى تربيتنا الروحية 

8278/09 S.0962  سعيد حوى تربيتنا الروحية 

8279/09 S.0963  سعيد حوى تربيتنا الروحية 

7727/09 S.0964 عبد الوهاب حميد رشيد التحول الديمقراطي والمجتمع المدني 

7728/09 S.0965 عبد الوهاب حميد رشيد التحول الديمقراطي والمجتمع المدني 



7729/09 S.0966 عبد الوهاب حميد رشيد التحول الديمقراطي والمجتمع المدني 

12403/10 S.0967 
االجماع والتنازع بين هابرماس -حدود التواصل 

 وليوتار

مانفريد فرانك/تر: عز العرب 

 لحكيم بناني

12404/10 S.0968 
االجماع والتنازع بين هابرماس -حدود التواصل 

 وليوتار

فرانك/تر: عز العرب  مانفريد

 لحكيم بناني

12405/10 S.0969 
االجماع والتنازع بين هابرماس -حدود التواصل 

 وليوتار

مانفريد فرانك/تر: عز العرب 

 لحكيم بناني

11383/10 S.0970 محمد سيد فهمي تصميم وتنفيذ بحوث الخدمة االجتماعية 

11384/10 S.0971  محمد سيد فهمي وتنفيذ بحوث الخدمة االجتماعيةتصميم 

11385/10 S.0972 محمد سيد فهمي تصميم وتنفيذ بحوث الخدمة االجتماعية 

8006/09 S.0973 
من األروحية -مدخل إلى علم اجتماع اإلسالم 

 -إلى الشمولية

يوسف شلحتا/تقديم: خليل أحمد 

 خليل

8007/09 S.0974 
من األروحية -مدخل إلى علم اجتماع اإلسالم 

 -إلى الشمولية

يوسف شلحتا/تقديم: خليل أحمد 

 خليل

8008/09 S.0975 
من األروحية -مدخل إلى علم اجتماع اإلسالم 

 -إلى الشمولية

يوسف شلحتا/تقديم: خليل أحمد 

 خليل

11377/10 S.0976 غاستون مياالري/تر: شفيق محسن طرق البحث في علوم التربية 

11378/10 S.0977 غاستون مياالري/تر: شفيق محسن طرق البحث في علوم التربية 

11379/10 S.0978 غاستون مياالري/تر: شفيق محسن طرق البحث في علوم التربية 

8273/09 S.0979 العربي عقون مدخل إلى التقييم التربوي 

8274/09 S.0980 العربي عقون مدخل إلى التقييم التربوي 

8275/09 S.0981 العربي عقون مدخل إلى التقييم التربوي 

11222/10 S.0982 أنطوني غيدنز/تر: فاضل جتكر الرأسمالية والنظرية االجتماعية الحديثة 



11223/10 S.0983  أنطوني غيدنز/تر: فاضل جتكر والنظرية االجتماعية الحديثةالرأسمالية 

11224/10 S.0984 أنطوني غيدنز/تر: فاضل جتكر الرأسمالية والنظرية االجتماعية الحديثة 

08983/09 S.0985 محمد عطية خميس تكنولوجيا التعليم والتعلم 

08984/09 S.0986  محمد عطية خميس التعليم والتعلمتكنولوجيا 

08973/09 S.0987 علم االجتماع الطبي 
سوسن -قدري الشيخ علي

 ماري حداد-سمور

08974/09 S.0988 علم االجتماع الطبي 
سوسن -قدري الشيخ علي

 ماري حداد-سمور

08905/09 S.0989 محمود يحي سالم تنمية قدرات المجتمع 

8906/09 S.0990 محمود يحي سالم تنمية قدرات المجتمع 

08977/09 S.0991 خليل عبد الهادي البدو علم االجتماع الصناعي 

08978/09 S.0992 خليل عبد الهادي البدو علم االجتماع الصناعي 

8106/09 S.0993 فرحاتوفاء  موسوعة تدابير شؤوون البيت واألسرة 

8107/09 S.0994 وفاء فرحات موسوعة تدابير شؤوون البيت واألسرة 

08991/09 S.0995 طارق عبد الرؤوف عامر األنشطة التربوية والمدرسية 

08992/09 S.0996 طارق عبد الرؤوف عامر األنشطة التربوية والمدرسية 

08975/09 S.0997  طلعت ابراهيم لطفي في علم االجتماع الجنائيدراسات 

08976/09 S.0998 طلعت ابراهيم لطفي دراسات في علم االجتماع الجنائي 

11287/10 S.0999 عبد الغني عماد تقنياته -مراحله -منهجيته -البحث االجتماعي 



11288/10 S.1000  عبد الغني عماد تقنياته -مراحله -منهجيته -االجتماعيالبحث 

08981/09 S.1001 فؤاد اآلغا علم االجتماع العسكري 

08982/09 S.1002 فؤاد اآلغا علم االجتماع العسكري 

08911/09 S.1003 هشام محمود اإلقداحي علم االجتماع السياسي 

08912/09 S.1004 هشام محمود اإلقداحي علم االجتماع السياسي 

11275/10 S.1005  صبحي محمد قنوص مدخل نظري-دراسات حضرية 

11276/10 S.1006  صبحي محمد قنوص مدخل نظري-دراسات حضرية 

11311/10 S.1007 (السوسيولوجيا) عبد اهللا ابراهيم علم االجتماع 

11309/10 S.1008 عبد اهللا ابراهيم البحث العلمي في العلوم االجتماعية 

7836/09 S.1009 محمود محمد أبو عابد المرجع في االشراف التربوي والعملية االشرافية 

7653/09 S.1010 
منهج التربية البنيوية للطفل مع نمادج تطبيقية من 

 حياة السلف الصالح

عبد الحفيظ محمد نور 

سويد/تقديم: محمد فوزي فيض 

 اهللا وآخرون

12425/10 S.1011 
التوظيف السياسي لنظرية البيئة الطبيعية بين ابن 

 خلدون ومونتسكيو
 أحمد العجالن

12256/10 S.1012 محمد الخطيب االنثروبولوجيا الثقافية 

12045/10 S.1013  فؤاد إسحاق الخوري االنثروبولوجيا وعبقرية ابن خلدونمذاهب 

11266/10 S.1014 علي العطار العولمة والنظام العالمي الجديد 

10943 S.1015 
دراسة في قضايا -رهانات البيداغوجيا المعاصرة 

 التعلم والثقافة المدرسية
 عبد الحق منصف



10944 S.1016 
دراسة في قضايا -البيداغوجيا المعاصرة رهانات 

 التعلم والثقافة المدرسية
 عبد الحق منصف

10945 S.1017 
دراسة في قضايا -رهانات البيداغوجيا المعاصرة 

 التعلم والثقافة المدرسية
 عبد الحق منصف

10946 S.1018 
دراسة في قضايا -البيداغوجيا المعاصرة رهانات 

 التعلم والثقافة المدرسية
 عبد الحق منصف

10947 S.1019 
منهجيات -مجاالت وآفاق تكوين األساتدة 

 -التدريس
 إشراف: عبد النبي رجواني

10948 S.1020 
منهجيات -مجاالت وآفاق تكوين األساتدة 

 -التدريس
 عبد النبي رجوانيإشراف: 

10949 S.1021 
منهجيات -مجاالت وآفاق تكوين األساتدة 

 -التدريس
 إشراف: عبد النبي رجواني

10950 S.1022 
منهجيات -مجاالت وآفاق تكوين األساتدة 

 -التدريس
 إشراف: عبد النبي رجواني

10951 S.1023 
الرياضيات -التربوية للتعليم بالكفايات المداخل 

 -نموذجا
 محمد حمدي

10952 S.1024 
الرياضيات -المداخل التربوية للتعليم بالكفايات 

 -نموذجا
 محمد حمدي

10953 S.1025 
الرياضيات -المداخل التربوية للتعليم بالكفايات 

 -نموذجا
 محمد حمدي

10954 S.1026 
تحقيق -البيداغوجية في تعليم اإلنشاء األسس 

 -الكفاية في التعبير الكتابي
 مصطفى عمراوي

10955 S.1027 
تحقيق -األسس البيداغوجية في تعليم اإلنشاء 

 -الكفاية في التعبير الكتابي
 مصطفى عمراوي

10956 S.1028 
تحقيق -البيداغوجية في تعليم اإلنشاء األسس 

 -الكفاية في التعبير الكتابي
 مصطفى عمراوي

10940 S.1029 
من تفكير التعلم إلى تعلم -مقاربات بيداغوجية 

 - التفكير (دراسة سوسيوبيداغوجية)
 محمد شرقي

10941 S.1030 
من تفكير التعلم إلى تعلم -بيداغوجية مقاربات 

 - التفكير (دراسة سوسيوبيداغوجية)
 محمد شرقي

10942 S.1031 
من تفكير التعلم إلى تعلم -مقاربات بيداغوجية 

 - التفكير (دراسة سوسيوبيداغوجية)
 محمد شرقي

9812 S.1032 األطر اإلجتماعية للمعرفة 
غورفيتش/تر: خليل أحمد جورج 

 خليل



9813 S.1033 األطر اإلجتماعية للمعرفة 
جورج غورفيتش/تر: خليل أحمد 

 خليل

9814 S.1034 األطر اإلجتماعية للمعرفة 
جورج غورفيتش/تر: خليل أحمد 

 خليل

10239 S.1035 ج.ك كوفمان/تر: بسمة بدران علم اجتماع الثنائي 

10240 S.1036 ج.ك كوفمان/تر: بسمة بدران علم اجتماع الثنائي 

10241 S.1037 ج.ك كوفمان/تر: بسمة بدران علم اجتماع الثنائي 

10209 S.1038 مجتمع الالدولة 
بيار كالستر/تعريب: محمد حسين 

 دكروب

10210 S.1039 مجتمع الالدولة 
كالستر/تعريب: محمد حسين بيار  

 دكروب

11196 S.1040 طه عبد الرحمن في أصول الحوار وتجديد علم الكالم 

11200 S.1041 
إرادة المعرفة وإرادة -النص والسلطة والحقيقة 

 -الهيمنة
 نصر حامد أبو زيد

11201 S.1042 
إرادة المعرفة وإرادة -والسلطة والحقيقة النص 

 -الهيمنة
 نصر حامد أبو زيد

11202 S.1043  نصر حامد أبو زيد -قراءة في خطاب المرأة-دوائر الخوف 

10919 S.1044 محمد عصام طربية طرق وأساليب التدريس الحديثة 

10920 S.1045 محمد عصام طربية طرق وأساليب التدريس الحديثة 

10921 S.1046 محمد عصام طربية طرق وأساليب التدريس الحديثة 

11455/10 S.1047 
التنمية المهنية للمعلمين في ضوء االتجاهات 

 العالمية
 رشيدة السيد أحمد الطاهر

11484/10 S.1048 
األصول االجتماعية -االجتماع االقتصادي علم 

 -للتنمية االقتصادية
 محمد نبيل جامع

11472/10 S.1049 المفاهيم األساسية في العلوم االجتماعية 
ماكس فيبر/تعريب: فادية عمر 

 الجوالني



11473/10 S.1050 مبادئ العلوم االجتماعية 
وليكينز/تعريب: فادية عمر اليزاب 

 الجيالني

10463/10 S.1051 صالح عبد العزيز الكريم الجامعات وبناء الذات 

10464/10 S.1052 صالح عبد العزيز الكريم الجامعات وبناء الذات 

9784/10 S.1053 بومدين بوزيد التراث ومجتمعات المعرفة 

9785/10 S.1054 بومدين بوزيد التراث ومجتمعات المعرفة 

11577/10 S.1055 رافدة الحريري التقويم التربوي 

10929 S.1056 التربية والثقافة األسرية 
أيمن -سعاد عساكرية الناعوري 

 سليمان مزاهرة

11442/10 S.1057 
طبيعتها وطرائق تعليمها -االجتماعية الدراسات 

 -وتعلمها

محمد -ماهر مفلح الزيادات 

 إبراهيم قطاوي

11481/10 S.1058 ماهر أبو المعاطي الدسوقي االتجاهات الحديثة في الخدمة االجتماعية 

11480/10 S.1059 
استراتيجيات وأدوات التدخل المهني في الخدمة 

 االجتماعية
 ماهر أبو المعاطي علي

10917 S.1060 عبد اللطيف حسين فرج التعليم الثانوي رؤية جديدة 

10938 S.1061 وليد سرحان مشاكل الناس 

10911 S.1062 أفراح محمد محسن عقارن التخطيط االستراتيجي لتطوير اإلشرلف التربوي 

9855/10 S.1063  مصطلحات اإلثنولوجيا والفولكلورقاموس 
إيكة هولتكرانس/تر: محمد 

 حسن الشامي-الجوهري

9855/10 S.1064 المناهج الدراسية تخطيطها وتطويرها 
أسماء -محمود أبو زيد إبراهيم

 محمود غانم

10908 S.1065 سالم ساري-إبراهيم عثمان نظريات في علم االجتماع 

11461/10 S.1066 أسامة محمد سيد اإلدارة التعليمية بين المركزية والالمركزية 



11537/10 S.1067 
مشكالت -إدارة التجنيد واإلصالح التربوي 

 -الواقع وتوجهات المستقبل
 عايد أحمد الخوالدة

10937/10 S.1068 
إستراتيجيات إدارة الخجل والقلق وحقوق 

 اإلنسان
 العظيم حسينطه عبد 

11564/10 S.1069 
التعليم والمواطنة وحقوق -التربية المدنية 

 اإلنسان
 شبل بدران/تر: حامد عمار

11593/10 S.1070 
األسس المنهجية واالستخدامات االحصائية في 

 بحوث العلوم التربوية واإلنسانية

يعقوب -عدنان حسين الجادي 

 عبد اهللا أبو حلو

11515/10 S.1071 
بين الرؤية النظرية -علم االجتماع الحضري 

 -والتحليل الواقعي
 محمد ياسر الخواجة

11479/10 S.1072 هشام محمود اإلقداحي علم اجتماع السلطة 

11482/10 S.1073 تيري إيجلتون/تر: ثائر ديب فكرة الثقافة 

10248/10 S.1074  السيد علي شنا من منظور علم االجتماعالشخصية 

11721/10 S.1075 محمد محمود الجوهري المدخل إلى علم االجتماع 

10359/10 S.1076 
سوسيولوجيا الغزل العربي (الشعر العذري 

 نموذجا)

الطاهر لبيب /تر: مصطفى 

 الحسناوي

12048/10 S.1077 
الحضارية في لغة المقدمة عند ابن الدالالت 

 خلدون
 حسين اسماعيل

14204/11 S.1078 
الخجل اإلجتماعي و عالقته بأساليب المعاملة 

 الوالدية 
 اد: فضيلة عرفات السبعاوي 

14205/11 S.1079 
الخجل اإلجتماعي و عالقته بأساليب المعاملة 

 الوالدية 
  اد: فضيلة عرفات السبعاوي

14206/11 S.1080 
الخجل اإلجتماعي و عالقته بأساليب المعاملة 

 الوالدية 
 اد: فضيلة عرفات السبعاوي 

14207/11 S.1081 
الخجل اإلجتماعي و عالقته بأساليب المعاملة 

 الوالدية 
 اد: فضيلة عرفات السبعاوي 

14208/11 S.1082 
اإلجتماعي و عالقته بأساليب المعاملة الخجل 

 الوالدية 
 اد: فضيلة عرفات السبعاوي 

14210//11 S.1083 د: غني ناصر حسين القريشي  الضبط اإلجتماعي 



14211/11 S.1084 د: غني ناصر حسين القريشي  الضبط اإلجتماعي 

14212/11 S.1085 ناصر حسين القريشي د: غني  الضبط اإلجتماعي 

14213/11 S.1086 د: غني ناصر حسين القريشي  الضبط اإلجتماعي 

14214/11 S.1087 د: غني ناصر حسين القريشي  الضبط اإلجتماعي 

14220/11 S.1088  علم اإلجتماع الريفي 

أد: نجوى عبد -حبيبأد: عالية 

أد: علياء -الحميد سعد اهللا 

-أد: محمد الجوهري- شكري 

 أد:محمد العقبي 

14221/11 S.1089  علم اإلجتماع الريفي 

أد: نجوى عبد -أد: عالية حبيب

أد: علياء -الحميد سعد اهللا 

-أد: محمد الجوهري- شكري 

 أد:محمد العقبي 

14222/11 S.1090  اإلجتماع الريفي علم 

أد: نجوى عبد -أد: عالية حبيب

أد: علياء -الحميد سعد اهللا 

-أد: محمد الجوهري- شكري 

 أد:محمد العقبي 

14223/11 S.1091  علم اإلجتماع الريفي 

أد: نجوى عبد -أد: عالية حبيب

أد: علياء -الحميد سعد اهللا 

-أد: محمد الجوهري- شكري 

 أد:محمد العقبي 

14224/11 S.1092  علم اإلجتماع الريفي 

أد: نجوى عبد -أد: عالية حبيب

أد: علياء -الحميد سعد اهللا 

-أد: محمد الجوهري- شكري 

 أد:محمد العقبي 

6860/09 S.1093  علم اجتماع الثنائي 
ج . ك . كوفمان /ترجمة : بسمة 

 بدران

6861/09 S.1094  اجتماع الثنائي علم 
ج . ك . كوفمان /ترجمة : بسمة 

 بدران

6862/09 S.1095  علم اجتماع الثنائي 
ج . ك . كوفمان /ترجمة : بسمة 

 بدران



6863/09 S.1096  علم اجتماع الثنائي 
ج . ك . كوفمان /ترجمة : بسمة 

 بدران

6924/09 S.1097 األديان في علم اإلجتماع 
بولويليام/ترجمة: بسمة - جان

 بدران

6925/09 S.1098 األديان في علم اإلجتماع 
بولويليام/ترجمة: بسمة - جان

 بدران

692609 S.1099 األديان في علم اإلجتماع 
بولويليام/ترجمة: بسمة - جان

 بدران

692709 S.1100 األديان في علم اإلجتماع 
بولويليام/ترجمة: بسمة - جان

 بدران

6880/09 S.1101  أسس لإلعادة البناء اإلجتماعي 
برتراند راسل /ترجمة : د: إبراهيم 

 يوسف النجار 

6881/09 S.1102  أسس لإلعادة البناء اإلجتماعي 
برتراند راسل /ترجمة : د: إبراهيم 

 يوسف النجار 

6882/09 S.1103  أسس لإلعادة البناء اإلجتماعي 
برتراند راسل /ترجمة : د: إبراهيم 

 يوسف النجار 

6883/09 S.1104  أسس لإلعادة البناء اإلجتماعي 
برتراند راسل /ترجمة : د: إبراهيم 

 يوسف النجار 

7034/2009 S.1105 المجتمع و العنف 

فيق من اإلختصاصيين تأليف: 

-/ترجمة: األب إلياس الزحالوي

 أ: انطون مقدسي 

7035/2010 S.1106 المجتمع و العنف 

تأليف: فيق من اإلختصاصيين 

-/ترجمة: األب إلياس الزحالوي

 أ: انطون مقدسي 

7036/2011 S.1107 المجتمع و العنف 

فيق من اإلختصاصيين تأليف: 

-/ترجمة: األب إلياس الزحالوي

 أ: انطون مقدسي 

6834/09 S.1108 نقد المعرفة في علم االجتماع 
جيوفاني بوسينو/تر: محمد عرب 

 صاصيال

6835/09 S.1109 نقد المعرفة في علم االجتماع 
جيوفاني بوسينو/تر: محمد عرب 

 صاصيال

6836/09 S.1110 نقد المعرفة في علم االجتماع 
جيوفاني بوسينو/تر: محمد عرب 

 صاصيال



12251/10 S.1111  األنتروبولوجيا السياسية 
جورج بالنديه/ترجمة: علي 

 المصري 

12252/10 S.1112  األنتروبولوجيا السياسية 
جورج بالنديه/ترجمة: علي 

 المصري 

7180/09 S.1113  أنساقها-أساطيرها-رموزها-األنتروبولوجيا 
جيلبير دوران /ترجمة: د: مصباح 

 عبد الصمد

14245/11 S.1114 رائدة خليل سالم المدرسة و المجتمع 

14246/11 S.1115 رائدة خليل سالم المدرسة و المجتمع 

14247/11 S.1116 خليل سالمرائدة  المدرسة و المجتمع 

14248/11 S.1117 رائدة خليل سالم المدرسة و المجتمع 

14249/11 S.1118 رائدة خليل سالم المدرسة و المجتمع 

14189/11 S.1119 
أساسيات علم اإلجتماع النفسي التربوي و 

 نظرياته
 أد: صالح حسن الداهري 

14190/11 S.1120 
علم اإلجتماع النفسي التربوي و أساسيات 

 نظرياته
 أد: صالح حسن الداهري 

14191/11 S.1121 
أساسيات علم اإلجتماع النفسي التربوي و 

 نظرياته
 أد: صالح حسن الداهري 

14192/11 S.1122 
أساسيات علم اإلجتماع النفسي التربوي و 

 نظرياته
 أد: صالح حسن الداهري 

147193/11 S.1123 
أساسيات علم اإلجتماع النفسي التربوي و 

 نظرياته
 أد: صالح حسن الداهري 

14226/11 S.1124 
مدخل -الكفاءة التنظيمية و السلوك اإلنتاجي 

 فى علم اإلجتماع الصناعيى

د: -د: مجدى أحمد بيوميى

 محمد السيد لطفى

14227/11 S.1125 
مدخل -التنظيمية و السلوك اإلنتاجي الكفاءة 

 فى علم اإلجتماع الصناعيى

د: -د: مجدى أحمد بيوميى

 محمد السيد لطفى

14228/11 S.1126 
مدخل -الكفاءة التنظيمية و السلوك اإلنتاجي 

 فى علم اإلجتماع الصناعيى

د: -د: مجدى أحمد بيوميى

 محمد السيد لطفى

14229/11 S.1127 
مدخل -الكفاءة التنظيمية و السلوك اإلنتاجي 

 فى علم اإلجتماع الصناعيى

د: -د: مجدى أحمد بيوميى

 محمد السيد لطفى



14225/11 S.1128 
مدخل -الكفاءة التنظيمية و السلوك اإلنتاجي 

 فى علم اإلجتماع الصناعيى

د: -د: مجدى أحمد بيوميى

 محمد السيد لطفى

14215/11 S.1129 أد: معن خليل العمر علم اجتماع العنف 

14216/11 S.1130 أد: معن خليل العمر علم اجتماع العنف 

14217/11 S.1131 أد: معن خليل العمر علم اجتماع العنف 

14218/11 S.1132 أد: معن خليل العمر علم اجتماع العنف 

14219/11 S.1133  أد: معن خليل العمر اجتماع العنفعلم 

14199/11 S.1134  أد: نبيل عبد الحميد عبد الجبار تاريخ الفكر االجتماعي 

14200/11 S.1135  أد: نبيل عبد الحميد عبد الجبار تاريخ الفكر االجتماعي 

14201/11 S.1136  عبد الحميد عبد الجبارأد: نبيل  تاريخ الفكر االجتماعي 

14202/11 S.1137  أد: نبيل عبد الحميد عبد الجبار تاريخ الفكر االجتماعي 

14203/11 S.1138  أد: نبيل عبد الحميد عبد الجبار تاريخ الفكر االجتماعي 

14240/11 S.1139  مدخل إلى علم اإلجتماع التربوي 
تفديم:  - حسان هشامإعداد: د: 

 نجوى يوسف جمال الدين

14241/11 S.1140  مدخل إلى علم اإلجتماع التربوي 
تفديم:  - إعداد: د: حسان هشام

 نجوى يوسف جمال الدين

14242/11 S.1141  مدخل إلى علم اإلجتماع التربوي 
تفديم:  - إعداد: د: حسان هشام

 نجوى يوسف جمال الدين

14243/11 S.1142  مدخل إلى علم اإلجتماع التربوي 
تفديم:  - إعداد: د: حسان هشام

 نجوى يوسف جمال الدين

14244/11 S.1143  مدخل إلى علم اإلجتماع التربوي 
تفديم:  - إعداد: د: حسان هشام

 نجوى يوسف جمال الدين

12688/11 S.1144  مها محمد حسين دراسة في إنثروبولوجيا الجسد-و الثقافة العذرية 



12689/11 S.1145  مها محمد حسين دراسة في إنثروبولوجيا الجسد-العذرية و الثقافة 

12690/11 S.1146  مها محمد حسين دراسة في إنثروبولوجيا الجسد-العذرية و الثقافة 

12691/11 S.1147  مها محمد حسين دراسة في إنثروبولوجيا الجسد-العذرية و الثقافة 

6956/09 S.1148 
-فرنسي- عربي-معجم المصطلحات اإلجتماعة 

 إنكليزي 
 د: خليل أحمد خليل

6957/09 S.1149 
-فرنسي- عربي-معجم المصطلحات اإلجتماعة 

 إنكليزي 
 د: خليل أحمد خليل

6958/09 S.1150 
-فرنسي- عربي-معجم المصطلحات اإلجتماعة 

 إنكليزي 
 د: خليل أحمد خليل

12317/10 S.1151  اإلسالم و السياسة و الحركات اإلجتماعية 
إدموند بيرك و إيرا 

 البيدوس/ترجمة: محروس سليمان

12318/10 S.1152  اإلسالم و السياسة و الحركات اإلجتماعية 
بيرك و إيرا  إدموند

 البيدوس/ترجمة: محروس سليمان

12319/10 S.1153  اإلسالم و السياسة و الحركات اإلجتماعية 
إدموند بيرك و إيرا 

 البيدوس/ترجمة: محروس سليمان

6841/09 S.1154 
المجتمع,النظام,البنية في موضوع علم اإلجتماع 

 و إشكاليته
 فؤاد خليل

6842/09 S.1155 
المجتمع,النظام,البنية في موضوع علم اإلجتماع 

 و إشكاليته
 فؤاد خليل

6843/09 S.1156 
المجتمع,النظام,البنية في موضوع علم اإلجتماع 

 و إشكاليته
 فؤاد خليل

6596/09 S.1157 " إبراهيم الديب تربية المجتمع"وأنذر عشيرتك األقربين 

6597/09 S.1158 " إبراهيم الديب تربية المجتمع"وأنذر عشيرتك األقربين 

6598/09 S.1159 " إبراهيم الديب تربية المجتمع"وأنذر عشيرتك األقربين 

12267/10 S.1160  مقدمة في اإلقتصاد الرياضي 
د: عقيل جاسم عبد اهللا/د: 

 ابراهيم غبريال

12268/10 S.1161  مقدمة في اإلقتصاد الرياضي 
د: عقيل جاسم عبد اهللا/د: 

 ابراهيم غبريال



12269/10 S.1162  مقدمة في اإلقتصاد الرياضي 
د: عقيل جاسم عبد اهللا/د: 

 ابراهيم غبريال

14667/11 S.1163 
-منهجية البحث في علم االجتماع 

 المقاربات-التقنيات-االشكاليات
 الغني عمادد: عبد 

14668/11 S.1164 
-منهجية البحث في علم االجتماع 

 المقاربات-التقنيات-االشكاليات
 د: عبد الغني عماد

14721/11 S.1165  د: عيسى الشماس  دراسة-األنثروبولوجيا -مدخل إلى علم اإلنسان 

14722/11 S.1166  د: عيسى الشماس  دراسة-األنثروبولوجيا -علم اإلنسان مدخل إلى 

6783/09 S.1167 

معجم مصطلحات األنثروبولوجيا و الفلسفة و 

-علوم اللسان و المذاهب النقدية و األدبية

-فرنسى/إنجليزى-عربى/عربى-فرنسي

 إنجليزى- عربى/عربى

 د: سمير سعيد حجازى

6784/09 S.1168 

مصطلحات األنثروبولوجيا و الفلسفة و معجم 

-علوم اللسان و المذاهب النقدية و األدبية

-فرنسى/إنجليزى-عربى/عربى-فرنسي

 إنجليزى- عربى/عربى

 د: سمير سعيد حجازى

6817/09 S.1169 
المقوالت النظرية و مناهج -البطالة و التضخم

 السياسة اإلقتصادية 
 د: أسامة بشير الدباغ

6818/09 S.1170 
المقوالت النظرية و مناهج -البطالة و التضخم

 السياسة اإلقتصادية 
 د: أسامة بشير الدباغ

14684/11 S.1171 بدايات الثقافة اإلنسانية- أصل األشياء 
يوليوس ليبس/ الترجمة: كامل 

 إسماعيل

14685/11 S.1172  بدايات الثقافة اإلنسانية- األشياءأصل 
يوليوس ليبس/ الترجمة: كامل 

 إسماعيل

14840/11 S.1173 رغداء زيدان ضد النمادج المفروضة 

14841/11 S.1174 رغداء زيدان ضد النمادج المفروضة 

13122/11 S.1175 
-دراسة ميثولوجية- بين األرض و السماء المرأة 

 مقارنة-إجتماعية
 عبد المالك أبو رقطي

13123/11 S.1176 
-دراسة ميثولوجية- المرأة بين األرض و السماء 

 مقارنة-إجتماعية
 عبد المالك أبو رقطي



14377/11 S.1177  م ,سجا طه الزعبي  دور المرأة في اإلقتصاد المنزلي 

14729/11 S.1178 
بحث في اإلنثروبولوجيا -الفرد و المصير 

 الثقافية 
 عالء جواد كاظم

14730/11 S.1179 
بحث في اإلنثروبولوجيا -الفرد و المصير 

 الثقافية 
 عالء جواد كاظم

6643/09 S.1180 دراسة تحليلية-المضمون اإلجتماعى للمناهج 

أبو زيد د: مخمود 

د: أحمد حسين -إبراهيم/إشراف

 اللقانى

7211/09 S.1181 
سلسلة -الهياكل العائلية و األدوار اإلجتماعية 

 مراجع
 جماعي

13306/11 S.1182 د: أنطونيوس بطرس المساعد في كتابة البحوث 

14541/11 S.1183 
كيف -و المعرفة في عصر المعلومات اإلنسان 

 تتحول المعلومات إلى معرفة
 كيت دقيلن/تعريب: شادن اليافي

14209/11 S.1184  د: فردريك معتوق سوسيولوجيا التراث 

12892/11 S.1185 
دراسة في بعض أنساق الثقافة - مسالك المعنى

 العربية 
 سعيد بن كراد

12893/11 S.1186 
دراسة في بعض أنساق الثقافة - مسالك المعنى

 العربية 
 سعيد بن كراد

12894/11 S.1187 
دراسة في بعض أنساق الثقافة - مسالك المعنى

 العربية 
 سعيد بن كراد

6520/09 S.1188 د: محمد أحمد بيومي األنثروبولوجيا الثقافية 

7604/09 S.1189 

مفهوم و -على األزمة المالية العالمية أتعرف 

األثار و -األزمة اإلقتصادية-أسباب األزمة

 البدائل

 عبد الغني بن محمد 

7605/09 S.1190 

مفهوم و -أتعرف على األزمة المالية العالمية 

األثار و -األزمة اإلقتصادية-أسباب األزمة

 البدائل

 عبد الغني بن محمد 

0976/09  S.1191 

مفهوم و -أتعرف على األزمة المالية العالمية 

األثار و -األزمة اإلقتصادية-أسباب األزمة

 البدائل

 عبد الغني بن محمد 



6423/09 S.1192 
حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالمو إعالن األمم 

 المتحدة
 محمد الغزالي 

6424/09 S.1193 
اإلنسان بين تعاليم اإلسالمو إعالن األمم حقوق 

 المتحدة
 محمد الغزالي 

6457/09 S.1194 
الفساد السياسي في المجتمعات العربية و 

 اإلسالمية 
 محمد الغزالي 

8311/09 S.1195 
التوريث السياسي في األنظمة الجمهورية العربية 

 المعاصرة
 خليل أحمد خليل 

8312/09 S.1196 
التوريث السياسي في األنظمة الجمهورية العربية 

 المعاصرة
 خليل أحمد خليل 

14843/11 S.1197 
مقاربات في علم اإلجتماع و -ديانة الحضارة 

 التحضر و البداوة 
 عبد اإلله بكار 

14842/11 S.1198 
مقاربات في علم اإلجتماع و -الحضارة ديانة 

 التحضر و البداوة 
 عبد اإلله بكار 

10182/10 S.1199  هل ينحذر العالم غإلى الهاوية 
نعوم تشومسكي و أخرون/تر: 

 محمد ميالد

10179/10 S.1200  هل ينحذر العالم غإلى الهاوية 
نعوم تشومسكي و أخرون/تر: 

 محمد ميالد

7650/09 S.1201 
اإلغريقي -الفكر السياسي في العصور القديمة 

 الروماني - الهلنستي-
 عمر عبد الحي 

7350/09 S.1202 
قضايا -النقود و السياسات النقدية الداخلية 

 نقدية و مالية 
 وسام مالك

7001/09 S.1203 
نشوء الفكر السياسي اإلسالمي من خالل 

 المدينة"صحيفة "
 خالد بن صالح الحميدي 

16848/12 S.1204 
-أسس التنظيم السياسي -النظم السياسية 

 الحقوق و الحريات العامة-الحكومات-الدول
 عصام علي الدبس

16848/12 S.1205 
المؤسسة - السلطة القضائية- النظم السياسية

 الكتاب الخامس-الدستورية الثالثة 
 الدبسعصام علي 

16848/12 S.1206 
المؤسسة -السلطة التنفيذية - النظم السياسية

 الكتاب الرابع-الدستورية الثانية
 عصام علي الدبس

16848/12 S.1207 
المؤسسة -السلطة التشريعية - النظم السياسية

 الكتاب الثالث -الدستورية األولى
 عصام علي الدبس

16848/12 S.1208 
الكتاب -الخصائص العامة- النظم السياسية

 الثاني 
 عصام علي الدبس



16848/12 S.1209 
الحقوق و الحريات العمةو - النظم السياسية

 اكتاب السادس -ضمانات حمايتها
 عصام علي الدبس

16850/12 S.1210  نعمان أحمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري 

16849/12 S.1211  نعمان أحمد الخطيب الوجيز في النظم السياسية 

16525/12 S.1212 
-المناهج -األساليب -البحث اإلجتماعي 

 اإلحصاء
 سماح سالم سالم

16602/12 S.1213 
التعليم و الممارسة في العالم -خدمة الجماعة

 العربي
 سماح سالم سالم

16739/12 S.1214  راجي عيسى القبيالت  مفاهيم في العلوم الطبيعية -العلوم العامة 

16848/12 S.1215  قحطان أحمد الحمداني  المدخل إلى العلوم السياسية 

16534/12 S.1216  رمضان عبد الحميد الطنطاوي  التربية البيئية تربية حتمية 

16623/12 S.1217 أكرم نشأة إبراهيم  علم اإلجتماع الجنائي 

16584/12 S.1218 
دراسة -المنهجية التشريعية في حماية البيئة 

 مقارنة
 علي عدنان الفيل 

16552/12 S.1219 
طبيعتها و طرائق تعليمها -الدراسات اإلجتماعية 

 و تعلمها 

محمد -الزيادات ماهر مفلح 

 إبراهيم قطاوي

16564/12 S.1220 
العمل مع الجماعات في محيط الخدمة 

 اإلجتماعية 
 نجالء محمد صالح 

16611/12 S.1221  تطبيقات -مفاهيم نظريات -التنمية اإلقتصادية 
محمد -جابر أحمد بسيوني 

 محمود مهدلي 

16609/12 S.1222  محمد السيد حالوة إجتماعية من وحي الشريعة اإلسالمية قطوف 

16558/12 S.1223  الصحة اإلجتماعية 
فايزة محمد -محمد سيد فهمي

 رجب

16587/12 S.1224 
دورها في التنشئة السياسية -المؤسسات التربوية 

 للمرأة 
 أنور محمد مرسي 



16550/12 S.1225  اإلجتماعية و رعاية الفئات الخاصة الخدمة 
--شريف سنوسي عبد اللطيف

 عنايات حامد شلبي 

16547/12 S.1226 
الخدمة اإلجتماعية في المجال المدرسي و رعاية 

 الشباب 

و -شريف سنوسي عبد اللطيف

 أخرون

16845/12 S.1227 
دراسة -و المواطن في الفكر السياسي المواطنة 

 تحليلية نقدية 
 حمدي مهران

16524/12 S.1228  البحث اإلجتماعي و المتغيرات المعاصرة 
أمل محمد -محمد سيد فهمي 

 سالمة

16520/12 S.1229 
األمن اإلجتماعي و تأثيره على التربية (في ضوء 

 التحديات المعاصرة )
 اهللا الكواري حنان عبد 

16610/12 S.1230  دراسات )-علم اإلجتماع الريفي (قراءات 
محمود عبد الحميد حسين و 

 أخرون 

16588/12 S.1231  أحمد جبل -عبد الناصر عوض النزاعات األسرية من منظور الخدمة اإلجتماعية 

16653/12 S.1232  هبة اهللا أحمد خميس بسيوني  نحو نظام أخالقي عالمي 

16843/12 S.1233  مفاهيم و شخصيات -الفكر السياسي 
فيصل -ثناء عبد الرشيد المنياوي 

 فتحي محمد حسن

16740/12 S.1234 
المتغيرات اإلجتماعية في مؤسسات التعليم قبل 

 الجامعي 
 ابو الحسن عبد الموجود ابراهيم 

16541/12 S.1235 
دراسة في علم اإلجتماع -التنشئة اإلجتماعية 

 النفسي 
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

16555/12 S.1236 
دراسة في علم اإلجتماع -السكان و المجتمع 

 السكاني 
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

16575/12 S.1237  حسين عبد الحميد أحمد رشواندراسة في علم إجتماع المرأة -المرأة و المجتمع 

16837/12 S.1238  محمد نصر مهنا  الدولة و النظم السياسية المقارنة 

16854/12 S.1239  محمد نصر مهنا  علم السياسة بين األصالة و المعاصرة 

16538/12 S.1240 

التعليم و البحث العلمي في مشروع النهضة 

المجلد -أفاق نحو مجتمع المعرفة "العربية "

 األول 

 ضياء الدين زاهر 



16538/12 S.1241 

التعليم و البحث العلمي في مشروع النهضة 

المجلد -العربية "أفاق نحو مجتمع المعرفة "

 الثاني 

 ضياء الدين زاهر 

16493/12 S.1242 
الجودة الشاملة و بناء قدرات المنظمات إدارة 

 قضايا و رؤي معاصرة-اإلجتماعية 
 محمد عبد الفتاح محمد 

16509/12 S.1243 
اإلتجاهات النظرية المعاصرة لتنظيم المجتمع 

 مهارات مهنية )-(نماذج و نظريات 
 محمد عبد الفتاح محمد 

16549/12 S.1244  محمد سيد فهمي اإلجتماعية في مجال الجريمة و العقاب الخدمة 

16636/12 S.1245  محمد سيد فهمي مشاركة المرأة في مجتمعات العالم الثالث 

16504/12 S.1246  محمد سيد فهمي أسس الخدمة اإلجتماعية 

16517/12 S.1247 سلوي عثمان الصديقي   األسرة و السكان من منظور إجتماعي و ديني 

16603/12 S.1248 
-خدمة الفرد في محيط الخدمة اإلجتماعية 

 األسس النظرية و اإلتجاهات العملية 
 سلوي عثمان الصديقي 

16643/12 S.1249  مناهج في البحث اإلجتماعي 
هت/تر: -جول/بول ك-وليام ج

 محمد علي سالم

16590/12 S.1250 السيد عبد الحميد عطية و أخرون  النظرية و الممارسة في خدمة الجماعة 

16612/12 S.1251 

طريقة تنظيم المجتمع المنهجية و الممارسة 

مع رؤية تطبيقية في إطار البحث -العملية 

 العلمي 

 عبد الخالق محمد عفيفي 

16506/12 S.1252 
دراسة في علم اإلجتماع - الشوارع أطفال 

 التطبيقي 
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

16597/12 S.1253  تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع 

محمد بهجت جاد اهللا  

كشك/ابراهيم عبد الهادي 

 المليجي 

16606/12 S.1254 
إطار جديد نحو -دفاع الخدمة اإلجتماعية 

 العمل 

لوري ليستر/تر: -روبرت شنايدر

 محمد علي سالم

16548/12 S.1255  الخدمة اإلجتماعية في المجال التعليمي 
محمد بهجت جاد اهللا كشك و 

 أخرون 



16515/12 S.1256 
الوجه األخر للسياسة -اإلستبعاد اإلجتماعي 

 اإلجتماعية 
 محمد زكي أبو النصر

16637/12 S.1257  عبد الناصر سليم حامد  معجم مصطلحات الخدمة اإلجتماعية 

16574/12 S.1258  وصال نجيب العزاوي  المرأة العربية و التغيير السياسي 

16619/12 S.1259  منى فريد علم اإلتيكيت اإلجتماعي و الدبلوماسي 

16568/12 S.1260  طالل أحمد نور عطار  المدخل للبحث العلمي 

16641/12 S.1261  عزيز داود مناهج البحث العلمي 

16502/12 S.1262 " ناريمان يونس لهلوب  إستراتجية البحث اإلجتماعي "األنثوغرافيا 

16499/12 S.1263  عدنان أحمد أبودبة أساليب معاصرة في تدريس اإلجتماعيات 

16508/12 S.1264  هادي صالح العيساوي  أفاق علم اإلجتماع في الوطن العربي 

16858/12 S.1265 
معجم المصطلحات الدبلوماسية و اإلتيكيت 

 الدبلوماسي 
 صالح الخياط

16526/12 S.1266 
البحث الجامعي بين التحرير و التصميم و 

 التقنيات 
 العربي بلقاسم فرحاتي 

16626/12 S.1267  سعيد أحمد هيكل علم اإلجتماع الحضري 

16572/12 S.1268  فرحان حسن بربخ المدرسة و المجتمع 

17722/12 S.1269  صاحب الربيعي  سلطة اإلستبداد و المجتمع المقهور 

17721/12 S.1270  الربيعي صاحب  سلطة اإلستبداد و المجتمع المقهور 

17605/12 S.1271  صاحب الربيعي  دور الفكرفي السياسة و المجتمع 

17604/12 S.1272  صاحب الربيعي  دور الفكرفي السياسة و المجتمع 



17603/12 S.1273  صاحب الربيعي  دور الفكرفي السياسة و المجتمع 

17602/12 S.1274  صاحب الربيعي  الفكرفي السياسة و المجتمع دور 

17601/12 S.1275  صاحب الربيعي  دور الفكرفي السياسة و المجتمع 

17600/12 S.1276  صاحب الربيعي  دور الفكرفي السياسة و المجتمع 

17664/12 S.1277  المنعم جبري عبد  الحضارات القديمة- المرأة عبر التاريخ البشري 

17663/12 S.1278  عبد المنعم جبري  الحضارات القديمة- المرأة عبر التاريخ البشري 

17713/12 S.1279 
علم اإلجتماع بمواجهة عنف -تسديد المنهج

 العولمة
 نظير جاهل

17715/12 S.1280 
علم اإلجتماع بمواجهة عنف -تسديد المنهج

 العولمة
 نظير جاهل

17714/12 S.1281 
علم اإلجتماع بمواجهة عنف -تسديد المنهج

 العولمة
 نظير جاهل

17449/12 S.1282  طاهر حسو الزيباري  أساليب البحث العلمي في علم اإلجتماع 

17450/12 S.1283  طاهر حسو الزيباري  أساليب البحث العلمي في علم اإلجتماع 

17411/12 S.1284  علي عباس مراد  المجتمع المدني و الديمقراطية 

17448/12 S.1285  علي عباس مراد  المجتمع المدني و الديمقراطية 

17353/12 S.1286  المجتمع و العنف 
فريق من اإلختصاصين /تر: األب 

 إلياس زحالوي 

16591/12 S.1287 
في سبيل البحث عن - مستقبل لعلم اإلجتماعأي 

 معنى و فهم العالم اإلجتماعي 

يان سبورك/تر: حسن منصور 

 الحاج 

17365/12 S.1288  علي محمد جعفر  اإلتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي 

16618/12 S.1289 عبد العاطي السيد علم إجتماع المعرفة 



16624/12 S.1290  عبد العاطي السيد الجزء األول -علم اإلجتماع الحضري 

16625/12 S.1291 
-علم اإلجتماع الحضري بين النظرية و التطبيق 

 الجزء الثاني 
 عبد العاطي السيد

16539/12 S.1292 سناء الخولي  التغير اإلجتماعي و التحديث 

16616/12 S.1293  مريم أحمد مصطفى  علم إجتماع المجتمعات الجديدة 

16605/12 S.1294  محمد الجوهري  دراسات في علم اإلجتماع التطبيقي 

16622/12 S.1295  محمد أحمد بيومي  علم اإلجتماع الثقافي 

16537/12 S.1296  محمد أحمد بيومي  التشريعات اإلجتماعية 

18002/11 S.1297  جمال علي الدهشان  اإلعتماد األكاديمي 

16627/12 S.1298  نادية صباح الكبايجي  العربي نظريا و تطبيقيا -علم اإلجتماع الحضري 

16544/12 S.1299 
دراسة إجتماعية -التنظيم اإلجتماعي في اإلسالم

 تحليلية في قواعده البنائية و التنظيمية
 خليل محمد الخالدي 

16617/12 S.1300 
دراسة -علم اإلجتماع المعرفة عند ابن خلدون

 نظرية تحليلية 
 شفيق ابراهيم الجبوري 

16604/12 S.1301  حارث علي حسن العبيدي  دراسات سوسيو انثروبولوجية 

16559/12 S.1302 
دراسة سوسيوأنثروبولوجية في -العشوائيات 

 اإلحصاء اإلجتماعي المكاني 
 حارث علي حسن العبيدي 

16577/12 S.1303 
المساندات اإلجتماعية و أحداث الحياة 

 الضاغطة
 محمد سلطان-ابتسام محمود

16630/12 S.1304  البياتي فراس عباس  دراسة تحليلية للنشأة و التطور-علم اإلجتماع 

16523/12 S.1305  فراس عباس البياتي  اإلنفجار السكاني و التحديات المجتمعية 

16765/12 S.1306 
خرائط المفاهيم و األسلوب المتمركز حول 

المشكلة و أثرهما في تحصيل المفاهيم 
 داود الجنابي-طارق كامل 



 اإلجتماعية و تنمية حب اإلستطالع العلمي 

16695/12 S.1307 

أثر دورة التعلم و خرائط المفاهيم و األحداث 

المتناقضة في تصحيح المفاهيم الجغرافية 

 الخاطئة

 اقبال مطشر عبد الصاحب

16594/12 S.1308 
-تخطيط الخدمات المجتمعية و البنية التحتية 

 أسس،المعايير و التقنيات 
 خلف حسين علي الدليمي 

16657/12 S.1309  وقفه مع الخدمة اإلجتماعية 
-السيدعبيد-ماجدة بهاء الدين

 حزامة جودت

16576/12 S.1310  بسمة كريم شامخ المرونة األسرية و السلوك اإلجتماعي 

15166/12 S.1311 الثقافة و عناصرها 
ثائر أحمد -خالد محمد أبوشعيرة

 غباري 

15955/12 S.1312  أخمد سامي الدعبوسي  اإلنفجار السكاني 

15959/12 S.1313  محمد فوزي حلوة الجغرافيا السكانية و الموارد البشرية 

15958/12 S.1314  محمد فوزي حلوة الجغرافيا السكانية و الموارد البشرية 

16494/12 S.1315  راغب أحمد الخطيب  إدارة المؤسسات اإلجتماعية 

16490/12 S.1316  ماجد سليمان دودين أبحاث في العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

16592/12 S.1317 فيصل محمود الغريبة العمل اإلجتماعي مع األسرة و الطفولة 

16650/12 S.1318  فيصل محمود الغريبة مهارات العمل اإلجتماعي 

16633/12 S.1319  مجاالت العمل اإلجتماعي و تطبيقاته 
فيصل محمود الغريبة/فاكر محمد 

 الغريبة

16585/12 S.1320  أماني غازي جرار  المواطنة العالمية 

16856/12 S.1321  سعد حقي توفيق  مباديء العالقات الدولية 



16579/12 S.1322  اإلجتماعية المشكالت 
عمر موسى -دالل ملحس استيته

 سرحان

17482/12 S.1323  سميح مسعود تحديات التنمية العربية 

17481/12 S.1324  سميح مسعود تحديات التنمية العربية 

16615/12 S.1325  معن خليل العمر علم إجتماع المثقفين 

16613/12 S.1326  معن خليل العمر إجتماع اإلنحرافعلم 

16532/12 S.1327 البيئة و المجتمع 
علي فالح -أيمن سلمان مزاهرة

 شوابكة

16575/12 S.1328  ماجد الزيود الشباب و القيم في عالم متغير 

16698/12 S.1329  هالة محمد شاكر إدارة الصفوف 

16628/12 S.1330 محمود حامد مهمور اإلجتماع السياسي  علم 

16613/12 S.1331 شوق أسعد محمود علم إجتماع العائلة 

16629/12 S.1332 
قضايا العنف و الحرب -علم اإلجتماع السياسي 

 و السالم 
 محمد أبو هنطش

16634/12 S.1333  محمود حامد خضر المدخل إلى علم اإلجتماع 

16705/12 S.1334  نائل الناطور-مصطفى نمر دعمس استراتجيات تدريس العلوم و الرياضيات 

16704/12 S.1335  نوال نملر مصطفى  إسترتجيات التقويم في التعليم 

16859/12 S.1336  ناجي عبد النور  منهجية البحث السياسي 

16500/12 S.1337 
الطرق اإلحصائية في تصميم البحث إستخدام 

 العلمي 

عمار -محمد عبد العالي النعيمي 

 عادل عناب 

16598/12 S.1338  نبيل عبد الهادي  تشكيل السلوك اإلجتماعي 



16726/12 S.1339 
قراءات و -التعليم الجامعي من منظور إداري 

 بحوث 

يوسف -هاشم فوزي العبادي 

 جحيم الطائي

16640/12 S.1340  نبيل عبد الهادي  مقدمة في علم اإلجتماع التربوي 

16571/12 S.1341  علي سالم الشواورة المدخل إلى علم البيئة 

16533/12 S.1342  علي سالم الشواورة التخطيط في العمران الريفي و الحضري 

16503/12 S.1343  محمد محمود الجوهري  البحث اإلجتماعي أسس 

16621/12 S.1344  أحمد علي الحاج محمد علم اإلجتماع التربوي المعاصر 

16560/12 S.1345  محمد صاحب سلطان  العالقات العامة في المنظمات الدولية 

16566/12 S.1346  مجد الدين خمش العولمة و تأثيراتها في المجتمع العربي 

16593/12 S.1347 

-تأويل اإلستغالل في نظرية علم اإلجتماع 

العناصر التكميلية لنظرية سوسيولوجية في 

 اإلستغالل

 محمد عبدالكريم الحوارني 

16563/12 S.1348 

المجموعات في إطار التدريب و تنمية العمل في 

دليل معاونة المدربين و الميسرين و -المجتمع 

المنشطين في إجراءات تدريب مجموعات العمل 

 و التعليم وبناء الفريق 

 حسين محمد حسنين 

16589/12 S.1349 
تمدد أفاق -النظرية المعاصرة في علم اإلجتماع 

 النظرية الكالسكية 
 الكريم الحورانيمحمد عبد 

16966/12 S.1350  فاروق حميد  مدخل إلى علم اإلجتماع 

16965/12 S.1351  فاروق حميد  مدخل إلى علم اإلجتماع 

16991/12 S.1352  فاروق حميد  مفاتيح علم اإلجتماع 

16992/12 S.1353  فاروق حميد  مفاتيح علم اإلجتماع 



16573/12 S.1354  مي المخزوني  المرأة العربية في الحياة العامة و السياسية 

16553/12 S.1355  يوسف بن عوض بن سالم البلوشي  الدور الريادي للمرأة العربية في التنمية اإلدارية

16501/12 S.1356 
استراتجيات التميز في المنظمات في بيئة 

 متجددة 
 أيوب الصوالحة علي اإلبراهيمي 

16857/12 S.1357  رعد حافظ سالم  مبادىء الثقافة السياسية 

16556/12 S.1358 
الشروط النفسية و -السلوك السياسي 

 اإلجتماعية 
 رعد حافظ سالم 

16542/12 S.1359  رعد حافظ سالم  التنشئة اإلجتماعية السياسية العربية 

16824/12 S.1360  مقارنة المناهج التربوية في الوطن العربي و العالم 
عبد الرحمن عبد الهاشمي 

 /محسن علي عطية

16567/12 S.1361 

السمات -المقومات -المجتمع العربي المعاصر 

المشكالت و المظاهر الحضارية (مع مراقبة -

 موضوعية لمجتمع اإلمارات 

 صالح زغلمحمد فاتح 

16531/12 S.1362  مؤيد حامد عبد اهللا خيوكة البيئة و اإلقتصاد و اإلتفاقيات الدولية 

16632/12 S.1363  فن اإلتيكيت و البروتكول 
خبراء المجموعة العربية للتدريب 

 /إشراف:محمود عبد الفتاح

16752/12 S.1364 

تطوير -رؤية معاصرة (المنهج -المناهج تطوير 

معايير جودة -تصميم و نماذج برمجية -المنهج 

 المنهج)

 شوقي حساني محود حسن 

16760/12 S.1365 
معايير توظيف -تقنيات و تكنولوجيا التعليم 

 المستحدثات التكنولوجية و تطوير المناهج 
 شوقي حساني محود حسن 

15025/12 S.1366  شحاتة صيام علم اإلجتماع العولمة 

16580/12 S.1367 
رؤية نظرية و نماذج -المشكالت اإلجتماعية 

 تطبيقية 
 محمد ياسر الخواجة

15024/12 S.1368  خليل عبد المقصود الخدمة اإلجتماعية و حقوق اإلنسان 



16748/12 S.1369 
التدريب أثناء -التنمية المهنية للمعلم النمو و 

 الخدمة 
 طارق عبد الرؤوف عامر

16546/12 S.1370 
توجهات عالمية -الجاممعة و خدمة المجتمع 

 معاصرة 
 طارق عبد الرؤوف عامر

16586/12 S.1371 
المواطنة و التربية الوطنية "إتجاهات عالمية و 

 عربية "
 الرؤوف عامرطارق عبد 

16518/12 S.1372 
دراسة في علم اإلجتماع -األسرة و المجتمع 

 األسرة 
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان 

16521/12 S.1373  طارق كمال  األسباب و المعالجة -اإلنحراف اإلجتماعي 

16885/12 S.1374 هشام محمود األقداحي  قضايا اإلغتراب في الفكر السياسي و اإلجتماعي 

16860/12 S.1375 
مؤسسات المجتمع المدني و التحول 

 2005- 1999الديمقراطي (األردن نموذجا 
 محمد أحمد نايف العكش 

16846/12 S.1376 
الموسوعة الحديثة للمصطلحات السياسية و 

 اإلقتصادية 
 هايل عبد المولى طشطوش 

16522/12 S.1377  عطية محمد عطية و أخرون  اإلنسان و البيئة 

16836/12 S.1378 
قراءة في مفهوم -الدولة و غشكالية المواطنة 

 المواطنة العربية 
 سيدي محمد ولديب

16847/12 S.1379 
مدخل إلى النظريات -النظرية السياسية الحديثة 

 األساسية في نشأة الدولة و تطورها 
 عبد الصمد سعدون التمري 

16493/12 S.1380  زاهد الديري  إدارة المؤسسات اإلجتماعية 

16565/12 S.1381  إسماعيل محمد الزيود إطاللة نظرية -العنف المجتمعي 

16496/12 S.1382 
أساسيات البحوث الكمية و النوعية في العلوم 

 اإلجتماعية 
 الخياطماجد محمد 

16652/12 S.1383  هاني الكايد ميتولوجيا الخرافة و األسطورة في علم اإلجتماع 

16583/12 S.1384  بلقاسم سالطنية و أخرون  المناهج األساسية في البحوث اإلجتماعية 

16505/12 S.1385  أسس المناهج اإلجتماعية 
حسان -بلقاسم سالطنية 

  الجيالني



16638/12 S.1386  عبد العزيز بن عبد اهللا البرثين مقاالت في الخدمة اإلجتماعية 

16639/12 S.1387  مقدمة في الخدمة اإلجتماعية 
سحر فتحي -عصام توفيق قمر

 -مبروك

15956/11 S.1388  منير عبد اهللا الكرادشة الديموغرافيا اإلجتماعية -علم السكان 

15957/11 S.1389  منير عبد اهللا الكرادشة الديموغرافيا اإلجتماعية -علم السكان 

17682/12 S.1390 
دراسة في علم -إنهيار سلطة الدولة في العراق 

 اإلجتماع السياسي 
 رباح مجيد الهيتي 

17681/12 S.1391 
دراسة في علم -سلطة الدولة في العراق إنهيار 

 اإلجتماع السياسي 
 رباح مجيد الهيتي 

17701/12 S.1392  شوكت أشتى مقدمات توضيحية-علم اإلجتماع السياسي 

17702/12 S.1393  شوكت أشتى مقدمات توضيحية-علم اإلجتماع السياسي 

17567/12 S.1394  نبيل سليمان السلطةإيديولوجيا 

17568/12 S.1395 نبيل سليمان إيديولوجيا السلطة 

16899/12 S.1396  سعد عبد الرزاق حسين - 1-محاضرات في المنهج اإلجتماعي 

16898/12 S.1397  سعد عبد الرزاق حسين - 2-محاضرات في المنهج اإلجتماعي 

15007/12 S.1398  مزوز بركو العوامل و األثار-إجرام المرأة في المجحتمع 

16327/12 S.1399 
إعداد مشروع البحث و كتابة -البحث العلمي 

 التقرير النهائي 
 وفقي السيد اإلمام 

16757/12 S.1400 
تحديات و -تعليم جديد لمجتمع عربي جديد 

 رؤي و خيارات 
 حسن شحاتة

16818/12 S.1401 
التدويل،وريادة -مستقبل جودة التعليم 

 المشروعات و الطريق إلى الجودة العالمية

مجدي عبد الوهاب قاسم/فاطمة 

 الزهراء سالم محمود 

15048/12 S.1402 عبد المعين سعد الدين هندي  التحوالت اإلقتصادية و قضايا التربية المعاصرة 



16543/12 S.1403  الطاهر علي موهوب التنشئة اإلجتماعية و عالقتها بالمشاركة السياسية 

16536/12 S.1404 
التشريعات اإلجتماعية منهاج اإلخصائي 

 اإلجتماعي في الممارسة المهنية 
 سماح سالم

16536/12 S.1405  الصايرة و أخرونباسم  النظرية و التطبيق -إستراتجيات التعلم و التعليم 

16852/12 S.1406  نور الدين اجعيط تداوليات الخطاب السياسي 

16840/12 S.1407  محمد سعد أبوعامود  العالقات الدولية المعاصرة 

15012/12 S.1408 
الجهود التربوية لمنظمتي اليونسكو و األليسكو 

 و كيفية اإلفادة منها 

السالم عبد المجيد ياسر عبد 

 راضي

16449/12 S.1409 

رسائل إلى المرأة صانعة الحياة -المحراب 

السعيدة و بديلة الرقية الشرعية وفق الكتاب و 

 السنة الصحيحة 

 صابر بن توفيق المقبل 

16519/12 S.1410  محمد صابر علي سليمان  األمان و السالمة في حياتنا 

16838/12 S.1411 
دراسة في علم اإلجتماع -السياسة و المجتمع 

 السياسي 
 حسين عبد الحميد أحمد رشوان

15001/12 S.1412 
التعليم و -التربية المدنية -أفاق تربوية متجددة 

 المواطنة و حقوق اإلنسان 
 شبل بدران

17336/12 S.1413  فرنسو-فلسي باتاي المرأة السياسية و لماذا يقاوم الرجل ?كيف تغير 

6461/12 S.1414  عبد المنعم سعيد  حوارات و تأمالت سياسية 

15402/12 S.1415 
التعليم في الوطن العربي في ظل العولمة و ثقافة 

 السوق 
 محيا زيتون 

8310/09 S.1416 
السياسي في األنظمة الجمهورية العربية التوريث 

 المعاصرة
 خليل أحمد خليل 

17338/12 S.1417  ناجي صادق شراب  دراسة سوسيولوجية -السياسة 

17346/12 S.1418 
-القانون الدستوري و المؤسسات السياسية 

 الجزء الثاني 
 أندريه هوريو/تر: شفيق حداد 



15011/12 S.1419  محمد أمين عطوة  تدريس الدراسات اإلجتماعية 

16491/12 S.1420  عبد العزيز عطااله المعايضة إتجاهات حديثة في البحث العلمي 

16817/12 S.1421 
مستقبل التعليم العالي في الوطن العربي في ظل 

 التحديات العالمية 
 رمزي أحمد عبد الحي 

17484/12 S.1422 
التراث الشعبي و عالقته بالتنمية في البالد النامية 

 دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني -
 حمود العودي

14991/12 S.1423  عاطف فضول  ألف سؤال و جواب 

17629/12 S.1424  اإلسالم و عالمية حقوق اإلنسان 
توموشات و كريستيان 

 أخرون/تر:محمود منقد الهاشمي

17630/12 S.1425  اإلسالم و عالمية حقوق اإلنسان 
كريستيان توموشات و 

 أخرون/تر:محمود منقد الهاشمي

17631/12 S.1426  اإلسالم و عالمية حقوق اإلنسان 
كريستيان توموشات و 

 أخرون/تر:محمود منقد الهاشمي

354/13 S.1427  د: جمال معتوق منهجية العلوم اإلجتماعية و البحث اإلجتماعي 

355/13 S.1428  د: جمال معتوق منهجية العلوم اإلجتماعية و البحث اإلجتماعي 

356/13 S.1429  د: جمال معتوق مدخل إلى سوسيولوجية العنف 

357/13 S.1430  د: جمال معتوق سوسيولوجية العنف مدخل إلى 

358/13 S.1431 
األساليب الحديثة للتدخل في حاالت إضطربات 

 السلوك

د: عبد القادر الميلي /د: بشير 

 عيساوي

359/13 S.1432 
األساليب الحديثة للتدخل في حاالت إضطربات 

 السلوك

د: عبد القادر الميلي /د: بشير 

 عيساوي

360/13 S.1433  خدمة الفرد في حاالت الضغوط النفسية 
د: عبد القادر الميلي /د: بشير 

 عيساوي

361/13 S.1434  خدمة الفرد في حاالت الضغوط النفسية 
د: عبد القادر الميلي /د: بشير 

 عيساوي

362/13 S.1435  األنثروبولوجيا العامة 
القادر خريبش/د: رابح د: عبد 

 درواش



363/13 S.1436  األنثروبولوجيا العامة 
د: عبد القادر خريبش/د: رابح 

 درواش

364/13 S.1437 د: رابح درواش علم إجتماع العائلة 

365/13 S.1438 د: رابح درواش علم إجتماع العائلة 

366/13 S.1439 " د: يعقوب الخطابي  مؤسس علم اإلجتماع ابن خلدون 

367/13 S.1440  د: يعقوب الخطابي  ابن خلدون "مؤسس علم اإلجتماع 

368/13 S.1441 
تطور الحياة اإلجتماعية و اإلقتصادية و الفكرية 

 في العصر العباسي 
 محمد حسن العيدروس

369/13 S.1442 
الحياة اإلجتماعية و اإلقتصادية و الفكرية تطور 

 في العصر العباسي 
 محمد حسن العيدروس

370/13 S.1443  د: ناصر القاسمي  سوسيولوجيا العائلة و التغير اإلجتماعي 

371/13 S.1444  د: ناصر القاسمي  سوسيولوجيا العائلة و التغير اإلجتماعي 

372/13 S.1445 
مقاييس و إختبارات و تحليالت إحصائية في 

 التنشئة اإلجتماعية و اإلنحراف اإلجتماعي 
 د: عامر مصباح

373/13 S.1446 
مقاييس و إختبارات و تحليالت إحصائية في 

 التنشئة اإلجتماعية و اإلنحراف اإلجتماعي 
 د: عامر مصباح

374/13 S.1447 

المراجعة -علم اإلجتماع اإلقتصادي تطورات 

اإلجتماعية أداة فعالة لتقييم األداء اإلجتماعي 

 لمنظمات األعمال

 د: سمير عبد الغني محمود

375/13 S.1448 

المراجعة -تطورات علم اإلجتماع اإلقتصادي 

اإلجتماعية أداة فعالة لتقييم األداء اإلجتماعي 

 لمنظمات األعمال

 عبد الغني محمودد: سمير 

376/13 S.1449 
البطولة النسائية في -تطور القيم اإلجتماعية 

 أدب إحسان عبد القدوس 
 فاطمة فوزي عطا

377/13 S.1450 
البطولة النسائية في -تطور القيم اإلجتماعية 

 أدب إحسان عبد القدوس 
 فاطمة فوزي عطا

378/13 S.1451 
إنسانية -المرأة في المشاركة المجتمعية مكانة 

 المرأة 
 فاطمة فوزي عطا



379/13 S.1452  مقياس اإلتجاه نحو الزواج العرفي 
إيمان فؤاد كاشف/غادة أحمد 

 عبد اهللا

380/13 S.1453  مقياس اإلتجاه نحو الزواج العرفي 
إيمان فؤاد كاشف/غادة أحمد 

 عبد اهللا

381/13 S.1454  مريم صالح عبد اهللا  دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة في المجتمع 

382/13 S.1455  مريم صالح عبد اهللا  دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة في المجتمع 

383/13 S.1456  عامر مصباح  المدخل إلى علم األنثروبولوجيا 

384/13 S.1457  عامر مصباح  إلى علم األنثروبولوجيا المدخل 

385/13 S.1458 
إنسانية -مكانة المرأة في المشاركة المجتمعية 

 المرأة 
 فاطمة فوزي 

386/13 S.1459 
التعليم و الممارسة في العالم -خدمة الجماعة 

 العربي 
 سماح سالم سالم

387/13 S.1460 
التعليم و الممارسة في العالم -الجماعة خدمة 

 العربي 
 سماح سالم سالم

388/13 S.1461 
-المناهج -األساليب -البحث اإلجتماعي 

 اإلحصاء
 سماح سالم سالم

389/13 S.1462 
-المناهج -األساليب -البحث اإلجتماعي 

 اإلحصاء
 سماح سالم سالم

390/13 S.1463  سماح سالم سالم التشريعات اإلجتماعية 

391/13 S.1464  سماح سالم سالم التشريعات اإلجتماعية 

392/13 S.1465  طاهر حسو الزيباري  أساليب البحث العلمي في علم اإلجتماع 

393/13 S.1466  طاهر حسو الزيباري  أساليب البحث العلمي في علم اإلجتماع 

394/13 S.1467 
قراءات في رفوف مكتبة العلوم اإلجتماعية حول 

 السلوكات اإلنحرافية و اإلجرامية 
 محمود الدوادي 

395/13 S.1468 
قراءات في رفوف مكتبة العلوم اإلجتماعية حول 

 السلوكات اإلنحرافية و اإلجرامية 
 محمود الدوادي 



396/13 S.1469 ناهدة منير السوقي  إتفاقية حقوق الطفل 

397/13 S.1470 ناهدة منير السوقي  إتفاقية حقوق الطفل 

398/13 S.1471  حارث علي حسن العبيدي  دراسات سوسيو انثروبولوجية 

399/13 S.1472  حارث علي حسن العبيدي  دراسات سوسيو انثروبولوجية 

400/13 S.1473 
دور التنشئة اإلجتماعية في الحد من السلوك 

 مدخل نظري و دراسة ميدانية -اإلجرامي 
 صالح حسن أحمد العزي 

401/13 S.1474 
دور التنشئة اإلجتماعية في الحد من السلوك 

 مدخل نظري و دراسة ميدانية -اإلجرامي 
 صالح حسن أحمد العزي 

402/13 S.1475   نائل موسى محمود سرحان  مباديء السياحة 

403/13 S.1476   نائل موسى محمود سرحان  مباديء السياحة 

404/13 S.1477 
التفاعل اإلجتماعي مع األقران لدى أطفال 

 الروضة "دراسة في فرط النشاط"
 رحاب محمود صديق 

405/13 S.1478 
اإلجتماعي مع األقران لدى أطفال التفاعل 

 الروضة "دراسة في فرط النشاط"
 رحاب محمود صديق 

406/13 S.1479  منال محمد عباس  اإلنحراف و الجريمة في عالم متغير 

407/13 S.1480  منال محمد عباس  اإلنحراف و الجريمة في عالم متغير 

408/13 S.1481  فاروق أحمد مصطفى دراسة أنثروبولوجية -المستدامة و السياحة لتنمية 

409/13 S.1482  فاروق أحمد مصطفى دراسة أنثروبولوجية -لتنمية المستدامة و السياحة 

410/13 S.1483 
اإلرهاب من وجهة نظر علم اإلجتماع و علم 

 النفس 
 علي عبد الرحيم صالح

411/13 S.1484 
اإلرهاب من وجهة نظر علم اإلجتماع و علم 

 النفس 
 علي عبد الرحيم صالح

412/13 S.1485  التنشئة اإلجتماعية للطفل 
عبد الحافظ -د: سميح أبو مغلي 

 سالمة 



413/13 S.1486  التنشئة اإلجتماعية للطفل 
عبد الحافظ -د: سميح أبو مغلي 

 سالمة 

414/13 S.1487 
دراسات في تأثير القنوات الفضائية على 

 المجتمع وفئاته 

د: حسن -د: طه أحمد الزيدي 

 د:يسري خالد ابراهيم-عليوي 

415/13 S.1488 
دراسات في تأثير القنوات الفضائية على 

 المجتمع وفئاته 

د: حسن -د: طه أحمد الزيدي 

 د:يسري خالد ابراهيم-عليوي 

416/13 S.1489  د: حنان صابر  أطفال الشوارع بين الرعاية و التهميش 

417/13 S.1490  د: حنان صابر  أطفال الشوارع بين الرعاية و التهميش 

418/13 S.1491  أحمد عبد الكريم الخولي  الوقاية من المخدرات 

419/13 S.1492  الكريم الخولي  أحمد عبد الوقاية من المخدرات 

420/13 S.1493 
دور الدين في معالجة الجريمة و الحفاظ على 

 المجتمع و مقومات وجوده 
 محمد أحمد شحاتة حسين 

421/13 S.1494 
دور الدين في معالجة الجريمة و الحفاظ على 

 المجتمع و مقومات وجوده 
 محمد أحمد شحاتة حسين 

422/13 S.1495 
دور خدمة الفرد في تخفيف معدالت السلوك 

 العدواني 
 ممدوح محمد الدسوقي 

423/13 S.1496 
دور خدمة الفرد في تخفيف معدالت السلوك 

 العدواني 
 ممدوح محمد الدسوقي 

424/13 S.1497 
اإلرشاد و العالج -الشباب و المخدرات 

 النفسي 
 محمد أحمد المشايفة

425/13 S.1498 
اإلرشاد و العالج -الشباب و المخدرات 

 النفسي 
 محمد أحمد المشايفة

426/13 S.1499  عبد الرحمن البرقوقي  معجم ثقافي إجتماعي عن المرأة -دولة النساء 

427/13 S.1500  عبد الرحمن البرقوقي  معجم ثقافي إجتماعي عن المرأة -دولة النساء 

428/13 S.1501 

التشرد و اإلنحراف سلوك الصغار و      

دراسة ميدانية في علم -األحداث                

 اإلجتماع الجنائي 

 جعفر عبد األمين الياسين



429/13 S.1502 

التشرد و اإلنحراف سلوك الصغار و      

دراسة ميدانية في علم -األحداث                

 اإلجتماع الجنائي 

 جعفر عبد األمين الياسين

430/13 S.1503  محمد عمارة-محمود محمد  دراسات إسالمية في اإلجتماع 

431/13 S.1504  محمد عمارة-محمود محمد  دراسات إسالمية في اإلجتماع 

432/13 S.1505 
دليل النجاح - الذات و بناء المستقبل تطوير 

 المهني 
 عبد الحسن الحسيني 

433/13 S.1506 
دليل النجاح - تطوير الذات و بناء المستقبل 

 المهني 
 عبد الحسن الحسيني 

434/13 S.1507 
إدمان المخدرات و الكحوليات و أساليب 

 العالج

أحمد -جالل علي الجزاري 

 حسن الحراحشة 

435/13 S.1508 
إدمان المخدرات و الكحوليات و أساليب 

 العالج

أحمد -جالل علي الجزاري 

 حسن الحراحشة 

436/13 S.1509  جواد الشمري -هدى علي  مباحث في علم اإلجتماع اإلسالمي 

437/13 S.1510  جواد الشمري-هدى علي  مباحث في علم اإلجتماع اإلسالمي  

438/13 S.1511  ستيفان هابر /تر: محمد الجديدي  هابرماس و السوسيولوجيا 

439/13 S.1512  ستيفان هابر /تر: محمد الجديدي  هابرماس و السوسيولوجيا 

440/13 S.1513 
بناء -نهوض المجتمع المدني العالمي 

 المجتمعات و الدول من أسفل إلى أعلى

ايبرلي /تر: لميس فؤاد دون 

 اليحي 

441/13 S.1514 
بناء -نهوض المجتمع المدني العالمي 

 المجتمعات و الدول من أسفل إلى أعلى

دون ايبرلي /تر: لميس فؤاد 

 اليحي 

442/13 S.1515 
دور المشاريع الصغيرة في الحد من الفقر و 

 البطالة 
 موسى شتيوي 

443/13 S.1516 
دور المشاريع الصغيرة في الحد من الفقر و 

 البطالة 
 موسى شتيوي 

444/13 S.1517  خليل سالم أحمد بوسليم  العنف اإلجتماعي و الحماية القانونية لأليدي 



445/13 S.1518  خليل سالم أحمد بوسليم  العنف اإلجتماعي و الحماية القانونية لأليدي 

446/13 S.1519 
المخدرات باألرقام -مشكالت العصر و اإلعاقة 

 و اإلحصاءات 
 زيد بن محمد الرماني 

447/13 S.1520 
المخدرات باألرقام -مشكالت العصر و اإلعاقة 

 و اإلحصاءات 
 زيد بن محمد الرماني 

448/13 S.1521  'حسن عمر القتمي  التطوع في المنظمات الخيرية -كتاب المنال 

449/13 S.1522  'حسن عمر القتمي  التطوع في المنظمات الخيرية -كتاب المنال 

450/13 S.1523  صالح خليل الصقور أثار التفكك األسري على النظام اإلجتماعي العام 

451/13 S.1524  صالح خليل الصقور أثار التفكك األسري على النظام اإلجتماعي العام 

452/13 S.1525  ربا عبود فن اإلتيكيت 

453/13 S.1526  ربا عبود فن اإلتيكيت 

454/13 S.1527 
العنف الجامعي و العنف المجتمعي و جذور 

 البالء 
 راضي محمد عبد النواصرة

455/13 S.1528 
الجامعي و العنف المجتمعي و جذور العنف 

 البالء 
 راضي محمد عبد النواصرة

456/13 S.1529  جين ويلي  فن معاملة األخرين 

457/13 S.1530  جين ويلي  فن معاملة األخرين 

0999/13 S.1531 
-التعددية الحزبية و التحول الديمقراطي تجربة 

 دراسة تطبيقية فى الجزائر 
 د:ناجى عبد النور 

1000/13 S.1532 
-تجربة التعددية الحزبية و التحول الديمقراطي 

 دراسة تطبيقية فى الجزائر 
 د:ناجى عبد النور 

1459 S.1533 
دراسة -و الهجرة غير شرعيةاإلغتراب 

 سيكومترية مقارنة 
 أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا



1460 S.1534 
دراسة -اإلغتراب و الهجرة غير شرعية

 سيكومترية مقارنة 
 أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا

1461 S.1535 
-أزمة الشباب و مشاكله بين الواقع و الطموح 

 رؤية سيكولوجية معاصرة 
 أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا

1462 S.1536 
-أزمة الشباب و مشاكله بين الواقع و الطموح 

 رؤية سيكولوجية معاصرة 
 أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا

1463 S.1537 

-المخاطر-األسباب -ظاهرة أطفال الشوارع 

دراسة في -العالج و الوقاية- التبعات 

 سيكولوجية الظاهرة 

 أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا

1464 S.1538 

-المخاطر-األسباب -ظاهرة أطفال الشوارع 

دراسة في -العالج و الوقاية- التبعات 

 سيكولوجية الظاهرة 

 أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا

1465 S.1539 

-المخاطر-األسباب -أطفال الشوارع ظاهرة 

دراسة في -العالج و الوقاية- التبعات 

 سيكولوجية الظاهرة 

 أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا

1466 S.1540 

-المخاطر-األسباب -ظاهرة أطفال الشوارع 

دراسة في -العالج و الوقاية- التبعات 

 سيكولوجية الظاهرة 

 أد:مجدي أحمد محمد عبد اهللا

1467 S.1541  أد:على عبد الرازق جلبي  تجديد علم اجتماع السكان 

1468 S.1542  أد:على عبد الرازق جلبي  تجديد علم اجتماع السكان 

1469 S.1543  دراسات في علم اإلجتماع الطبي 

على محمد/أد:سامية أد:محمد 

محمد جابر/أد:على عبد الرازق 

 جلبي/أد:سناء الخولي

1470 S.1544  دراسات في علم اإلجتماع الطبي 

أد:محمد على محمد/أد:سامية 

محمد جابر/أد:على عبد الرازق 

 جلبي/أد:سناء الخولي

1471 S.1545 
رؤية -اإلجتماع و المشكالت اإلجتماعية علم 

 جديدة 
 أد:عبد الرازق جلبي 

1472 S.1546 
رؤية -علم اإلجتماع و المشكالت اإلجتماعية 

 جديدة 
 أد:عبد الرازق جلبي 



1473 S.1547 
الرواد و اإلتجاهات -تاريخ الفكر االجتماعي 

 المعاصرة 
 د:محمد على محمد 

1474 S.1548 
الرواد و اإلتجاهات -تاريخ الفكر االجتماعي 

 المعاصرة 
 د:محمد على محمد 

1475 S.1549 
مدخل للتراث و -علم إجتماع التنظيم 

 المشكالت و الموضوع و المنهج 
 د:محمد على محمد 

1476 S.1550 
مدخل للتراث و -إجتماع التنظيم علم 

 المشكالت و الموضوع و المنهج 
 د:محمد على محمد 

1477 S.1551  أد:محمد الجوهري  أسس نظرية و تطبيقات عملية -األنثروبولوجيا 

1478 S.1552  أد:محمد الجوهري  أسس نظرية و تطبيقات عملية -األنثروبولوجيا 

1479 S.1553  د: محمد أحمد بيومي علم اإلجتماع الدينى 

1480 S.1554  د: محمد أحمد بيومي علم اإلجتماع الدينى 

1481 S.1555  د:فايزة أنور شكرى القيم األخالقية 

1482 S.1556  د:فايزة أنور شكرى القيم األخالقية 

1483 S.1557 
-القانون -و الضبط اإلجتماعى  األنثروبولوجيا

 الثقافة -المجتمع 
 أد:مصطفى عمر حمادة 

1484 S.1558 
-القانون -األنثروبولوجيا و الضبط اإلجتماعى 

 الثقافة -المجتمع 
 أد:مصطفى عمر حمادة 

1485 S.1559 
دراسة - البناء اإلجتماعى للمؤسسات الطبية 

 أنثروبولوجية 
 فؤاد حميدو محمد د:فادية 

1486 S.1560 
دراسة - البناء اإلجتماعى للمؤسسات الطبية 

 أنثروبولوجية 
 د:فادية فؤاد حميدو محمد 

1487 S.1561 د:فاروق أحمد مصطفى  دراسة في العادات و التقاليد الشعبية -الموالد 

1488 S.1562 د:فاروق أحمد مصطفى  في العادات و التقاليد الشعبية دراسة -الموالد 



1489 S.1563 
مقدمات نظرية و -األنثروبولوجية التطبيقية 

 خبرات حقلية 
 أد:محمد عبده محجوب 

1490 S.1564 
مقدمات نظرية و -األنثروبولوجية التطبيقية 

 خبرات حقلية 
 أد:محمد عبده محجوب 

1491 S.1565 
-القضايا-أصول اإلجتماع السياسي "النشأة

 التطبيقات" 
 أد:جمال محمد أبوشنب

1492 S.1566 
-القضايا-أصول اإلجتماع السياسي "النشأة

 التطبيقات" 
 أد:جمال محمد أبوشنب

1493 S.1567 
البدايات اإلجتماعية و -نشأة الفكر اإلجتماعى

 األثنولوجية 
 عباس ابراهيم د:محمد 

1494 S.1568 
البدايات اإلجتماعية و -نشأة الفكر اإلجتماعى

 األثنولوجية 
 د:محمد عباس ابراهيم 

1495 S.1569  األنثروبولوجيا و القيم 
د:سلوى السيد عبد 

 القادر/د:محمد عباس ابراهيم 

1496 S.1570  األنثروبولوجيا و القيم 
السيد عبد د:سلوى 

 القادر/د:محمد عباس ابراهيم 

1497 S.1571 
-عربى)-قاموس علم اإلجتماع الحديث(فرنسى

 شرح لكل المصطلحات اإلجتماعية 
 د:عاطف غيث/تر:إبراهيم جابر 

1498 S.1572 
-عربى)-قاموس علم اإلجتماع الحديث(فرنسى

 شرح لكل المصطلحات اإلجتماعية 
 غيث/تر:إبراهيم جابر د:عاطف 

1499 S.1573  أد:مدحت عبد الحميد أبو زيد  ديناميات الجماعة المرضية 

1500 S.1574  أد:مدحت عبد الحميد أبو زيد  ديناميات الجماعة المرضية 

1501 S.1575  د:خالد حربي أسس العلوم الحديثة فى الحضارة اإلسالمية 

1502 S.1576  د:خالد حربي أسس العلوم الحديثة فى الحضارة اإلسالمية 

1503 S.1577  د:خالد أحمد حسنين على حربي  أسس النهضة العلمية فى اإلسالم 



1504 S.1578  د:خالد أحمد حسنين على حربي  أسس النهضة العلمية فى اإلسالم 

1505 S.1579 
قضايا -اإلسالمي -البحث في تراثنا العربيمنهج 

 و إشكاليات 
 د:محمود محمد على محمد 

1506 S.1580 
قضايا -اإلسالمي -منهج البحث في تراثنا العربي

 و إشكاليات 
 د:محمود محمد على محمد 

1507 S.1581  دراسة في أهداف العلم -البصيرة و الفهم 
تولمن/تر:د:محمود محمد ستيفن 

 على محمد 

1508 S.1582  دراسة في أهداف العلم -البصيرة و الفهم 
ستيفن تولمن/تر:د:محمود محمد 

 على محمد 

1509 S.1583 
التفكير العلمى و مستجدات الواقع 

 المعاصر"قضايا و إشكاليات "
 أد:محمود محمد على محمد 

1510 S.1584 
التفكير العلمى و مستجدات الواقع 

 المعاصر"قضايا و إشكاليات "
 أد:محمود محمد على محمد 

1511 S.1585  د:إيهاب عبد الخالق محمد على  التوافق اإلجتماعى لألطفال الشوارع 

1512 S.1586  د:إيهاب عبد الخالق محمد على  التوافق اإلجتماعى لألطفال الشوارع 

1513 S.1587  د:السيد فتحى الويشى استراتجيات التدريس بين النظرية و التطبيق 

1514 S.1588  د:السيد فتحى الويشى استراتجيات التدريس بين النظرية و التطبيق 

1515 S.1589  د:أحمد عثمانعبد الفتاح عفيفى محاضرات فى المناهج 

1516 S.1590  د:أحمد عثمانعبد الفتاح عفيفى محاضرات فى المناهج 

1517 S.1591  أد:رمضان محمد القدافى رعاية الموهوبين و المبدعين 

1518 S.1592  أد:رمضان محمد القدافى رعاية الموهوبين و المبدعين 

1519 S.1593  محمد حسين سليمان د:علي  التربية البيئية من منظور إسالمي 

1520 S.1594  د:علي محمد حسين سليمان  التربية البيئية من منظور إسالمي 



1521 S.1595 
أسس و -رعاية الشباب فى المجتمع العربى

 تطبيقات

د:كلثيم جبر الكوارى/د:صالح 

 سلطان المناعى

1522 S.1596 
أسس و -الشباب فى المجتمع العربىرعاية 

 تطبيقات

د:كلثيم جبر الكوارى/د:صالح 

 سلطان المناعى

1523 S.1597 
قضايا منهجية في البحث في الخدمة اإلجتماعية 

 و العلوم اإلنسانية 
 أد:جمال شحاته حبيب 

1524 S.1598 
منهجية في البحث في الخدمة اإلجتماعية قضايا 

 و العلوم اإلنسانية 
 أد:جمال شحاته حبيب 

1525 S.1599 
دراسة في علم اإلجتماع -جريمة القتل عند المرأة

 الجريمة 
 د:مزوز بركو

1526 S.1600 
دراسة في علم اإلجتماع -جريمة القتل عند المرأة

 الجريمة 
 د:مزوز بركو

1527 S.1601 
تطوير األداء المهني لمشرفي األنشطة المدرسية 

 في ضوء معايير الجودة 

ابراهيم الحسيني عبد المنعم 

 هالل/د:عصام توفيق قمر 

1528 S.1602 
تطوير األداء المهني لمشرفي األنشطة المدرسية 

 في ضوء معايير الجودة 

الحسيني عبد المنعم ابراهيم 

 هالل/د:عصام توفيق قمر 

1529 S.1603 
أسس علم الفلك الحديث فى الحضارة 

 اإلسالمية 
 د:خالد حربى

1530 S.1604 
أسس علم الفلك الحديث فى الحضارة 

 اإلسالمية 
 د:خالد حربى

1531 S.1605  الذاتية للمدرسة بين النظرية و التطبيق اإلدارة 
د:نجوى حسين المسيري 

 /اد:نادية جمال الدين

1532 S.1606  اإلدارة الذاتية للمدرسة بين النظرية و التطبيق 
د:نجوى حسين المسيري 

 /اد:نادية جمال الدين

1533 S.1607  محمود الجوهري أد:محمد  المدخل إلى علم اإلجتماع 

1534 S.1608  أد:محمد محمود الجوهري  المدخل إلى علم اإلجتماع 

1535 S.1609  د:عبد اللطيف بن حسين بن فرج طرق التدريس في القرن الواحد و العشرين 



1536 S.1610  اللطيف بن حسين بن فرجد:عبد  طرق التدريس في القرن الواحد و العشرين 

1537 S.1611  أد:رجاء محمود أبو عالم  مناهج البحث الكمي و النوعي و المختلط 

1538 S.1612  أد:رجاء محمود أبو عالم  مناهج البحث الكمي و النوعي و المختلط 

1539 S.1613  طرائق التدريس العامة 
أحمد مرعي/أد:محمد أد:توفيق 

 محمود الحيلة

1540 S.1614  طرائق التدريس العامة 
أد:توفيق أحمد مرعي/أد:محمد 

 محمود الحيلة

1541 S.1615  د:مصطفى نوري القمش مقدمة في الموهبة و التفوق العقلي 

1542 S.1616  نوري القمشد:مصطفى  مقدمة في الموهبة و التفوق العقلي 

1543 S.1617  د:ماجدة السيد عبيد  الخدمات المساندة في التربية الخاصة 

1544 S.1618  د:ماجدة السيد عبيد  الخدمات المساندة في التربية الخاصة 

1545 S.1619 المعلم و المدرسة 
د:محمد سلمان خزاعلة/أ:تحسين 

 علي المومني 

1546 S.1620 المعلم و المدرسة 
د:محمد سلمان خزاعلة/أ:تحسين 

 علي المومني 

1547 S.1621  أد:عمر أحمد همشري  التنشئة اإلجتماعية للطفل 

1548 S.1622  أد:عمر أحمد همشري  التنشئة اإلجتماعية للطفل 

1549 S.1623 
برامج -اإلجتماعية لذوي اإلعاقة العقلية الكفاءة 

 إرشادية لألباء و المعلمين 

د:سحر عبد الفتاح خير 

 اهللا/أد:أمينة محمد مختار 

1550 S.1624 
برامج -الكفاءة اإلجتماعية لذوي اإلعاقة العقلية 

 إرشادية لألباء و المعلمين 

د:سحر عبد الفتاح خير 

 اهللا/أد:أمينة محمد مختار 



1551 S.1625 د:هالة مصباح البنا  اإلدارة المدرسية المعاصرة 

1552 S.1626 د:هالة مصباح البنا  اإلدارة المدرسية المعاصرة 

1553 S.1627 د:ذاكر موسى تمام  إدارة العمران 

1554 S.1628 د:ذاكر موسى تمام  إدارة العمران 

1555 S.1629 
األساليب الحديثة للتدخل ف يحاالت إضطربات 

 السلوك 

أد:عبد القادر الميلي/أد:بشير 

 عيساوي 

1556 S.1630 
األساليب الحديثة للتدخل ف يحاالت إضطربات 

 السلوك 

أد:عبد القادر الميلي/أد:بشير 

 عيساوي 

1557 S.1631  أد:عادل محمد عادل  المعرفية و تجهيز المعلومات العمليات 

1558 S.1632  أد:عادل محمد عادل  العمليات المعرفية و تجهيز المعلومات 

1559 S.1633  د:عامر مصباح المدخل إلى علم األنثروبولوجيا 

1560 S.1634  د:عامر مصباح المدخل إلى علم األنثروبولوجيا 

1561 S.1635 
األسرة و التنشئة -موسوعة التربية األسرية 

 الجزء األول --اإلجتماعية
 أد:عبد الفتاح على غزال 

1562 S.1636 
األسرة و التنشئة -موسوعة التربية األسرية 

 الجزء األول --اإلجتماعية
 أد:عبد الفتاح على غزال 

1563 S.1637 
-فن التعامل مع الطفل-التربية األسرية موسوعة 

 الجزء الثاني --
 أد:عبد الفتاح على غزال 

1564 S.1638 
-فن التعامل مع الطفل-موسوعة التربية األسرية 

 الجزء الثاني --
 أد:عبد الفتاح على غزال 

1565 S.1639  مهارات العناية بالذات لدى األطفال التوحديين 
ابراهيم محمد الجرواني د:هالة 

 /د:رحاب محمود صديق 



1566 S.1640  مهارات العناية بالذات لدى األطفال التوحديين 
د:هالة ابراهيم محمد الجرواني 

 /د:رحاب محمود صديق 

1567 S.1641 
مناهج التفسير الموضوعي و عالقتها بالتفسير 

 الشفاهي 
 أد:أحمد بن عثمان رحماني 

1568 S.1642 
مناهج التفسير الموضوعي و عالقتها بالتفسير 

 الشفاهي 
 أد:أحمد بن عثمان رحماني 

1569 S.1643  اتجاهات معاصرة للبحث في تكنولوجيا التعليم 

د:يسري مصطفى 

السيد/تقديم:أد:ابراهيم بسيوني 

 عميرة 

1570 S.1644  معاصرة للبحث في تكنولوجيا التعليم اتجاهات 

د:يسري مصطفى 

السيد/تقديم:أد:ابراهيم بسيوني 

 عميرة 

1571 S.1645  د:حامد عبد اهللا طالفحه تنفيذها-تطويرها- تخطيطها-المناهج 

1572 S.1646  د:حامد عبد اهللا طالفحه تنفيذها-تطويرها- تخطيطها-المناهج 

1573 S.1647 
-حراكها-تشكيلها-سيكولوجية الجماعات 

 اإلرشاد الجمعي 
 د:نبيل عبد الهادي 

1574 S.1648 
-حراكها-تشكيلها-سيكولوجية الجماعات 

 اإلرشاد الجمعي 
 د:نبيل عبد الهادي 

1575 S.1649 
القيادة اإلدارة التربوية في مؤسسات التعليم 

 العالي 

الخامس سعيد هزاع د:محمد 

 المخالفي 

1576 S.1650 
القيادة اإلدارة التربوية في مؤسسات التعليم 

 العالي 

د:محمد الخامس سعيد هزاع 

 المخالفي 

1577 S.1651  القياس و التقويم في التربية و التعليم 
د:هادي مشعان ربيع /د:ختام 

 اسماعيل أحمد 

1578 S.1652  القياس و التقويم في التربية و التعليم 
د:هادي مشعان ربيع /د:ختام 

 اسماعيل أحمد 

1579 S.1653  د:سهير يس قنديل  مسؤليات األباء و األمهات فى تربية األبناء 

1580 S.1654  د:سهير يس قنديل  مسؤليات األباء و األمهات فى تربية األبناء 



1581 S.1655  ماهيتها و مهامها و إدارتها-مراكز مصادر التعلم 
أد:أسامة محمد شاكر عبد العليم 

 /أ:عبد اهللا دماس األحمرى

1582 S.1656  ماهيتها و مهامها و إدارتها-مراكز مصادر التعلم 
أد:أسامة محمد شاكر عبد العليم 

 /أ:عبد اهللا دماس األحمرى

1583 S.1657  سالم عطية أبو زيد الوجيز في أساليب التدريس 

1584 S.1658  سالم عطية أبو زيد الوجيز في أساليب التدريس 

1585 S.1659  القياس و التقويم الصفي 
د:إبراهيم محمد المحاسنة/د:عبد 

 الحكيم علي مهيدات 

1586 S.1660  القياس و التقويم الصفي 
د:إبراهيم محمد المحاسنة/د:عبد 

 الحكيم علي مهيدات 

1587 S.1661  د:إبراهيم بدران/د:مصطفى الشيخ  اإلبداع في إنشاء المشاريع -الريادية 

1588 S.1662  د:إبراهيم بدران/د:مصطفى الشيخ  اإلبداع في إنشاء المشاريع -الريادية 

1589 S.1663  د:عايش زيتون  تدريس العلوم أساليب 

1590 S.1664  د:عايش زيتون  أساليب تدريس العلوم 

1591 S.1665  عزوف الشباب عن القراءة الحرة 
د:أحمد نافع المدادحة/أ:إيمان 

 محمد فارس 

1592 S.1666  عزوف الشباب عن القراءة الحرة 
نافع المدادحة/أ:إيمان د:أحمد 

 محمد فارس 

1593 S.1667  عزوف الشباب عن القراءة الحرة 
د:أحمد نافع المدادحة/أ:إيمان 

 محمد فارس 



1594 S.1668 
تدريس مهارات -خطوات نحو اإلستقاللية 

 الحياة اليومية لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 

عبد الرحمن تعريب:رياض 

 الصالحات 

1595 S.1669 
تدريس مهارات -خطوات نحو اإلستقاللية 

 الحياة اليومية لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 

تعريب:رياض عبد الرحمن 

 الصالحات 

1596 S.1670  د:عبد الحفيظ سالمة  الموهبة و التفوق 

1597 S.1671  د:عبد الحفيظ سالمة  الموهبة و التفوق 

1598 S.1672  الفكر التربوي اإلسالمي المعاصر و سبل تفعيله 
د:قتيبة عباس محمد حبيب 

 الشالل 

1599 S.1673  الفكر التربوي اإلسالمي المعاصر و سبل تفعيله 
د:قتيبة عباس محمد حبيب 

 الشالل 

1600 S.1674 
الفهم القرائي لذوي المشكالت صعوبات 

 التعليمية 
 د:سليمان عبد الواحد إبراهيم 

1601 S.1675 
صعوبات الفهم القرائي لذوي المشكالت 

 التعليمية 
 د:سليمان عبد الواحد إبراهيم 

1602 S.1676 د:سلمى زكي الناشف المناهج التربوية بين األصالة و المعاصرة 

1603 S.1677 د:سلمى زكي الناشف المناهج التربوية بين األصالة و المعاصرة 

1604 S.1678 أد:بلقاسم سالطنية و أخرون  علم اإلجتماع اإلعالمى 

1605 S.1679 أد:بلقاسم سالطنية و أخرون  علم اإلجتماع اإلعالمى 

1606 S.1680  د:عبد الستار شنين الجنابي  1968-1932النجف اإلجتماعي تاريخ 

1607 S.1681  د:عبد الستار شنين الجنابي  1968-1932تاريخ النجف اإلجتماعي 

1608 S.1682 
استراتجيات ضمان التعليم الدائم و محاربة 

 الفشل الدراسي 

كلير -مارتان كوفينتون 

 إيلين/تر:فريق الترجمة 

1609 S.1683 
استراتجيات ضمان التعليم الدائم و محاربة 

 الفشل الدراسي 

كلير -مارتان كوفينتون 

 إيلين/تر:فريق الترجمة 



1610 S.1684 
البرمجة المهنية للتالميذ المصابين بإضطراب 

 األوتيزم 

ترجمة:د:محمد كمال أبو الفتوح 

 أحمد عمر

1611 S.1685 
البرمجة المهنية للتالميذ المصابين بإضطراب 

 األوتيزم 

ترجمة:د:محمد كمال أبو الفتوح 

 أحمد عمر

1612 S.1686  د:السيد على شتا  التنظيم العلمى للدراسة -تفوق الطالب 

1613 S.1687  د:السيد على شتا  التنظيم العلمى للدراسة -تفوق الطالب 

1614 S.1688  د:رويدا السيد أبو العال  الطالق المبكر بين حديثي الزواج 

1615 S.1689  د:رويدا السيد أبو العال  الطالق المبكر بين حديثي الزواج 

1616 S.1690 
حقوق الطفل بين المنظور اإلسالمي و المواثيق 

 الدولية 

أد:هدى محمد قناوي /أ:محمد 

  محمد على قريش

1617 S.1691 
حقوق الطفل بين المنظور اإلسالمي و المواثيق 

 الدولية 

أد:هدى محمد قناوي /أ:محمد 

 محمد على قريش 

1618 S.1692  أ:سليمان المعمري  أكثر من حياة 

1619 S.1693  أ:سليمان المعمري  أكثر من حياة 

1620 S.1694  د:كامل محمود نجم الدليمي  تدريس قواعد اللغة العربية أساليب 

1621 S.1695  د:كامل محمود نجم الدليمي  أساليب تدريس قواعد اللغة العربية 

1622 S.1696 
التقنيات الحديثة و استخداماتها في التعلم و 

 التعليم و خدمة القرآن الكريم 

الواحد حميد الكبيسي أد:عبد 

 /أد:محمد سامي فرحان

1623 S.1697 
التقنيات الحديثة و استخداماتها في التعلم و 

 التعليم و خدمة القرآن الكريم 

أد:عبد الواحد حميد الكبيسي 

 /أد:محمد سامي فرحان

1624 S.1698  د:خالد حربى أسس الرياضيات في الحضارة اإلسالمية 



1625 S.1699  د:خالد حربى أسس الرياضيات في الحضارة اإلسالمية 

1626 S.1700  تنمية مهارات التعلم و التفكير و البحث 
د:أحمد حسن القواسمة/د:محمد 

 أحمد أبو غزلة 

1627 S.1701  تنمية مهارات التعلم و التفكير و البحث 
حسن القواسمة/د:محمد د:أحمد 

 أحمد أبو غزلة 

1628 S.1702  فن التعامل مع الناس 
د:سليم محمد شريف قارة/د:عبد 

 الحكيم محمود الصافي 

1629 S.1703  فن التعامل مع الناس 
د:سليم محمد شريف قارة/د:عبد 

 الحكيم محمود الصافي 

1630 S.1704  د:أحمد علي الحاج  أصول التربية 

1631 S.1705  د:أحمد علي الحاج  أصول التربية 

1632 S.1706  د:عالء الدين يحي مغازى  التخطيط لدعم األنشطة التربوية 

1633 S.1707  د:عالء الدين يحي مغازى  التخطيط لدعم األنشطة التربوية 

2345/14 S.1708  ليليان موري /تر: رينا شربل  علم التربية فرينه و 

2346/14 S.1709  ليليان موري /تر: رينا شربل  فرينه و علم التربية 

2375/14 S.1710  ج.ك.كوفمان /تر: بسمة بدران  علم إجتماع الثنائي 

2376/14 S.1711  تر: بسمة بدران ج.ك.كوفمان  علم إجتماع الثنائي/ 

2380/14 S.1712 
بنيوية الظاهرة  -علم االجتماع المدرسي 

 المدرسية و وظيفتها االجتماعية 

د: علي أسعد وطفة / د: علي 

 جاسم الشهاب 



2381/14 S.1713 
بنيوية الظاهرة  -علم االجتماع المدرسي 

 المدرسية و وظيفتها االجتماعية 

أسعد وطفة / د: علي د: علي 

 جاسم الشهاب 

2176/14 S.1714  محمد الخطيب  األنثروبولوجيا الثقافية 

2177/14 S.1715  محمد الخطيب  األنثروبولوجيا الثقافية 

2325/14 S.1716  محمد الخطيب  األنثروبولوجيا االجتماعية 

2326/14 S.1717  محمد الخطيب  األنثروبولوجيا االجتماعية 

2131/14 S.1718  د: سامر العطري  علم تهذيب السلوك  -االتيكيت 

2132/14 S.1719  د: سامر العطري  علم تهذيب السلوك  -االتيكيت 

2216/14 S.1720  جاد الكريم الجباعي  المجتمع المدني هوية اإلختالف 

2217/14 S.1721  جاد الكريم الجباعي  المجتمع المدني هوية اإلختالف 

2253/14 S.1722 

المجتمع و األزمات الديموغرافية في تاريخ 

-1757المغرب في القرن الثامن عشر ( 

 مساهمة في الديمغرافيا التاريخية  -) 1727

 أ: محمد حالي 

2254/14 S.1723 

و األزمات الديموغرافية في تاريخ المجتمع 

-1757المغرب في القرن الثامن عشر ( 

 مساهمة في الديمغرافيا التاريخية  -) 1727

 أ: محمد حالي 

2259/14 S.1724 
النظام السياسي الفلسطيني بعد                

 دراسة تحليلية نقدية  -أوسلو                   
 جميل هالل 

2278/14 S.1725 
مقدمات أساسية في نقد  -نحو مجتمع جديد 

 المجتمع الطائفي 
 د: ناصيف نصار 

2279/14 S.1726 
مقدمات أساسية في نقد  -نحو مجتمع جديد 

 المجتمع الطائفي 
 د: ناصيف نصار 

2319/14 S.1727 المنجديوسف منير  بناء العقل النقدي كشرط لنهضة األمة 

2320/14 S.1728 يوسف منير المنجد بناء العقل النقدي كشرط لنهضة األمة 



2341/14 S.1729  عبير سهام مهدي  التعصب في الفكر الصهيوني 

2342/14 S.1730  عبير سهام مهدي  التعصب في الفكر الصهيوني 

2366/14 S.1731  علي أسعد بركات اإلجتماعي ( دراسة حالة : جامعة دمشق )األمن 

2367/14 S.1732 ( دراسة حالة : جامعة دمشق ) علي أسعد بركات األمن اإلجتماعي 

2439/14 S.1733 
 -المناهج و طرق التدريس في العلوم اإلنسانية 

 التعليم و التعلم في علم التاريخ
 أد: عاطف محمد بدوي

2440/14 S.1734 
 -المناهج و طرق التدريس في العلوم اإلنسانية 

 التعليم و التعلم في علم التاريخ
 أد: عاطف محمد بدوي

2449/14 S.1735  د: عامر مصباح التنشئة اإلجتماعية و اإلنحراف اإلجتماعي 

2550/14 S.1736  د: عامر مصباح اإلجتماعية و اإلنحراف اإلجتماعي التنشئة 

2563/14 S.1737 
ظاهرة انحراف األحداث في المجتمع و 

 عالقتهما بمتغيرات الوسط األسري 
 د: عبد اللطيف عبد القوي مصلح 

2564/14 S.1738 
ظاهرة انحراف األحداث في المجتمع و 

 عالقتهما بمتغيرات الوسط األسري 
 د: عبد اللطيف عبد القوي مصلح 

2587/14 S.1739  د: محمد ابراهيم عيد  بحوث في علم اإلجتماع المعرفي 

2588/14 S.1740  د: محمد ابراهيم عيد  بحوث في علم اإلجتماع المعرفي 

2589/14 S.1741  يوسف عبد المعطي  أد: ياسر المرأة في المجتمع  -بحوث في علم اإلجتماع 

2590/14 S.1742  أد: ياسر يوسف عبد المعطي  المرأة في المجتمع  -بحوث في علم اإلجتماع 

2591/14 S.1743 
 -البطالة و أثارها اإلجتماعية و اإلقتصادية 

 أسس المواجهة
 أد: زكريا سعد الدين األسدي 

2592/14 S.1744 
 -و أثارها اإلجتماعية و اإلقتصادية البطالة 

 أسس المواجهة
 أد: زكريا سعد الدين األسدي 

2597/14 S.1745 
 -تطورات في علم اإلجتماع اإلقتصادي 

المراجعة اإلجتماعية أداة فعالة لتقييم األداء 
 د:سمير عبد الغني محمد 



 اإلجتماعي لمنظمات األعمال 

2598/14 S.1746 

 -تطورات في علم اإلجتماع اإلقتصادي 

المراجعة اإلجتماعية أداة فعالة لتقييم األداء 

 اإلجتماعي لمنظمات األعمال 

 د:سمير عبد الغني محمد 

2617/14 S.1747 
الذكاء اإلجتماعي و فن التعامل مع الشخصيات 

 دراسة سيكولوجية  -الصعبة 
 د: عبير عبد الرحمن 

2618/14 S.1748 
الذكاء اإلجتماعي و فن التعامل مع الشخصيات 

 دراسة سيكولوجية  -الصعبة 
 د: عبير عبد الرحمن 

2627/14 S.1749  د: رابح درواش  علم اإلجتماع العائلة 

2628/14 S.1750  د: رابح درواش  علم اإلجتماع العائلة 

2637/14 S.1751 
الجسدي ضد المرأة و مكانتها في العنف 

 المجتمع تحت أضواء السيرة النبوية 
 مروة شاكر الشربيني 

2638/14 S.1752 
العنف الجسدي ضد المرأة و مكانتها في 

 المجتمع تحت أضواء السيرة النبوية 
 مروة شاكر الشربيني 

2643/14 S.1753  د: عامر مصباح  المدخل إلى علم األنثروبولوجيا 

2644/14 S.1754  د: عامر مصباح  المدخل إلى علم األنثروبولوجيا 

2645/14 S.1755 
حقوق اإلنسان و  -مناهج الدراسات اإلجتماعية 

 حوار الحضارات 
 د: حسين حسن موسى 

2646/14 S.1756 
حقوق اإلنسان و  -الدراسات اإلجتماعية مناهج 

 حوار الحضارات 
 د: حسين حسن موسى 

2659/14 S.1757 
البطولة النسائية في -تطور القيم اإلجتماعية 

 أدب إحسان عبد القدوس 
 د: فاطمة فوزي عطا 

2660/14 S.1758 
البطولة النسائية في -القيم اإلجتماعية تطور 

 أدب إحسان عبد القدوس 
 د: فاطمة فوزي عطا 

2675/14 S.1759 
مقاييس و إختبارات و تحليالت إحصائية في 

 التنشئة اإلجتماعية و اإلنحراف اإلجتماعي 
 د: عامر مصباح 

2676/14 S.1760 
إختبارات و تحليالت إحصائية في مقاييس و 

 التنشئة اإلجتماعية و اإلنحراف اإلجتماعي 
 د: عامر مصباح 



2797/14 S.1761 

 -إستخدام الوسائط المتعددة في البحث العلمي 

التعليم اإللكتروني و دور الوسائط المتعددة في 

 العملية التعليمية 

 د: حسين حسن موسى 

2798/14 S.1762 

 -إستخدام الوسائط المتعددة في البحث العلمي 

التعليم اإللكتروني و دور الوسائط المتعددة في 

 العملية التعليمية 

 د: حسين حسن موسى 

2801/14 S.1763  د: فاروق عبد الفتاح موسى  األسس العملية لفنيات كتابة البحوث العلمية 

2802/14 S.1764  د: فاروق عبد الفتاح موسى  العملية لفنيات كتابة البحوث العلمية األسس 

2809/14 S.1765 
طبيعة البحث العلمي و الداللة  -البحث العلمي 

 الكتاب األول - اإلحصائية 
 أد: عبد القادر عباس 

2810/14 S.1766 
طبيعة البحث العلمي و الداللة  -العلمي البحث 

 الكتاب األول - اإلحصائية 
 أد: عبد القادر عباس 

2811/14 S.1767 
أساليب البحث العلمي و كتابة  -البحث العلمي 

 التقارير 
 أد: عبد القادر عباس 

2812/14 S.1768 
أساليب البحث العلمي و كتابة  -العلمي البحث 

 التقارير 
 أد: عبد القادر عباس 

2823/14 S.1769  د: صالح مراد/ د: فوزية هادي  تصميماتها و إجراءاتها  -طرائق البحث العلمي 

2824/14 S.1770  مراد/ د: فوزية هادي د: صالح  تصميماتها و إجراءاتها  -طرائق البحث العلمي 

2827/14 S.1771 
األسس  -المفاهيم  -مدخل إلى البحث العلمي 

 التقويم  -اإلجراءات  -

عبد الرحمن محمد السعداني  و 

 أخرون 

2828/14 S.1772 
األسس  -المفاهيم  -مدخل إلى البحث العلمي 

 التقويم  -اإلجراءات  -

و   عبد الرحمن محمد السعداني

 أخرون 

2833/14 S.1773 
مدخل إلى المنهجية  -المعرفة و البحث العلمي 

 العامة 

د: أحمد بخوش / د: موسى 

 معيرش 

2834/14 S.1774 
مدخل إلى المنهجية  -المعرفة و البحث العلمي 

 العامة 

د: أحمد بخوش / د: موسى 

 معيرش 

2845/14 S.1775  أد: فوقيه حسن رضوان  البحث العلمي و تنظيمه منهجية 

2846/14 S.1776  أد: فوقيه حسن رضوان  منهجية البحث العلمي و تنظيمه 



2553/14 S.1777 
دور المرأة الخليجية في التنمية من منظور 

 الحلول  -التحديات  -الواقع  -إسالمي 

د: عبد الحميد اسماعيل 

 األنصاري 

2554/14 S.1778 
دور المرأة الخليجية في التنمية من منظور 

 الحلول  -التحديات  -الواقع  -إسالمي 

د: عبد الحميد اسماعيل 

 األنصاري 

2573/14 S.1779 
 -المسؤولية اإلجتماعية لطفل ما قبل المدرسة 

 دليل عمل 
 د: حسنية غنيمي عبد المقصود

2574/14 S.1780 
 -المسؤولية اإلجتماعية لطفل ما قبل المدرسة 

 دليل عمل 
 د: حسنية غنيمي عبد المقصود

2575/14 S.1781 
منهاج الخدمة اإلجتماعية لحماية البيئة من 

 التلوث 
 أد: نظمية أحمد سرحان 

2576/14 S.1782 
منهاج الخدمة اإلجتماعية لحماية البيئة من 

 التلوث 
 أد: نظمية أحمد سرحان 

2599/14 S.1783 
التنشئة اإلجتماعية للطفل العربي في عصر 

 العولمة 
 د: السيد عبد القادر شريف 

2600/14 S.1784 
التنشئة اإلجتماعية للطفل العربي في عصر 

 العولمة 
 د: السيد عبد القادر شريف 

2603/14 S.1785  د: غادة شحاتة  دراسة حالة  -العنف بالمناطق العشوائية ثقافة 

2604/14 S.1786  د: غادة شحاتة  دراسة حالة  -ثقافة العنف بالمناطق العشوائية 

2611/14 S.1787 
دور التنشئة اإلجتماعية في تشكيل السلوك 

 السوي لألبناء 
 د: مهرة سالم محمد القاسمي 

2612/14 S.1788 
دور التنشئة اإلجتماعية في تشكيل السلوك 

 السوي لألبناء 
 د: مهرة سالم محمد القاسمي 

2625/14 S.1789 

دراسة نفسية - الطفل الجاني المجتي عليه 

إجتماعية في في محاولة لفهم سلوك الجريمة 

 بالمجتمع 

 د: سماح خالد زهران 

2626/14 S.1790 

دراسة نفسية - الطفل الجاني المجتي عليه 

إجتماعية في في محاولة لفهم سلوك الجريمة 

 بالمجتمع 

 د: سماح خالد زهران 

2649/14 S.1791  د: المختار محمد ابراهيم  أسس تحليل البيانات في علم اإلجتماع 

2650/14 S.1792  المختار محمد ابراهيم  د: أسس تحليل البيانات في علم اإلجتماع 



2803/14 S.1793  د: أحمد عبد الكريم سالمة  األصول المنهجية لإلعداد البحوث العلمية 

2804/14 S.1794  د: أحمد عبد الكريم سالمة  األصول المنهجية لإلعداد البحوث العلمية 

2805/14 S.1795 
الوعي العلمي : إضاءات لدور الجامعات إنتاج 

 العربية في البحث العلمي و خدمة المجتمع 
 يوسف عبد الغفار عبد اهللا

2806/14 S.1796 
إنتاج الوعي العلمي : إضاءات لدور الجامعات 

 العربية في البحث العلمي و خدمة المجتمع 
 يوسف عبد الغفار عبد اهللا

2821/14 S.1797  د: خير الدين علي عويس  دليل البحث العلمي 

2822/14 S.1798  د: خير الدين علي عويس  دليل البحث العلمي 

2839/14 S.1799 
األسس النظرية و  -مناهج البحث العلمي 

 التطبيقية و التقنية الحديثة 
 د: زكريا الشربيني  و أخرون 

2840/14 S.1800 
األسس النظرية و  -البحث العلمي مناهج 

 التطبيقية و التقنية الحديثة 
 د: زكريا الشربيني  و أخرون 

2911/14 S.1801 
قضايا و  -التربية المدنية و استراتجيات تنميتها 

 تطبيقات 

أد: محمد عبد التواب أبو النور  

 و أخرون 

2912/14 S.1802 
قضايا و  -المدنية و استراتجيات تنميتها التربية 

 تطبيقات 

أد: محمد عبد التواب أبو النور  

 و أخرون 

2923/14 S.1803  د: محمد السيد على الكسياني  البحث التربوي بين النظرية و التطبيق 

2924/14 S.1804  السيد على الكسياني د: محمد  البحث التربوي بين النظرية و التطبيق 

2633/14 S.1805  محمد محمود الجوهري و زمالئه علم اإلجتماع العائلي 

2634/14 S.1806  محمد محمود الجوهري و زمالئه علم اإلجتماع العائلي 

2673/14 S.1807  عبد الحميد و أخرون أ: أمال  علم اإلجتماع القانوني و الضبط اإلجتماعي 

2674/14 S.1808  أ: أمال عبد الحميد و أخرون  علم اإلجتماع القانوني و الضبط اإلجتماعي 

2841/14 S.1809  أد: رجاء محمود أبو عالم  مناهج البحث الكمي و النوعي و المختلط 



2842/14 S.1810  أد: رجاء محمود أبو عالم  البحث الكمي و النوعي و المختلط مناهج 

2853/14 S.1811 

مدخل إلى البحث في العلوم التربوية و 

 -تصاميمه -مناهجه -أساسياته -اإلجتماعية 

 أساليبه اإلحصائية 

نضال   -عبد اهللا زيد الكالني

 كمال الشريفين  

2854/14 S.1812 

البحث في العلوم التربوية و مدخل إلى 

 -تصاميمه -مناهجه -أساسياته -اإلجتماعية 

 أساليبه اإلحصائية 

نضال   -عبد اهللا زيد الكالني

 كمال الشريفين  

2907/14 S.1813  األلعاب التربوية لطفل الروضة 
جيهان لطفي  -سحر توفيق نسيم 

 محمد 

2909/14 S.1814  التربوية لطفل الروضة األلعاب 
جيهان لطفي  -سحر توفيق نسيم 

 محمد 

2917/14 S.1815  أد: سحر توفيق نسيم  تعليم الرياضيات لطفل الروضة 

2918/14 S.1816  أد: سحر توفيق نسيم  تعليم الرياضيات لطفل الروضة 

2921/14 S.1817  أد: بطرس حافظ بطرس  المفاهيم العلمية و الرياضية لطفل الروضة تنمية 

2922/14 S.1818  أد: بطرس حافظ بطرس  تنمية المفاهيم العلمية و الرياضية لطفل الروضة 

2925/14 S.1819  قضايا و مشكالت معاصرة في التربية الخاصة 
نوري القمش /د: د: مصطفى 

 ناجي منور السعايدة 

2926/14 S.1820  قضايا و مشكالت معاصرة في التربية الخاصة 
د: مصطفى نوري القمش /د: 

 ناجي منور السعايدة 

2929/14 S.1821  د: محمد الطيطي و أخرون  مدخل إلى التربية 

2930/14 S.1822  د: محمد الطيطي و أخرون  مدخل إلى التربية 

2931/14 S.1823  أد: محمد حامد الحيلة  مهارات التدريس الصفي 

2932/14 S.1824  أد: محمد حامد الحيلة  مهارات التدريس الصفي 

2565/14 S.1825  محمود حامد مهمور  علم اإلجتماع السياسي 



2566/14 S.1826  محمود حامد مهمور  اإلجتماع السياسي علم 

2571/14 S.1827  د: محمود حامد خضر  المدخل إلى علم اإلجتماع 

2572/14 S.1828  د: محمود حامد خضر  المدخل إلى علم اإلجتماع 

2671/14 S.1829 
قضايا العنف و  -علم اإلجتماع السياسي 

 الحرب و السالم 
 أد: محمد توهيل أبو هنطش 

2672/14 S.1830 
قضايا العنف و  -علم اإلجتماع السياسي 

 الحرب و السالم 
 أد: "محمد توهيل "أبو هنطش 

2551/14 S.1831  د: محمد مصطفى أحمد  الخدمة اإلجتماعية في مجال العالقات العامة 

2552/14 S.1832  د: محمد مصطفى أحمد  اإلجتماعية في مجال العالقات العامة الخدمة 

2615/14 S.1833 
دور المجتمع المدني في مواجهة الفقر في 

 المناطق العشوائية 
 د: فاطمة على أبو الحديد 

2626/14 S.1834 
دور المجتمع المدني في مواجهة الفقر في 

 المناطق العشوائية 
 على أبو الحديد د: فاطمة 

2623/14 S.1835  أد: فتحي عبد العزيز أبو راضي  الطرق اإلحصائية في العلوم اإلجتماعية 

2624/14 S.1836  أد: فتحي عبد العزيز أبو راضي  الطرق اإلحصائية في العلوم اإلجتماعية 

2607/14 S.1837   حارث علي العبيدي  دراسات سوسيو أنثروبولوجيا 

2608/14 S.1838   حارث علي العبيدي  دراسات سوسيو أنثروبولوجيا 

2613/14 S.1839 
دور التنشئة اإلجتماعية في الحد من السلوك 

 مدخل نظري و دراسة ميدانية -اإلجرامي 
 د: صالح أحمد العزي 

2614/14 S.1840 
التنشئة اإلجتماعية في الحد من السلوك دور 

 مدخل نظري و دراسة ميدانية -اإلجرامي 
 د: صالح أحمد العزي 

2651/14 S.1841 
 -إغتراب الرعاية اإلجتماعية في مجتمع الرفاهة 

 الرعاية  - قضايا العمل اإلجتماعي 
 د: محمد زكي أبو النصر 

2652/14 S.1842 
 -الرعاية اإلجتماعية في مجتمع الرفاهة إغتراب 

 الرعاية  - قضايا العمل اإلجتماعي 
 د: محمد زكي أبو النصر 



2665/14 S.1843 

 -سلسلة مجاالت و طرق الخدمة اإلجتماعية 

 -اإلتجاهات الحديثة في الرعاية اإلجتماعية 

 الكتاب األول 

 أد: ماهر أبو المعاطي علي 

2666/14 S.1844 

 -سلسلة مجاالت و طرق الخدمة اإلجتماعية 

  -اإلتجاهات الحديثة في الرعاية اإلجتماعية 

 كتاب األول 

 أد: ماهر أبو المعاطي علي 

2667/14 S.1845 

 -سلسلة مجاالت و طرق الخدمة اإلجتماعية 

  -اإلتجاهات الحديثة في الرعاية اإلجتماعية 

 كتاب الثاني  

 أبو المعاطي علي أد: ماهر 

2868/14 S.1846 

 -سلسلة مجاالت و طرق الخدمة اإلجتماعية 

  -اإلتجاهات الحديثة في الرعاية اإلجتماعية 

 كتاب الثاني  

 أد: ماهر أبو المعاطي علي 

2577/14 S.1847 

الضخ الريفي و التضخم  -الداخلية الهجرة 

اشكالها و دوافعها و أثارها على  -الحضري 

 حالة تطبيقية  -البلدان النامية األردن

 صالح خليل الصقور

2578/14 S.1848 

الضخ الريفي و التضخم  -الهجرة الداخلية 

اشكالها و دوافعها و أثارها على  -الحضري 

 لة تطبيقية حا -البلدان النامية األردن

 صالح خليل الصقور

2621/14 S.1849  د: هاني عبد القادر عماره السموم و المخدرات بين العلم و الخيال 

2622/14 S.1850  د: هاني عبد القادر عماره السموم و المخدرات بين العلم و الخيال 

2831/14 S.1851  د: عبد الغفور أحمد  المدخل إلى طرق البحث العلمي 

2832/14 S.1852  د: عبد الغفور أحمد  المدخل إلى طرق البحث العلمي 

2901/14 S.1853  منهجية البحث العلمي في علم السياسة 
د: محمد سليمان الدجاني /منذر 

 سليمان الدجاني 

2902/14 S.1854 منهجية البحث العلمي في علم السياسة  
د: محمد سليمان الدجاني /منذر 

 سليمان الدجاني 

2635/14 S.1855  خليل سالم أبو سليم  العنف اإلجتماعي و الحماية القانونية لأليدي 

2636/14 S.1856  خليل سالم أبو سليم  العنف اإلجتماعي و الحماية القانونية لأليدي 



2791/14 S.1857  أد: ربحي مصطفى عليان  النظرية و التطبيق  -ابحث العلمي أساليب 

2792/14 S.1858  أد: ربحي مصطفى عليان  النظرية و التطبيق  -أساليب ابحث العلمي 

2843/14 S.1859 
األسس و المفاهيم و  -منهجية البحث التاريخي 

 األساليب العلمية 

محمد جوادالجبوري / أد: حسين 

 قيس حاتم هاني الخياني 

2844/14 S.1860 
األسس و المفاهيم و  -منهجية البحث التاريخي 

 األساليب العلمية 

أد: حسين محمد جوادالجبوري / 

 قيس حاتم هاني الخياني 

2903/14 S.1861 
كتابة البحوث و الرسائل في العلوم منهجية  

 التربوية و النفسية 
 أد: محمود كاظم محمود التميمي 

2904/14 S.1862 
منهجية كتابة البحوث و الرسائل في العلوم 

 التربوية و النفسية 
 أد: محمود كاظم محمود التميمي 

2793/14 S.1863 
سانية و أساليب البحث العلمي في العلوم اإلن

 اإلجتماعية 
 أد: كامل محمد المغربي 

2794/14 S.1864 
أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية و 

 اإلجتماعية 
 أد: كامل محمد المغربي 

2849/14 S.1865  أد: جودت أحمد سعادة  التعلم الخبراتي أو التجريبي 

2850/14 S.1866  أد: جودت أحمد سعادة  الخبراتي أو التجريبي التعلم 

2874/14 S.1867  مهارات األسرة و الطفل و طرق التطبيق 
د: سماح سالم سالم /د: وجدان 

 ابراهيم 

2873/14 S.1868  مهارات األسرة و الطفل و طرق التطبيق 
د: سماح سالم سالم /د: وجدان 

 ابراهيم 

2913/14 S.1869 
تضمين برنامج الكورت لتعليم التفكير في 

 المناهج الدراسية 

د: عبد الحكيم محمود الصافي 

 /د: سليم محمد قارة 

2914/14 S.1870 
تضمين برنامج الكورت لتعليم التفكير في 

 المناهج الدراسية 

د: عبد الحكيم محمود الصافي 

 /د: سليم محمد قارة 

2807/14 S.1871  البحث اإلجرائي 
أد: مصطفى عبد السميع محمد 

 /أد: اسماعيل محمد الفقي 

2808/14 S.1872  البحث اإلجرائي 
أد: مصطفى عبد السميع محمد 

 /أد: اسماعيل محمد الفقي 

2817/14 S.1873  د: ذوقان عبيدات و أخرون مفهومه و أدواته و أساليبه  -البحث العلمي  



2818/14 S.1874  د: ذوقان عبيدات و أخرون  مفهومه و أدواته و أساليبه  -البحث العلمي 

2662/14 S.1875 

تقويم األسرة المسلمة بين فضائل األيام و 

الشهور و المناسبات الشرعية في صفحات 

 مفردة

 حسين بن عودة العويشة 

2661/14 S.1876 

األسرة المسلمة بين فضائل األيام و تقويم 

الشهور و المناسبات الشرعية في صفحات 

 مفردة

 حسين بن عودة العويشة 

2837/14 S.1877  د: سليمان زيدان  مناهج البحث العلمي 

2838/14 S.1878  د: سليمان زيدان  مناهج البحث العلمي 

2815/14 S.1879  أسسه و مناهجه -العلمي البحث 
أد: عصام حسن أحمد الدليمي و 

 أخرون 

2816/14 S.1880  أسسه و مناهجه -البحث العلمي 
أد: عصام حسن أحمد الدليمي و 

 أخرون 

2835/14 S.1881  أد: عصام حسن أحمد الدليمي  المعلوماتية و البحث العلمي 

2836/14 S.1882  أد: عصام حسن أحمد الدليمي  المعلوماتية و البحث العلمي 

2795/14 S.1883  مدخل منهجي تطبيقي  -أساليب البحث العلمي 
أد: محمود حسين الوادي /د: 

 علي فالح الزعبي 

2776/14 S.1884  مدخل منهجي تطبيقي  -أساليب البحث العلمي 
حسين الوادي /د: أد: محمود 

 علي فالح الزعبي 

2864/14 S.1885  د: أيمن سليمان المزاهرة  خدمة األغدية و المشروبات 

2863/14 S.1886  د: أيمن سليمان المزاهرة  خدمة األغدية و المشروبات 

2897/14 S.1887 

منهجية إعداد البحوث و  -العلمي البحث 

 -ماجستير  -بكالوريوس -الرسائل الجامعية 

 دكتوراه

 أد: غازي عناية 

2898/14 S.1888 

منهجية إعداد البحوث و  -البحث العلمي 

 -ماجستير  -بكالوريوس -الرسائل الجامعية 

 دكتوراه

 أد: غازي عناية 



2899/14 S.1889  أد: وجيه محجوب  العلمي و مناهجه البحث 

2900/14 S.1890  أد: وجيه محجوب  البحث العلمي و مناهجه 

2905/14 S.1891  د: أحمد علي الحاج  أصول التربية 

2906/14 S.1892  د: أحمد علي الحاج  أصول التربية 

2825/14 S.1893  د: محمد أزهر سعيد السماك  أسس و تطبيقات  -البحث العلمي طرق 

2826/14 S.1894  د: محمد أزهر سعيد السماك  أسس و تطبيقات  -طرق البحث العلمي 

2847/14 S.1895  أد: عامر ابراهيم قنديلجي  منهجية البحث العلمي 

2848/14 S.1896  أد: عامر ابراهيم قنديلجي  منهجية البحث العلمي 

2927/14 S.1897  د: عصام النمر  القياس و التقويم في التربية الخاصة 

2928/14 S.1898  د: عصام النمر  القياس و التقويم في التربية الخاصة 

2861/14 S.1899  د: لخضر زرارة  دراسة مقارنة  -الجريمة و المجتمع 

2862/14 S.1900  د: لخضر زرارة  دراسة مقارنة  -الجريمة و المجتمع 

2865/14 S.1901  د: إحسان محمد الحسن  علم اإلجتماع السياسي 

2866/14 S.1902  د: إحسان محمد الحسن  علم اإلجتماع السياسي 

2867/14 S.1903  منصور د: عصام  علم اإلجتماع المعاصر 

2868/14 S.1904  د: عصام منصور  علم اإلجتماع المعاصر 

2895/14 S.1905  د: محمود محمد الجراح أصول البحث العلمي 



2896/14 S.1906  د: محمود محمد الجراح أصول البحث العلمي 

2920/14 S.1907 
الوسائل التعليمية المتعددة و تدريس تكنولوجيا 

 الدراسات اإلجتماعية 
 د: حمدي أحمد محمود حامد 

2919/14 S.1908 
تكنولوجيا الوسائل التعليمية المتعددة و تدريس 

 الدراسات اإلجتماعية 
 د: حمدي أحمد محمود حامد 

2933/14 S.1909  ملحس إشتيتيهد: دالل  علم اإلجتماع السكاني 

2934/14 S.1910  د: دالل ملحس إشتيتيه علم اإلجتماع السكاني 

2569/14 S.1911 
كيف تحمي نفسك و أسرتك من اللصوص و 

 المجرمين ?
 عبد الجبار أحمد عبد الجبار 

2570/14 S.1912 
كيف تحمي نفسك و أسرتك من اللصوص و 

 المجرمين ?
 الجبار أحمد عبد الجبار عبد 

2595/14 S.1913  أد: محمد سيد فهمي  التدريب العملي و الزيارات الميدانية 

2596/14 S.1914  أد: محمد سيد فهمي  التدريب العملي و الزيارات الميدانية 

2601/14 S.1915  بهجة جاد اهللا كشكد: محمد  تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع 

2602/14 S.1916  د: محمد بهجة جاد اهللا كشك تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع 

2579/14 S.1917  د: أحمد عبد الكريم الخولي  الوقاية من المخدرات 

2580/14 S.1918  د: أحمد عبد الكريم الخولي  الوقاية من المخدرات 

2585/14 S.1919 
الباثولوجيا اإلجتماعية و المشكالت المعاصرة ( 

 سلسلة علم النفس اإلجتماعي )
 د: زينب محمد شقير 

2586/14 S.1920 
الباثولوجيا اإلجتماعية و المشكالت المعاصرة ( 

 سلسلة علم النفس اإلجتماعي )
 د: زينب محمد شقير 

2593/14 S.1921  أد: فاروق عبد الجواد شويقة  الرؤى في األنثروبولوجيا التطبيقية بعض 

2594/14 S.1922  أد: فاروق عبد الجواد شويقة  بعض الرؤى في األنثروبولوجيا التطبيقية 



2669/14 S.1923 
 -المشاركة المجتمعية و التنمية المتواصلة 

 اإلجتماعية دراسات و بحوث في األنثروبولوجيا 
 أد: يسرى دعبس 

2670/14 S.1924 
 -المشاركة المجتمعية و التنمية المتواصلة 

 دراسات و بحوث في األنثروبولوجيا اإلجتماعية 
 أد: يسرى دعبس 

2567/14 S.1925  د: أحمد زايد النظريات الكالسكية و النقدية  -علم اإلجتماع 

2568/14 S.1926  د: أحمد زايد النظريات الكالسكية و النقدية  -علم اإلجتماع 

2605/14 S.1927 
حقوق اإلنسان و الرعاية الالحقة و أثرها في 

 البيئة اإلجتماعية 
 د: سيد محمدين 

2606/14 S.1928 
حقوق اإلنسان و الرعاية الالحقة و أثرها في 

 البيئة اإلجتماعية 
 محمدين د: سيد 

2629/14 S.1929 
علم اإلجتماع األسري و تحليل التوافق الزواجي 

 و العنف األسري 
 د: محمد نبيل جامع

2630/14 S.1930 
علم اإلجتماع األسري و تحليل التوافق الزواجي 

 و العنف األسري 
 د: محمد نبيل جامع

2631/14 S.1931 
اإلجتماع الحضري بين الرؤية النظرية و علم 

 التحليل الواقعي 
 د: محمد ياسر الخواجة

2632/14 S.1932 
علم اإلجتماع الحضري بين الرؤية النظرية و 

 التحليل الواقعي 
 د: محمد ياسر الخواجة

2653/14 S.1933  أقدم لك : علم اإلجتماع 
أوزبرن و بورن فان لون ريشارد 

 /تر: حمدي الجابري 

2654/14 S.1934  أقدم لك : علم اإلجتماع 
ريشارد أوزبرن و بورن فان لون 

 /تر: حمدي الجابري 

2655/14 S.1935 
اإلنتماء اإلجتماعي و عالقته بالوهن النفسي و 

 القلق من الصدمات 
 د: حسين خزعل كاظم 

2656/14 S.1936 
اإلنتماء اإلجتماعي و عالقته بالوهن النفسي و 

 القلق من الصدمات 
 د: حسين خزعل كاظم 

2799/14 S.1937  د: مروان عبد المجيد ابراهيم  أسس البحث العلمي لإلعداد الرسائل الجامعية 

2800/14 S.1938  د: مروان عبد المجيد ابراهيم  أسس البحث العلمي لإلعداد الرسائل الجامعية 

2813/14 S.1939 
أساسيات و مناهج إختبار  -البحث العلمي 

 تصميم التجارب  -الفرضيات 

أد: على سلوم جواد / أد: مازن 

 حسن جاسم 



2814/14 S.1940 
أساسيات و مناهج إختبار  -البحث العلمي 

 تصميم التجارب  -الفرضيات 

سلوم جواد / أد: مازن أد: على 

 حسن جاسم 

2819/14 S.1941 أد: مايسة أحمد النيال و أخرون  البحث العلمي و أخالقياته 

2820/14 S.1942 أد: مايسة أحمد النيال و أخرون  البحث العلمي و أخالقياته 

2829/14 S.1943  محمد نور عطار د: طالل  المدخل إلى البحث العلمي 

2830/14 S.1944  د: طالل محمد نور عطار  المدخل إلى البحث العلمي 

2855/14 S.1945  غالب عبد المعطي الفريحات  مدخل إلى تكنولوجيا التعليم 

2856/14 S.1946  غالب عبد المعطي الفريحات  مدخل إلى تكنولوجيا التعليم 

2869/14 S.1947 
دراسة فقهية  -العمل الخيري مع غير المسلمين 

 تأصيلية 

د: حسن بن عبد الرحمن بن 

 حسين بن وهدان 

2870/14 S.1948 
دراسة فقهية  -العمل الخيري مع غير المسلمين 

 تأصيلية 

د: حسن بن عبد الرحمن بن 

 حسين بن وهدان 

2871/14 S.1949  د: فيروز مامي زرارقة  قضايا سوسيولوجية معاصرة مشكالت و 

2872/14 S.1950  د: فيروز مامي زرارقة  مشكالت و قضايا سوسيولوجية معاصرة 

3105/14 S.1951 
التطور التاريخي  -الرعاية و الخدمة اإلجتماعية 

 اإلدارة  - المجاالت  -
 د: سليمان علي الدليمي 

3106/14 S.1952 
التطور التاريخي  -الرعاية و الخدمة اإلجتماعية 

 اإلدارة  - المجاالت  -
 د: سليمان علي الدليمي 

3107/14 S.1953  د: سيدي دريس عمار  األنثروبولوجيا و جغرافية السكان 

3108/14 S.1954  د: سيدي دريس عمار  األنثروبولوجيا و جغرافية السكان 

3109/14 S.1955 
مقاالت و  -مفهوم شامل  -الخدمة اإلجتماعية 

 نصوص 
 أد: طاهر بن غالب 

3110/14 S.1956 
مقاالت و  -مفهوم شامل  -الخدمة اإلجتماعية 

 نصوص 
 أد: طاهر بن غالب 



3117/14 S.1957 
الشامل لمصطلحات العلوم اإلنسانية و القاموس 

 عربي  -إنجليزي  -اإلجتماعية 
 أ: جازم محمد ابراهيم مطر 

3118/14 S.1958 
القاموس الشامل لمصطلحات العلوم اإلنسانية و 

 عربي  -إنجليزي  -اإلجتماعية 
 أ: جازم محمد ابراهيم مطر 

3111/14 S.1959  نورة بنت عبد اهللا الهزاني  العربية بين الماضي و الحاضر المرأة 

3112/14 S.1960  نورة بنت عبد اهللا الهزاني  المرأة العربية بين الماضي و الحاضر 

3113/14 S.1961 
 -ثقافة التنمية  -دراسات في الفكر التنموي 

 الفاعل المعطل في الثقافة العربية اليوم 
 د: سالم ساري 

3114/14 S.1962 
 -ثقافة التنمية  -دراسات في الفكر التنموي 

 الفاعل المعطل في الثقافة العربية اليوم 
 د: سالم ساري 

3119/14 S.1963  د: بسمة كريم  المرونة األسرية و السلوك اإلجتماعي 

3120/14 S.1964  د: بسمة كريم  األسرية و السلوك اإلجتماعي المرونة 

3125/14 S.1965  قدري الشيخ علي  علم اإلجتماع الطبي 

3126/14 S.1966  قدري الشيخ علي  علم اإلجتماع الطبي 

3121/14 S.1967  أحمد عبد الطيف أبو أسعد  سيكولوجية المشكالت األسرية 

3122/14 S.1968  أحمد عبد الطيف أبو أسعد  سيكولوجية المشكالت األسرية 

3145/14 S.1969  دراسات في علم اإلجتماع الطبي 
سناء  -محمد علي محمد 

 الخولي 

3146/14 S.1970  دراسات في علم اإلجتماع الطبي 
سناء  -محمد علي محمد 

 الخولي 

3147/14 S.1971  أد: علي عبد الرازق حلبي  إجتماع السكان علم 

3148/14 S.1972  أد: علي عبد الرازق حلبي  علم إجتماع السكان 

3133/14 S.1973 
أسس بناء و تصميم مناهج المواد اإلجتماعية و 

 أغراض تدريسها 
 أد: صباح حسن الزبيدي 



3134/14 S.1974 
و تصميم مناهج المواد اإلجتماعية و أسس بناء 

 أغراض تدريسها 
 أد: صباح حسن الزبيدي 

3135/14 S.1975 

معوقات الممارسة المهنية لألخصائي التوجيه 

المهني في مدارس التعليم الحكومي بسلطنة 

 عمان 

 محمد بن ناصر بن سعيد الدرمكي 

3136/14 S.1976 

الممارسة المهنية لألخصائي التوجيه معوقات 

المهني في مدارس التعليم الحكومي بسلطنة 

 عمان 

 محمد بن ناصر بن سعيد الدرمكي 

3137/14 S.1977  د: فؤاد بن غضبان  علم اإلجتماع الحضري 

3138/14 S.1978  د: فؤاد بن غضبان  علم اإلجتماع الحضري 

3139/14 S.1979 
اإلستعداد و  -الكوارث في العالم العربي 

 المواجهة و الوقاية 
 أد: عادل رفقي عوض 

3140/14 S.1980 
اإلستعداد و  -الكوارث في العالم العربي 

 المواجهة و الوقاية 
 أد: عادل رفقي عوض 

3165/14 S.1981  ظاهرة النشل و أثارها اإلجتماعية 
مؤلفين أكاديمية نايف مجموعة 

 العربية 

3166/14 S.1982  ظاهرة النشل و أثارها اإلجتماعية 
مجموعة مؤلفين أكاديمية نايف 

 العربية 

3141/14 S.1983  أد: معن خليل العمر  علم إجتماع الثورة 

3142/14 S.1984  أد: معن خليل العمر  علم إجتماع الثورة 

3143/14 S.1985  د: عصام منصور  علم اإلجتماع المعاصر 

3144/14 S.1986  د: عصام منصور  علم اإلجتماع المعاصر 

3149/14 S.1987  عثمان فريد رشدي  اإلرشاد و التوجيه المهني 

3150/14 S.1988  عثمان فريد رشدي  اإلرشاد و التوجيه المهني 

3151/14 S.1989 
األسباب و المشكالت و  -التفكك األسري 

 طرق عالجها 
 د: ابراهيم جابر السيد 



3152/14 S.1990 
األسباب و المشكالت و  -التفكك األسري 

 طرق عالجها 
 د: ابراهيم جابر السيد 

3155/14 S.1991 

 -اإلجتماعية داخل المجتمع العربي المشكالت 

 -الطالق  -الزواج العرفي  -السلوك المدرسي 

 إدمان اإلنترنت  -اإلنحراف الجنسي 

 د: ابراهيم جابر السيد 

3156/14 S.1992 

 -المشكالت اإلجتماعية داخل المجتمع العربي 

 -الطالق  -الزواج العرفي  -السلوك المدرسي 

 إدمان اإلنترنت  -اإلنحراف الجنسي 

 د: ابراهيم جابر السيد 

3161/14 S.1993 
دراسة في علم اإلجتماع  -الخوف و الحرية 

 السياسي 

د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

3162/14 S.1994 
دراسة في علم اإلجتماع  -الخوف و الحرية 

 السياسي 

د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

3157/14 S.1995  د: علي اسماعيل علي  المهارات األساسية في ممارسة خدمة الفرد 

3158/14 S.1996  د: علي اسماعيل علي  المهارات األساسية في ممارسة خدمة الفرد 

3159/14 S.1997  أد: محمد عبده محجوب  أنثروبولوجيا الزواج و األسرة و القرابة 

3160/14 S.1998  أد: محمد عبده محجوب  أنثروبولوجيا الزواج و األسرة و القرابة 

3167/14 S.1999  مقدمة موجزة  -علم اإلجتماع 

روبرت  -ريتشارد ت . شكافير 

ب . الم / تر: أد: جمال محمد 

 أبو شنب 

3168/14 S.2000  مقدمة موجزة  -علم اإلجتماع 

روبرت  -. شكافير  ريتشارد ت

ب . الم / تر: أد: جمال محمد 

 أبو شنب 

3153/14 S.2001 
األبعاد و المبادئ و  -التواصل اإلجتماعي 

 المهارات 
 أد: حلمي خضر ساري 

3154/14 S.2002 
األبعاد و المبادئ و  -التواصل اإلجتماعي 

 المهارات 
 أد: حلمي خضر ساري 

3163/14 S.2003 
أثر القيم على السلوك اإلداري  -دراسة مقارنة 

 بين الفكر اإلسالمي و الفكر الوضعي 
 حناشي لعلي بن صالح 

3164/14 S.2004 
أثر القيم على السلوك اإلداري  -دراسة مقارنة 

 بين الفكر اإلسالمي و الفكر الوضعي 
 حناشي لعلي بن صالح 



3169/14 S.2005 
العنف الجامعي و العنف المجتمعي و جذور 

 البالء 
 د: راضي محمد عيد نواصرة

3170/14 S.2006 
العنف الجامعي و العنف المجتمعي و جذور 

 البالء 
 د: راضي محمد عيد نواصرة

3171/14 S.2007 

FORMATION DU SOUS 

DEVELOPPEMENT EN 

ALGERIE - Essai sur les 

limites du developpement du 

capitalisme 1830 - 1962 

ABDELLATIF 

BENACHENHOU 

3172/14 S.2008 

FORMATION DU SOUS 

DEVELOPPEMENT EN 

ALGERIE - Essai sur les 

limites du developpement du 

capitalisme 1830 - 1962 

ABDELLATIF 

BENACHENHOU 

3173/14 S.2009 

FORMATION DU SOUS 

DEVELOPPEMENT EN 

ALGERIE - Essai sur les 

limites du developpement du 

capitalisme 1830 - 1962 

ABDELLATIF 

BENACHENHOU 

3174/14 S.2010 

FORMATION DU SOUS 

DEVELOPPEMENT EN 

ALGERIE - Essai sur les 

limites du developpement du 

capitalisme 1830 - 1962 

ABDELLATIF 

BENACHENHOU 

3179/14 S.2011 
لطلبة  -موجز في علم اإلجرام و علم العقاب 

 السنة الثالثة قسم الليسانس 
 اسحق ابراهيم منصور 

3180/14 S.2012 
لطلبة  -موجز في علم اإلجرام و علم العقاب 

 السنة الثالثة قسم الليسانس 
 اسحق ابراهيم منصور 

3181/14 S.2013 
لطلبة  -موجز في علم اإلجرام و علم العقاب 

 السنة الثالثة قسم الليسانس 
 اسحق ابراهيم منصور 

3182/14 S.2014 
لطلبة  -علم اإلجرام و علم العقاب موجز في 

 السنة الثالثة قسم الليسانس 
 اسحق ابراهيم منصور 



3187/14 S.2015 
PROVERBES ET DICTONS 

POPULAIRES ALGERIENS 

KADDA 

BOUTARENE 

3188/14 S.2016 
PROVERBES ET DICTONS 

POPULAIRES ALGERIENS 

KADDA 

BOUTARENE 

3189/14 S.2017 
PROVERBES ET DICTONS 

POPULAIRES ALGERIENS 

KADDA 

BOUTARENE 

3190/14 S.2018 
PROVERBES ET DICTONS 

POPULAIRES ALGERIENS 

KADDA 

BOUTARENE 

3195/14 S.2019 LE JEU DE LA BOUQALA 
KADDOUR 

M'HAMSADJI 

3196/14 S.2020 LE JEU DE LA BOUQALA 
KADDOUR 

M'HAMSADJI 

3197//14 S.2021 LE JEU DE LA BOUQALA 
KADDOUR 

M'HAMSADJI 

3198/14 S.2022 LE JEU DE LA BOUQALA 
KADDOUR 

M'HAMSADJI 

3203/14 S.2023  باألمثال يتضح المقال  -األمثال الجزائرية 
د: عبد أ: قادة بوتارن/تر:         

 الرحمن حاج صالح

3204/14 S.2024  باألمثال يتضح المقال  -األمثال الجزائرية 
أ: قادة بوتارن/تر:         د: عبد 

 الرحمن حاج صالح

3205/14 S.2025  باألمثال يتضح المقال  -األمثال الجزائرية 
أ: قادة بوتارن/تر:         د: عبد 

 الرحمن حاج صالح

3206/14 S.2026  باألمثال يتضح المقال  -األمثال الجزائرية 
أ: قادة بوتارن/تر:         د: عبد 

 الرحمن حاج صالح

3267/14 S.2027 
آليات تسوية منازعات العمل و الضمان 

 اإلجتماعي في القانون الجزائري 
 أحمية سليمان 

3268/14 S.2028 
تسوية منازعات العمل و الضمان آليات 

 اإلجتماعي في القانون الجزائري 
 أحمية سليمان 



3269/14 S.2029 
آليات تسوية منازعات العمل و الضمان 

 اإلجتماعي في القانون الجزائري 
 أحمية سليمان 

3270/14 S.2030 
تسوية منازعات العمل و الضمان آليات 

 اإلجتماعي في القانون الجزائري 
 أحمية سليمان 

3279/14 S.2031  ناصر دادي عدون  اإلدارة و التخطيط اإلستراتيجي 

3280/14 S.2032  ناصر دادي عدون  اإلدارة و التخطيط اإلستراتيجي 

3281/14 S.2033  ناصر دادي عدون  و التخطيط اإلستراتيجي اإلدارة 

3282/14 S.2034  ناصر دادي عدون  اإلدارة و التخطيط اإلستراتيجي 

3283/14 S.2035 
محاولة التحكم  -مدخل للسييرنطيقا اإلجتماعية 

 بالسلوك اإلجتماعي 
 د: خير اهللا عصار 

3284/14 S.2036 
محاولة التحكم  -للسييرنطيقا اإلجتماعية مدخل 

 بالسلوك اإلجتماعي 
 د: خير اهللا عصار 

3285/14 S.2037 
محاولة التحكم  -مدخل للسييرنطيقا اإلجتماعية 

 بالسلوك اإلجتماعي 
 د: خير اهللا عصار 

3286/14 S.2038 
محاولة التحكم  -للسييرنطيقا اإلجتماعية مدخل 

 بالسلوك اإلجتماعي 
 د: خير اهللا عصار 

3295/14 S.2039 
Science , Foi , et 

désenchantement du monde  

Pr. Chems Eddine 

Chitour 

3296/14 S.2040 
Science , Foi , et 

désenchantement du monde  

Pr. Chems Eddine 

Chitour 

3297/14 S.2041 
Science , Foi , et 

désenchantement du monde  

Pr. Chems Eddine 

Chitour 

3298//14 S.2042 
Science , Foi , et 

désenchantement du monde  

Pr. Chems Eddine 

Chitour 

3315/14 S.2043 
 -عوامل التأثير البيئية  -المستهلك سلوك 

 الجزء األول
 عنابي بن عيسى

3316/14 S.2044 
 -عوامل التأثير البيئية  -سلوك المستهلك 

 الجزء األول
 عنابي بن عيسى

3317/14 S.2045 
 -عوامل التأثير البيئية  -سلوك المستهلك 

 الجزء األول
 عنابي بن عيسى



3318/14 S.2046 
 -عوامل التأثير البيئية  -سلوك المستهلك 

 الجزء األول
 عنابي بن عيسى

3319/14 S.2047 
 -عوامل التأثيرالنفسية  -سلوك المستهلك 

 الجزء الثاني 
 عنابي بن عيسى

3320/14 S.2048 
 -عوامل التأثيرالنفسية  -سلوك المستهلك 

 الجزء الثاني 
 عيسىعنابي بن 

3321/14 S.2049 
 -عوامل التأثيرالنفسية  -سلوك المستهلك 

 الجزء الثاني 
 عنابي بن عيسى

3322/14 S.2050 
 -عوامل التأثيرالنفسية  -سلوك المستهلك 

 الجزء الثاني 
 عنابي بن عيسى

3323/14 S.2051 

INTRODUCTION A LA 

SOCIOLOGIE - les 

fondements 

M. boutefnouchet 

3324/14 S.2052 

INTRODUCTION A LA 

SOCIOLOGIE - les 

fondements 

M. boutefnouchet 

3325/14 S.2053 

INTRODUCTION A LA 

SOCIOLOGIE - les 

fondements 

M. boutefnouchet 

3326/14 S.2054 

INTRODUCTION A LA 

SOCIOLOGIE - les 

fondements 

M. boutefnouchet 

3343/14 S.2055 

SOCIETE ET MODERNITE        

- Les principes du 

changement social 

Mostefa 

Boutefnouchet 

3344/14 S.2056 

SOCIETE ET MODERNITE        

- Les principes du 

changement social 

Mostefa 

Boutefnouchet 

3345/14 S.2057 

SOCIETE ET MODERNITE        

- Les principes du 

changement social 

Mostefa 

Boutefnouchet 

3346/14 S.2058 

SOCIETE ET MODERNITE        

- Les principes du 

changement social 

Mostefa 

Boutefnouchet 



3347/14 S.2059  علي مراح منهجية التفكير القانوني نظريا و علميا 

3348/14 S.2060  علي مراح منهجية التفكير القانوني نظريا و علميا 

3349/14 S.2061  علي مراح منهجية التفكير القانوني نظريا و علميا 

3350/14 S.2062  علي مراح التفكير القانوني نظريا و علميا منهجية 

3351/14 S.2063 
اإلحصاء المطبق في العلوم اإلجتماعية و 

 مدعم بتطبيقات و تمارين محلولة  -اإلنسانية 
 د: عبد الكريم بوحفص 

3352/14 S.2064 
المطبق في العلوم اإلجتماعية و اإلحصاء 

 مدعم بتطبيقات و تمارين محلولة  -اإلنسانية 
 د: عبد الكريم بوحفص 

3353/14 S.2065 
اإلحصاء المطبق في العلوم اإلجتماعية و 

 مدعم بتطبيقات و تمارين محلولة  -اإلنسانية 
 د: عبد الكريم بوحفص 

3354/14 S.2066 
المطبق في العلوم اإلجتماعية و اإلحصاء 

 مدعم بتطبيقات و تمارين محلولة  -اإلنسانية 
 د: عبد الكريم بوحفص 

3411/14 S.2067 
 -دراسة سياسية  -العالقات الثقافية الدولية 

 قانونية 
 أ:العاللي الصادق 

3412/14 S.2068 
 -دراسة سياسية  -الثقافية الدولية العالقات 

 قانونية 
 أ:العاللي الصادق 

3413/14 S.2069 
 -دراسة سياسية  -العالقات الثقافية الدولية 

 قانونية 
 أ:العاللي الصادق 

3414/14 S.2070 
 -دراسة سياسية  -العالقات الثقافية الدولية 

 قانونية 
 أ:العاللي الصادق 

3435/14 S.2071  أحمد عياد مدخل لمنهجية البحث اإلجتماعي 

3436/14 S.2072  أحمد عياد مدخل لمنهجية البحث اإلجتماعي 

3437/14 S.2073  أحمد عياد مدخل لمنهجية البحث اإلجتماعي 

3438/14 S.2074  أحمد عياد مدخل لمنهجية البحث اإلجتماعي 

3443/14 S.2075  مكي دردوس  الموجز في علم اإلجرام 



3444/14 S.2076  مكي دردوس  الموجز في علم اإلجرام 

3445/14 S.2077  مكي دردوس  الموجز في علم اإلجرام 

3446/14 S.2078  مكي دردوس  الموجز في علم اإلجرام 

3467/14 S.2079  بوحنية قوي  اإلتصاالت اإلدارية داخل المنظمات المعاصرة 

3468/14 S.2080  بوحنية قوي  اإلتصاالت اإلدارية داخل المنظمات المعاصرة 

3469/14 S.2081  بوحنية قوي  اإلتصاالت اإلدارية داخل المنظمات المعاصرة 

3470/14 S.2082  بوحنية قوي  اإلدارية داخل المنظمات المعاصرة اإلتصاالت 

3523/14 S.2083 
محكات نقدية  -النظام التربوي في الجزائر 

 لواقع التوجيه المدرسي 
 توفيق زروقي 

3524/14 S.2084 
محكات نقدية  -النظام التربوي في الجزائر 

 لواقع التوجيه المدرسي 
 توفيق زروقي 

3525/14 S.2085 
محكات نقدية  -النظام التربوي في الجزائر 

 لواقع التوجيه المدرسي 
 توفيق زروقي 

3526/14 S.2086 
محكات نقدية  -النظام التربوي في الجزائر 

 لواقع التوجيه المدرسي 
 توفيق زروقي 

3623/14 S.2087 
البحث العلمي في علوم و تقنيات النشاط مناهج 

 البدني الرياضي 
 أد: بوداود عبد اليمين 

3624/14 S.2088 
مناهج البحث العلمي في علوم و تقنيات النشاط 

 البدني الرياضي 
 أد: بوداود عبد اليمين 

3625/14 S.2089 
البحث العلمي في علوم و تقنيات النشاط مناهج 

 البدني الرياضي 
 أد: بوداود عبد اليمين 

3626/14 S.2090 
مناهج البحث العلمي في علوم و تقنيات النشاط 

 البدني الرياضي 
 أد: بوداود عبد اليمين 

3639/14 S.2091 
الكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة و حلم 

 العودة
 عبد القادر رزيق المخادمي 

3640/14 S.2092 
الكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة و حلم 

 العودة
 عبد القادر رزيق المخادمي 



3641/14 S.2093 
الكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة و حلم 

 العودة
 عبد القادر رزيق المخادمي 

3642/14 S.2094 
المهاجرة بين واقع الغربة و حلم الكفاءات 

 العودة
 عبد القادر رزيق المخادمي 

3643/14 S.2095 
البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل 

 الهيكلي لإلقتصاد من خالل حالة الجزائر

ناصر دادي عدون /     عبد 

 الرحمن العايب 

3644/14 S.2096 
و إشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل البطالة 

 الهيكلي لإلقتصاد من خالل حالة الجزائر

ناصر دادي عدون /     عبد 

 الرحمن العايب 

3645/14 S.2097 
البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل 

 الهيكلي لإلقتصاد من خالل حالة الجزائر

ناصر دادي عدون /     عبد 

 ايب الرحمن الع

3646/14 S.2098 
البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل 

 الهيكلي لإلقتصاد من خالل حالة الجزائر

ناصر دادي عدون /     عبد 

 الرحمن العايب 

3647/14 S.2099 

علم اإلجتماع كعلم  -بناء المعرفة السوسيولوجية 

الطبيعة و في القرن التاسع عشر : مرجعية علوم 

 العلوم التاريخية 

 د: عبد الحميد قرفي 

3648/14 S.2100 

علم اإلجتماع كعلم  -بناء المعرفة السوسيولوجية 

في القرن التاسع عشر : مرجعية علوم الطبيعة و 

 العلوم التاريخية 

 د: عبد الحميد قرفي 

3649/14 S.2101 

علم اإلجتماع كعلم  -المعرفة السوسيولوجية بناء 

في القرن التاسع عشر : مرجعية علوم الطبيعة و 

 العلوم التاريخية 

 د: عبد الحميد قرفي 

3650/14 S.2102 

علم اإلجتماع كعلم  -بناء المعرفة السوسيولوجية 

في القرن التاسع عشر : مرجعية علوم الطبيعة و 

 العلوم التاريخية 

 د: عبد الحميد قرفي 

3655/14 S.2103  علم اإلجتماع اللغوي 
برنار صبولسكي /تر : عبد القادر 

 ستقادي 

3656/14 S.2104  علم اإلجتماع اللغوي 
برنار صبولسكي /تر : عبد القادر 

 ستقادي 

3657/14 S.2105  علم اإلجتماع اللغوي 
صبولسكي /تر : عبد القادر برنار 

 ستقادي 

3658/14 S.2106  علم اإلجتماع اللغوي 
برنار صبولسكي /تر : عبد القادر 

 ستقادي 

3771/14 S.2107  أحمد حويتي  دليل التوثيق في العلوم اإلجتماعية 



3772/14 S.2108  حويتي أحمد  دليل التوثيق في العلوم اإلجتماعية 

3773/14 S.2109  أحمد حويتي  دليل التوثيق في العلوم اإلجتماعية 

3774/14 S.2110  أحمد حويتي  دليل التوثيق في العلوم اإلجتماعية 

3775/14 S.2111  جالل رشيدة  نظرية المقام و أثرها في حسن تعلم اللغة العربية 

3776/14 S.2112  جالل رشيدة  نظرية المقام و أثرها في حسن تعلم اللغة العربية 

3777/14 S.2113  جالل رشيدة  نظرية المقام و أثرها في حسن تعلم اللغة العربية 

3778/14 S.2114  جالل رشيدة  نظرية المقام و أثرها في حسن تعلم اللغة العربية 

3811/14 S.2115  بوفلجة غياث  بحوث في التغيير التنظيمي و ثقافة العمل 

3812/14 S.2116  بوفلجة غياث  بحوث في التغيير التنظيمي و ثقافة العمل 

3813/14 S.2117  بوفلجة غياث  بحوث في التغيير التنظيمي و ثقافة العمل 

3814/14 S.2118  بوفلجة غياث  التغيير التنظيمي و ثقافة العمل بحوث في 

3819/14 S.2119 
دراسات نظرية و  -سوسيولوجيا المنظمات 

 تطبيقية 
 ناصر قاسيمي 

3820/14 S.2120 
دراسات نظرية و  -سوسيولوجيا المنظمات 

 تطبيقية 
 ناصر قاسيمي 

3821/14 S.2121 
دراسات نظرية و  -المنظمات سوسيولوجيا 

 تطبيقية 
 ناصر قاسيمي 

3822/14 S.2122 
دراسات نظرية و  -سوسيولوجيا المنظمات 

 تطبيقية 
 ناصر قاسيمي 

3847/14 S.2123  مدخل لمناهج البحوث اإلجتماعية 
سالطنية بلقاسم / حسان 

 الجياللي 

3848/14 S.2124  لمناهج البحوث اإلجتماعية مدخل 
سالطنية بلقاسم / حسان 

 الجياللي 



3849/14 S.2125  مدخل لمناهج البحوث اإلجتماعية 
سالطنية بلقاسم / حسان 

 الجياللي 

3850/14 S.2126  مدخل لمناهج البحوث اإلجتماعية 
سالطنية بلقاسم / حسان 

 الجياللي 

3851/14 S.2127 

ASSOCIATIONS ET 

SOCIETE CIVILE EN 

ALGERIE 

Essaid TAIB 

3852/14 S.2128 

ASSOCIATIONS ET 

SOCIETE CIVILE EN 

ALGERIE 

Essaid TAIB 

3853/14 S.2129 

ASSOCIATIONS ET 

SOCIETE CIVILE EN 

ALGERIE 

Essaid TAIB 

3854/14 S.2130 

ASSOCIATIONS ET 

SOCIETE CIVILE EN 

ALGERIE 

Essaid TAIB 

3859/14 S.2131 حسان الجيالني  قضايا إجتماعية معاصرة 

3860/14 S.2132 حسان الجيالني  قضايا إجتماعية معاصرة 

3861/14 S.2133 حسان الجيالني  قضايا إجتماعية معاصرة 

3862/14 S.2134  حسان الجيالني  إجتماعية معاصرةقضايا 

3883/14 S.2135  جمال غريد  المعرفة و المجتمع في الجزائر 

3884/14 S.2136  جمال غريد  المعرفة و المجتمع في الجزائر 

3885/14 S.2137  جمال غريد  المعرفة و المجتمع في الجزائر 

3886/14 S.2138  جمال غريد  المعرفة و المجتمع في الجزائر 

3987/14 S.2139  أد: عيسى حيرش  األساليب الكمية في اإلدارة 



3988/14 S.2140  أد: عيسى حيرش  األساليب الكمية في اإلدارة 

3989/14 S.2141  أد: عيسى حيرش  األساليب الكمية في اإلدارة 

3990/14 S.2142  أد: عيسى حيرش  األساليب الكمية في اإلدارة 

4031/14 S.2143 
المنظومة التربوية المدرسية و العلمية الجامعية 

 بين جهود التأصيل و مفتعالت التعطيل 
 د: العربي دحو

4032/14 S.2144 
التربوية المدرسية و العلمية الجامعية المنظومة 

 بين جهود التأصيل و مفتعالت التعطيل 
 د: العربي دحو

4033/14 S.2145 
المنظومة التربوية المدرسية و العلمية الجامعية 

 بين جهود التأصيل و مفتعالت التعطيل 
 د: العربي دحو

4034/14 S.2146 
التربوية المدرسية و العلمية الجامعية المنظومة 

 بين جهود التأصيل و مفتعالت التعطيل 
 د: العربي دحو

4059/14 S.2147  د: صالح الدين شروخ  مدخل في علم اإلجتماع للجامعيين 

4060/14 S.2148  د: صالح الدين شروخ  مدخل في علم اإلجتماع للجامعيين 

4061/14 S.2149  د: صالح الدين شروخ  مدخل في علم اإلجتماع للجامعيين 

4062/14 S.2150  د: صالح الدين شروخ  مدخل في علم اإلجتماع للجامعيين 

4063/14 S.2151  د: صالح الدين شروخ  علم اإلجتماع التربوي 

4064/14 S.2152  الدين شروخ  د: صالح علم اإلجتماع التربوي 

4065/14 S.2153  د: صالح الدين شروخ  علم اإلجتماع التربوي 

4066/14 S.2154  د: صالح الدين شروخ  علم اإلجتماع التربوي 

4071/14 S.2155 
البيداغوجيا و  -التربية البيئية الشاملة 

 األندراغوجيا 
 د: صالح الدين شروخ 

4072/14 S.2156 
البيداغوجيا و  -التربية البيئية الشاملة 

 األندراغوجيا 
 د: صالح الدين شروخ 



4073/14 S.2157 
البيداغوجيا و  -التربية البيئية الشاملة 

 األندراغوجيا 
 د: صالح الدين شروخ 

4074/14 S.2158 
البيداغوجيا و  -البيئية الشاملة التربية 

 األندراغوجيا 
 د: صالح الدين شروخ 

4079/14 S.2159  د: صالح الدين شروخ  علم اإلجتماع الديني العام 

4080/14 S.2160  د: صالح الدين شروخ  علم اإلجتماع الديني العام 

4081/14 S.2161  د: صالح الدين شروخ  اإلجتماع الديني العام علم 

4082/14 S.2162  د: صالح الدين شروخ  علم اإلجتماع الديني العام 

4091/14 S.2163  د:/ فريحة محمد كريم  البعد الفكري و اللتطبيقي  -العالقات 

4092/14 S.2164  د:/ فريحة محمد كريم  البعد الفكري و اللتطبيقي  -العالقات 

4093/14 S.2165  د:/ فريحة محمد كريم  البعد الفكري و اللتطبيقي  -العالقات 

4094/14 S.2166  د:/ فريحة محمد كريم  البعد الفكري و اللتطبيقي  -العالقات 

4107/14 S.2167 

التشريع عن طريق األوامر بين القيود  -إدارة 

إشكالية عجز  -الدستورية و الممارسة العملية 

عقد اإلستثمار : بين القانون  -ميزانية البلدية 

 الداخلي و القانون الدولي 

مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  

 41العدد 

4108/14 S.2168 

التشريع عن طريق األوامر بين القيود  -إدارة 

إشكالية عجز  -الدستورية و الممارسة العملية 

عقد اإلستثمار : بين القانون  -ميزانية البلدية 

 الداخلي و القانون الدولي 

مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  

 41العدد 

4109/14 S.2169 

التشريع عن طريق األوامر بين القيود  -إدارة 

إشكالية عجز  -الدستورية و الممارسة العملية 

عقد اإلستثمار : بين القانون  -ميزانية البلدية 

 الداخلي و القانون الدولي 

مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  

 41العدد 

4110/14 S.2170 

التشريع عن طريق األوامر بين القيود  -إدارة 

إشكالية عجز  -الدستورية و الممارسة العملية 

عقد اإلستثمار : بين القانون  -ميزانية البلدية 

مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  

 41العدد 



 الداخلي و القانون الدولي 

4111/14 S.2171 

 تقييم أداء المرفق العمومي : الوكالة -إدارة 

الحكم  -الوطنية لتطوير اإلستثمار نموذجا

 الراشد في الجزائر من خالل الصحافة المستقلة 

مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  

 42العدد 

4112/14 S.2172 

تقييم أداء المرفق العمومي : الوكالة  -إدارة 

الحكم  -الوطنية لتطوير اإلستثمار نموذجا

 الراشد في الجزائر من خالل الصحافة المستقلة 

مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  

 42العدد 

4113/14 S.2173 

تقييم أداء المرفق العمومي : الوكالة  -إدارة 

الحكم  -الوطنية لتطوير اإلستثمار نموذجا

 الراشد في الجزائر من خالل الصحافة المستقلة 

لإلدارة  مجلة المدرسة الوطنية 

 42العدد 

4114/14 S.2174 

تقييم أداء المرفق العمومي : الوكالة  -إدارة 

الحكم  -الوطنية لتطوير اإلستثمار نموذجا

 الراشد في الجزائر من خالل الصحافة المستقلة 

مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  

 42العدد 

4115/14 S.2175 

السهر على إحترام الدستور : بين  -إدارة 

المجلس الدستوري و  -النظري و التطبيقي 

البعد البيئي ضمن  -تدرج القواعد القانونية 

 أدوات التهيئة و التعمير 

مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  

 43العدد 

4116/14 S.2176 

السهر على إحترام الدستور : بين  -إدارة 

المجلس الدستوري و  -النظري و التطبيقي 

البعد البيئي ضمن  -تدرج القواعد القانونية 

 أدوات التهيئة و التعمير 

مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  

 43العدد 

4117/14 S.2177 

السهر على إحترام الدستور : بين  -إدارة 

المجلس الدستوري و  -النظري و التطبيقي 

البعد البيئي ضمن  -القواعد القانونية تدرج 

 أدوات التهيئة و التعمير 

مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  

 43العدد 

4118/14 S.2178 

السهر على إحترام الدستور : بين  -إدارة 

المجلس الدستوري و  -النظري و التطبيقي 

البعد البيئي ضمن  -تدرج القواعد القانونية 

 ة و التعمير أدوات التهيئ

مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة  

 43العدد 

4179/14 S.2179 
الدولة و المجتمع من مشروع الوحدة المغربية 

 إلى الدولة القطرية 
 أد: بوبكر بوخريسة 

4180/14 S.2180 
الدولة و المجتمع من مشروع الوحدة المغربية 

 إلى الدولة القطرية 
 بوخريسة أد: بوبكر 



4181/14 S.2181 
الدولة و المجتمع من مشروع الوحدة المغربية 

 إلى الدولة القطرية 
 أد: بوبكر بوخريسة 

4182/14 S.2182 
الدولة و المجتمع من مشروع الوحدة المغربية 

 إلى الدولة القطرية 
 أد: بوبكر بوخريسة 

4222/14 S.2183 
األوضاع اإلجتماعية و  -الجزائر مدينة 

 1945-1954األنثروبولوجية 
 د: بن الشيخ حكيم 

4223/14 S.2184 
األوضاع اإلجتماعية و  -مدينة الجزائر 

 1945-1954األنثروبولوجية 
 د: بن الشيخ حكيم 

4224/14 S.2185 
األوضاع اإلجتماعية و  -الجزائر مدينة 

 1945-1954األنثروبولوجية 
 د: بن الشيخ حكيم 

4225/14 S.2186 
األوضاع اإلجتماعية و  -مدينة الجزائر 

 1945-1954األنثروبولوجية 
 د: بن الشيخ حكيم 

4266/14 S.2187  أ: ناجي بلقاسم عاللي  الطالق في المجتمع الجزائري 

4267/14 S.2188  أ: ناجي بلقاسم عاللي  الطالق في المجتمع الجزائري 

4268/14 S.2189  أ: ناجي بلقاسم عاللي  الطالق في المجتمع الجزائري 

4269/14 S.2190  أ: ناجي بلقاسم عاللي  الطالق في المجتمع الجزائري 

4306/14 S.2191 
دراسة قانونية فقهية و  -طالق الخلع رسالة في 

 قضائية مقارنة
 لحسين بن الشيخ آث ملويا 

4307/14 S.2192 
دراسة قانونية فقهية و  -رسالة في طالق الخلع 

 قضائية مقارنة
 لحسين بن الشيخ آث ملويا 

4308/14 S.2193 
دراسة قانونية فقهية و  -طالق الخلع رسالة في 

 قضائية مقارنة
 لحسين بن الشيخ آث ملويا 

4309/14 S.2194 
دراسة قانونية فقهية و  -رسالة في طالق الخلع 

 قضائية مقارنة
 لحسين بن الشيخ آث ملويا 

4346/14 S.2195  أد: األخضر شريط في الثقافة و المعامل اإلستعماري 

4347/14 S.2196  أد: األخضر شريط في الثقافة و المعامل اإلستعماري 

4348/14 S.2197  أد: األخضر شريط في الثقافة و المعامل اإلستعماري 



4349/14 S.2198  أد: األخضر شريط في الثقافة و المعامل اإلستعماري 

4394/14 S.2199 

مجلة دولية  -للدراسات اإلجتماعية  الحكمة 

العدد  -دورية مستقلة تعني بالبحوث اإلجتماعية 

18/2013 

 رئيس التحرير: سعيد عيادي

4395/14 S.2200 

مجلة دولية  -الحكمة للدراسات اإلجتماعية  

العدد  -دورية مستقلة تعني بالبحوث اإلجتماعية 

18/2013 

 رئيس التحرير: سعيد عيادي

4396/14 S.2201 

مجلة دولية  -الحكمة للدراسات اإلجتماعية  

العدد  -دورية مستقلة تعني بالبحوث اإلجتماعية 

18/2013 

 رئيس التحرير: سعيد عيادي

4397/14 S.2202 

مجلة دولية  -الحكمة للدراسات اإلجتماعية  

العدد  -مستقلة تعني بالبحوث اإلجتماعية دورية 

18/2013 

 رئيس التحرير: سعيد عيادي

4409/14 S.2203 

أحكام الطالق و حقوق األوالد في الفقه 

دراسة مقارنة بقانون األسرة  -اإلسالمي 

 الجزائري 

 د: العربي بختي 

4410/14 S.2204 

الطالق و حقوق األوالد في الفقه أحكام 

دراسة مقارنة بقانون األسرة  -اإلسالمي 

 الجزائري 

 د: العربي بختي 

4411/14 S.2205 

أحكام الطالق و حقوق األوالد في الفقه 

دراسة مقارنة بقانون األسرة  -اإلسالمي 

 الجزائري 

 د: العربي بختي 

4412/14 S.2206 

الطالق و حقوق األوالد في الفقه أحكام 

دراسة مقارنة بقانون األسرة  -اإلسالمي 

 الجزائري 

 د: العربي بختي 

4413/14 S.2207 
الديناميكيات اإلجتماعية للعمل في المؤسسة 

 توطئة محمد بومخلوف -الصناعية الجزائرية 
 نصر الدين بوشيشة - علي زكاز 

4414/14 S.2208 
الديناميكيات اإلجتماعية للعمل في المؤسسة 

 توطئة محمد بومخلوف -الصناعية الجزائرية 
 نصر الدين بوشيشة - علي زكاز 

4415/14 S.2209 
الديناميكيات اإلجتماعية للعمل في المؤسسة 

 توطئة محمد بومخلوف -الصناعية الجزائرية 
 نصر الدين بوشيشة - علي زكاز 

4416/14 S.2210 
الديناميكيات اإلجتماعية للعمل في المؤسسة 

 توطئة محمد بومخلوف -الصناعية الجزائرية 
 نصر الدين بوشيشة - علي زكاز 

4425/14 S.2211 
دراسة  -البنية اإليقاعية في الخطاب القرآني 

 أسلوبية صوتية لسورة الواقعة
 أ: زواخ نعيمة



4426/14 S.2212 
دراسة  -البنية اإليقاعية في الخطاب القرآني 

 أسلوبية صوتية لسورة الواقعة
 أ: زواخ نعيمة

4427/14 S.2213 
دراسة  -البنية اإليقاعية في الخطاب القرآني 

 أسلوبية صوتية لسورة الواقعة
 أ: زواخ نعيمة

4428/14 S.2214 
دراسة  -اإليقاعية في الخطاب القرآني البنية 

 أسلوبية صوتية لسورة الواقعة
 أ: زواخ نعيمة

4445/14 S.2215 
النماذج الريفية الحضرية لمجتمعات العالم 

 الثالث في ضوء المتصل الريفي الحضري 
 د: عبد الحميد بوقصاص 

4446/14 S.2216 
الريفية الحضرية لمجتمعات العالم النماذج 

 الثالث في ضوء المتصل الريفي الحضري 
 د: عبد الحميد بوقصاص 

4447/14 S.2217 
النماذج الريفية الحضرية لمجتمعات العالم 

 الثالث في ضوء المتصل الريفي الحضري 
 د: عبد الحميد بوقصاص 

4448/14 S.2218 
الريفية الحضرية لمجتمعات العالم النماذج 

 الثالث في ضوء المتصل الريفي الحضري 
 د: عبد الحميد بوقصاص 

4449/14 S.2219 
علم اإلجتماع و دراسة التغير التنظيمي في 

 المؤسسات الصناعية 
 د: يوسف سعدون 

4450/14 S.2220 
اإلجتماع و دراسة التغير التنظيمي في علم 

 المؤسسات الصناعية 
 د: يوسف سعدون 

4451/14 S.2221 
علم اإلجتماع و دراسة التغير التنظيمي في 

 المؤسسات الصناعية 
 د: يوسف سعدون 

4452/14 S.2222 
علم اإلجتماع و دراسة التغير التنظيمي في 

 المؤسسات الصناعية 
 د: يوسف سعدون 

4453/14 S.2223  د: بوخريسة بوبكر  إقتراح نموذج تنظيمي مفتوح 

4454/14 S.2224  د: بوخريسة بوبكر  إقتراح نموذج تنظيمي مفتوح 

4455/14 S.2225  د: بوخريسة بوبكر  إقتراح نموذج تنظيمي مفتوح 

4456/14 S.2226  د: بوخريسة بوبكر  نموذج تنظيمي مفتوح إقتراح 

4457/14 S.2227 د: رابح كعباش سوسيولوجيا التنمية 

4458/14 S.2228 د: رابح كعباش سوسيولوجيا التنمية 



4459/14 S.2229 د: رابح كعباش سوسيولوجيا التنمية 

4460/14 S.2230 د: رابح كعباش سوسيولوجيا التنمية 

4461/14 S.2231  د: عبد الحميد دليمي  دراسة لواقع األحياء القصديرية 

4462/14 S.2232  د: عبد الحميد دليمي  دراسة لواقع األحياء القصديرية 

4463/14 S.2233  د: عبد الحميد دليمي  دراسة لواقع األحياء القصديرية 

4464/14 S.2234  د: عبد الحميد دليمي  دراسة لواقع األحياء القصديرية 

4469/14 S.2235 
القطاع الصناعي الخاص و النظام العالمي 

 التجربة الجزائرية  - الجديد 
 أد: الهاشمي مقراني 

4470/14 S.2236 
الصناعي الخاص و النظام العالمي القطاع 

 التجربة الجزائرية  - الجديد 
 أد: الهاشمي مقراني 

4471/14 S.2237 
القطاع الصناعي الخاص و النظام العالمي 

 التجربة الجزائرية  - الجديد 
 أد: الهاشمي مقراني 

4472/14 S.2238 
الصناعي الخاص و النظام العالمي القطاع 

 التجربة الجزائرية  - الجديد 
 أد: الهاشمي مقراني 

4473/14 S.2239  د: مصطفى محمد الغماري  أشباه مختلفات 

4474/14 S.2240  د: مصطفى محمد الغماري  أشباه مختلفات 

4475/14 S.2241  محمد الغماري د: مصطفى  أشباه مختلفات 

4476/14 S.2242  د: مصطفى محمد الغماري  أشباه مختلفات 

4477/14 S.2243  د: مصطفى محمد الغماري  في النقد و التحقيق 

4478/14 S.2244  د: مصطفى محمد الغماري  في النقد و التحقيق 

4479/14 S.2245  د: مصطفى محمد الغماري  في النقد و التحقيق 



4480/14 S.2246  د: مصطفى محمد الغماري  في النقد و التحقيق 

4489/14 S.2247 

SOCIOLOGIE DES 

ACTEURS SOCIAUX - 

Ouvriers ,médecins, patients 

Mohamed Mebtoul 

4490/14 S.2248 

SOCIOLOGIE DES 

ACTEURS SOCIAUX - 

Ouvriers ,médecins, patients 

Mohamed Mebtoul 

4491/14 S.2249 

SOCIOLOGIE DES 

ACTEURS SOCIAUX - 

Ouvriers ,médecins, patients 

Mohamed Mebtoul 

4492/14 S.2250 

SOCIOLOGIE DES 

ACTEURS SOCIAUX - 

Ouvriers ,médecins, patients 

Mohamed Mebtoul 

4493/14 S.2251  عبد القادر تومي  فلسفتها ، مظاهرها ، تأثيراتها -العولمة 

4494/14 S.2252  عبد القادر تومي  فلسفتها ، مظاهرها ، تأثيراتها -العولمة 

4495/14 S.2253  القادر تومي عبد  فلسفتها ، مظاهرها ، تأثيراتها -العولمة 

4496/14 S.2254  عبد القادر تومي  فلسفتها ، مظاهرها ، تأثيراتها -العولمة 

4546/14 S.2255 
العدد الثالث  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2010/جانفي 
 رئيس التحرير : رضوان بوجمعة

4547/14 S.2256 
العدد الثالث  -مجلة فصلية  -مجتمع فكر و 

 2010/جانفي 
 رئيس التحرير : رضوان بوجمعة

4548/14 S.2257 
العدد الثالث  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2010/جانفي 
 رئيس التحرير : رضوان بوجمعة

4549/14 S.2258 
العدد الثالث  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2010/جانفي 
 رئيس التحرير : رضوان بوجمعة

4450/14 S.2259 
العدد الرابع  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2010/أفريل

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  

4551/14 S.2260 
العدد الرابع  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2010/أفريل

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  



4552/14 S.2261 
العدد الرابع  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2010/أفريل

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  

4553/14 S.2262 
العدد الرابع  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2010/أفريل

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  

4554/14 S.2263 
العدد الخامس  -مجلة فصلية  -مجتمع فكر و 

 2010و السادس/أكتوبر

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  

4555/14 S.2264 
العدد الخامس  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2010و السادس/أكتوبر

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  

4556/14 S.2265 
العدد الخامس  -مجلة فصلية  -مجتمع فكر و 

 2010و السادس/أكتوبر

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  

4557/14 S.2266 
العدد الخامس  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2010و السادس/أكتوبر

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  

4558/14 S.2267 
الجزء الثالث  - في الدراسات الجامعية الوسيط 

 عشر
 إشراف : د: الطاهر بن خرف اهللا

4559/14 S.2268 
الجزء الثالث  - الوسيط في الدراسات الجامعية 

 عشر
 إشراف : د: الطاهر بن خرف اهللا

4560/14 S.2269 
الجزء الثالث  - الوسيط في الدراسات الجامعية 

 عشر
 د: الطاهر بن خرف اهللاإشراف : 

4561/14 S.2270 
الجزء الثالث  - الوسيط في الدراسات الجامعية 

 عشر
 إشراف : د: الطاهر بن خرف اهللا

4562/14 S.2271 
الجزء الثاني  - الوسيط في الدراسات الجامعية 

 عشر
 إشراف : د: الطاهر بن خرف اهللا

4563/14 S.2272 
الجزء الثاني  - في الدراسات الجامعية الوسيط 

 عشر
 إشراف : د: الطاهر بن خرف اهللا

4564/14 S.2273 
الجزء الثاني  - الوسيط في الدراسات الجامعية 

 عشر
 إشراف : د: الطاهر بن خرف اهللا

4565/14 S.2274 
الجزء الثاني  - الوسيط في الدراسات الجامعية 

 عشر
 د: الطاهر بن خرف اهللاإشراف : 

4570/14 S.2275 
الجزء الحادي  - الوسيط في الدراسات الجامعية 

 عشر
 إشراف : د: الطاهر بن خرف اهللا

4571/14 S.2276 
الجزء الحادي  - الوسيط في الدراسات الجامعية 

 عشر
 إشراف : د: الطاهر بن خرف اهللا

4572/14 S.2277 
الجزء الحادي  - في الدراسات الجامعية الوسيط 

 عشر
 إشراف : د: الطاهر بن خرف اهللا



4573/14 S.2278 
الجزء الحادي  - الوسيط في الدراسات الجامعية 

 عشر
 إشراف : د: الطاهر بن خرف اهللا

4574/14 S.2279 
العدد  األول  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2008/جانفي 
 التحرير : د: رضوان بوجمعةرئيس 

4575/14 S.2280 
العدد  األول  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2008/جانفي 
 رئيس التحرير : د: رضوان بوجمعة

4576/14 S.2281 
العدد  األول  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2008/جانفي 
 رئيس التحرير : د: رضوان بوجمعة

4577/14 S.2282 
العدد  األول  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2008/جانفي 
 رئيس التحرير : د: رضوان بوجمعة

4582/14 S.2283 
العدد  الثاني   -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2009/أفريل
 رئيس التحرير : د: رضوان بوجمعة

4583/14 S.2284 
الثاني   العدد  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2009/أفريل
 رئيس التحرير : د: رضوان بوجمعة

4584/14 S.2285 
العدد  الثاني   -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2009/أفريل
 رئيس التحرير : د: رضوان بوجمعة

4585/14 S.2286 
العدد  الثاني   -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2009/أفريل
 التحرير : د: رضوان بوجمعةرئيس 

4586/14 S.2287 
العدد  الثاني   -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2011/جويلية 
 رئيس التحرير : د: رضوان بوجمعة

4587/14 S.2288 
العدد  الثاني   -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2011/جويلية 
 رئيس التحرير : د: رضوان بوجمعة

4588/14 S.2289 
العدد  الثاني   -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2011/جويلية 
 رئيس التحرير : د: رضوان بوجمعة

4589/14 S.2290 
العدد  الثاني   -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2011/جويلية 
 رئيس التحرير : د: رضوان بوجمعة

4590/14 S.2291 
العدد الخامس  -مجلة فصلية  -مجتمع فكر و 

 2013عشر/جانفي 

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  

4591/14 S.2292 
العدد الخامس  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2013عشر/جانفي 

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  

4592/14 S.2293 
العدد الخامس  -مجلة فصلية  -مجتمع فكر و 

 2013عشر/جانفي 

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  

4593/14 S.2294 
العدد الخامس  -مجلة فصلية  -فكر و مجتمع 

 2013عشر/جانفي 

رئيس التحرير : أد: بلقاسم 

 بلمهدي  



4594/14 S.2295 

اإليقونية و الداللة اللغوية في الرسالة الداللة 

تطبيق على برامج اإلتصال  -اإلعالنية 

 اإلجتماعي للتلفزيون الجزائري  

 د: نعيمة واكد

4595/14 S.2296 

الداللة اإليقونية و الداللة اللغوية في الرسالة 

تطبيق على برامج اإلتصال  -اإلعالنية 

  اإلجتماعي للتلفزيون الجزائري 

 د: نعيمة واكد

4596/14 S.2297 

الداللة اإليقونية و الداللة اللغوية في الرسالة 

تطبيق على برامج اإلتصال  -اإلعالنية 

 اإلجتماعي للتلفزيون الجزائري  

 د: نعيمة واكد

4597/14 S.2298 

اإليقونية و الداللة اللغوية في الرسالة الداللة 

تطبيق على برامج اإلتصال  -اإلعالنية 

 اإلجتماعي للتلفزيون الجزائري  

 د: نعيمة واكد

4598/14 S.2299 

دراسة  -واقع التربية البيئية في برامجنا التعليمية 

تحليل محتوى في كتب الطور األول من التعليم 

 األساسي الجزائري 

أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4599/14 S.2300 

دراسة  -واقع التربية البيئية في برامجنا التعليمية 

تحليل محتوى في كتب الطور األول من التعليم 

 األساسي الجزائري 

أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4600/14 S.2301 

دراسة  -التربية البيئية في برامجنا التعليمية واقع 

تحليل محتوى في كتب الطور األول من التعليم 

 األساسي الجزائري 

أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4601/14 S.2302 

دراسة  -واقع التربية البيئية في برامجنا التعليمية 

من التعليم تحليل محتوى في كتب الطور األول 

 األساسي الجزائري 

أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4602/14 S.2303  مقاربة منظومية للبرامج التكوينية 
أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4603/14 S.2304  مقاربة منظومية للبرامج التكوينية 
أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4604/14 S.2305  مقاربة منظومية للبرامج التكوينية 
أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4605/14 S.2306  مقاربة منظومية للبرامج التكوينية 
أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4606/14 S.2307 
لحسن بوعبد اهللا للتقييم المنظومي لبرامج شبكة 

 التكوين 

أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة



4607/14 S.2308 
شبكة لحسن بوعبد اهللا للتقييم المنظومي لبرامج 

 التكوين 

أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4608/14 S.2309 
لحسن بوعبد اهللا للتقييم المنظومي لبرامج شبكة 

 التكوين 

أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4609/14 S.2310 
شبكة لحسن بوعبد اهللا للتقييم المنظومي لبرامج 

 التكوين 

أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4610/14 S.2311  نمذجة منظومية للبرامج التكوينية نحو 
أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4611/14 S.2312  نحو نمذجة منظومية للبرامج التكوينية 
أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4612/14 S.2313  نحو نمذجة منظومية للبرامج التكوينية 
أ: ناني  -اهللا لحسن أد: بوعبد 

 نبيلة

4613/14 S.2314  نحو نمذجة منظومية للبرامج التكوينية 
أ: ناني  -أد: بوعبد اهللا لحسن 

 نبيلة

4614/14 S.2315 
مجلة دورية  -الطفل الموهوب في الوطن العربي 

 2008العدد السادس  -محكمة 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4615/14 S.2316 
مجلة دورية  -الطفل الموهوب في الوطن العربي 

 2008العدد السادس  -محكمة 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4617/14 S.2317 
مجلة دورية  -الطفل الموهوب في الوطن العربي 

 2008العدد السادس  -محكمة 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4617/14 S.2318 
مجلة دورية  -الطفل الموهوب في الوطن العربي 

 2008العدد السادس  -محكمة 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4618/14 S.2319 

معلم ذوي اإلحتياجات الخاصة في القرن الواحد 

 -مجلة دورية علمية محكمة  -و العشرين 

 2008 -العدد الرابع 

التحرير :أد: لحسن بوعبد رئيس 

 اهللا

4619/14 S.2320 

معلم ذوي اإلحتياجات الخاصة في القرن الواحد 

 -مجلة دورية علمية محكمة  -و العشرين 

 2008 -العدد الرابع 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4620/14 S.2321 

اإلحتياجات الخاصة في القرن الواحد معلم ذوي 

 -مجلة دورية علمية محكمة  -و العشرين 

 2008 -العدد الرابع 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4621/14 S.2322 

معلم ذوي اإلحتياجات الخاصة في القرن الواحد 

 -مجلة دورية علمية محكمة  -و العشرين 

 2008 -العدد الرابع 

التحرير :أد: لحسن بوعبد رئيس 

 اهللا



4622/14 S.2323 

مجلة  -التكفل العالجي بذوي صعوبات التعلم  

 2006 -العدد الثاني   -دورية علمية محكمة 

 عدد خاص بالملتقى الدولي الثالث  -

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4623/14 S.2324 

مجلة  -العالجي بذوي صعوبات التعلم  التكفل 

 2006 -العدد الثاني   -دورية علمية محكمة 

 عدد خاص بالملتقى الدولي الثالث  -

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4624/14 S.2325 

مجلة  -التكفل العالجي بذوي صعوبات التعلم  

 2006 -العدد الثاني   -دورية علمية محكمة 

 عدد خاص بالملتقى الدولي الثالث  -

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4625/14 S.2326 

مجلة  -التكفل العالجي بذوي صعوبات التعلم  

 2006 -العدد الثاني   -دورية علمية محكمة 

 عدد خاص بالملتقى الدولي الثالث  -

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4626/14 S.2327 

 -رعاية و تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة   

 -العدد الثالث  -مجلة دورية علمية محكمة 

 -عدد خاص بالملتقى الدولي الرابع  - 2006

 الجزء األول

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4627/14 S.2328 

 -رعاية و تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة   

 -العدد الثالث  -دورية علمية محكمة مجلة 

 -عدد خاص بالملتقى الدولي الرابع  - 2006

 الجزء األول

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4628/14 S.2329 

 -رعاية و تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة   

 -العدد الثالث  -دورية علمية محكمة مجلة 

 -عدد خاص بالملتقى الدولي الرابع  - 2006

 الجزء األول

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4629/14 S.2330 

 -رعاية و تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة   

 -العدد الثالث  -مجلة دورية علمية محكمة 

 -الرابع عدد خاص بالملتقى الدولي  - 2006

 الجزء األول

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4630/14 S.2331 

 -رعاية و تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة   

 -العدد الثالث  -مجلة دورية علمية محكمة 

 -عدد خاص بالملتقى الدولي الرابع  - 2006

 الجزء الثاني

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4631/14 S.2332 

 -رعاية و تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة   

 -العدد الثالث  -مجلة دورية علمية محكمة 

 -عدد خاص بالملتقى الدولي الرابع  - 2006

 الجزء الثاني

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا



4632/14 S.2333 

 -رعاية و تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة   

 -العدد الثالث  -دورية علمية محكمة مجلة 

 -عدد خاص بالملتقى الدولي الرابع  - 2006

 الجزء الثاني

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4633/14 S.2334 

 -رعاية و تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة   

 -العدد الثالث  -دورية علمية محكمة مجلة 

 -عدد خاص بالملتقى الدولي الرابع  - 2006

 الجزء الثاني

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4634/14 S.2335 
العدد  -مجلة دورية محكمة  -صعوبات التعلم 

 2004 -األول ديسمبر 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4635/14 S.2336 
العدد  -مجلة دورية محكمة  -صعوبات التعلم 

 2004 -األول ديسمبر 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4636/14 S.2337 
العدد  -مجلة دورية محكمة  -صعوبات التعلم 

 2004 -األول ديسمبر 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4637/14 S.2338 
العدد  -مجلة دورية محكمة  -التعلم صعوبات 

 2004 -األول ديسمبر 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4638/14 S.2339 
 -العدد الخامس  -مجلة دورية محكمة  - 

2008 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4639/14 S.2340 
 -العدد الخامس  -مجلة دورية محكمة  - 

2008 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4640/14 S.2341 
 -العدد الخامس  -مجلة دورية محكمة  - 

2008 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4641/14 S.2342 
 -العدد الخامس  -مجلة دورية محكمة  - 

2008 

رئيس التحرير :أد: لحسن بوعبد 

 اهللا

4642/14 S.2343 مجلة القانون ، المجتمع و السلطة 
مدير التحرير : د: نصر الدين 

 بوسماحة

4643/14 S.2344 مجلة القانون ، المجتمع و السلطة 
مدير التحرير : د: نصر الدين 

 بوسماحة

4644/14 S.2345 مجلة القانون ، المجتمع و السلطة 
مدير التحرير : د: نصر الدين 

 بوسماحة

4645/14 S.2346 مجلة القانون ، المجتمع و السلطة 
مدير التحرير : د: نصر الدين 

 بوسماحة

4646/14 S.2347  الهجرة غير الشرعية 
نصر الدين  -محمد بوسلطان 

 بوسماحة



4647/14 S.2348  الهجرة غير الشرعية 
نصر الدين  -محمد بوسلطان 

 بوسماحة

4648/14 S.2349  الهجرة غير الشرعية 
نصر الدين  -محمد بوسلطان 

 بوسماحة

4649/14 S.2350  الهجرة غير الشرعية 
نصر الدين  -محمد بوسلطان 

 بوسماحة

4658/14 S.2351 
 -سلوك المستهلك و المؤسسة الخدماتية 

 اقتراح نموذج للتطوير 
 د: سيف اإلسالم شوية

4659/14 S.2352 
 -سلوك المستهلك و المؤسسة الخدماتية 

 اقتراح نموذج للتطوير 
 د: سيف اإلسالم شوية

4660/14 S.2353 
 -سلوك المستهلك و المؤسسة الخدماتية 

 اقتراح نموذج للتطوير 
 د: سيف اإلسالم شوية

4661/14 S.2354 
 -المستهلك و المؤسسة الخدماتية سلوك 

 اقتراح نموذج للتطوير 
 د: سيف اإلسالم شوية

4662/14 S.2355 
إستراتجية إستئناف البناء الحضاري للعالم 

 اإلسالمي في فكر مالك بن نبي 
 د: موسى لحرش

4663/14 S.2356 
إستئناف البناء الحضاري للعالم إستراتجية 

 اإلسالمي في فكر مالك بن نبي 
 د: موسى لحرش

4664/14 S.2357 
إستراتجية إستئناف البناء الحضاري للعالم 

 اإلسالمي في فكر مالك بن نبي 
 د: موسى لحرش

4665/14 S.2358 
إستئناف البناء الحضاري للعالم إستراتجية 

 اإلسالمي في فكر مالك بن نبي 
 د: موسى لحرش

4690/14 S.2359 

مجلة علمية أكاديمية محكمة  -أفكار و أفاق 

لسنة  2العدد  - 2تصدرها جامعة الجزائر  -

2011  

 مدير التحرير أد: محمود بوسنه

4691/14 S.2360 

مجلة علمية أكاديمية محكمة  -أفاق أفكار و 

لسنة  2العدد  - 2تصدرها جامعة الجزائر  -

2011  

 مدير التحرير أد: محمود بوسنه

4692/14 S.2361 

مجلة علمية أكاديمية محكمة  -أفكار و أفاق 

لسنة  2العدد  - 2تصدرها جامعة الجزائر  -

2011  

 مدير التحرير أد: محمود بوسنه

4693/14 S.2362 

مجلة علمية أكاديمية محكمة  -أفكار و أفاق 

لسنة  2العدد  - 2تصدرها جامعة الجزائر  -

2011  

 مدير التحرير أد: محمود بوسنه



4698/14 S.2363 

L'ETAT ET LA POTECTION 

SOCIALE - ACTES DU 

COLLOQUE 

INTERNATIONAL 

LABORATOIRE 

D'ETUDES ET 

D'ANALYSES DES 

POLITIQUES 

PUBLIQUES EN 

ALGERIE 

4699/14 S.2364 

L'ETAT ET LA POTECTION 

SOCIALE - ACTES DU 

COLLOQUE 

INTERNATIONAL 

LABORATOIRE 

D'ETUDES ET 

D'ANALYSES DES 

POLITIQUES 

PUBLIQUES EN 

ALGERIE 

4700/14 S.2365 

L'ETAT ET LA POTECTION 

SOCIALE - ACTES DU 

COLLOQUE 

INTERNATIONAL 

LABORATOIRE 

D'ETUDES ET 

D'ANALYSES DES 

POLITIQUES 

PUBLIQUES EN 

ALGERIE 

4701/14 S.2366 

L'ETAT ET LA POTECTION 

SOCIALE - ACTES DU 

COLLOQUE 

INTERNATIONAL 

LABORATOIRE 

D'ETUDES ET 

D'ANALYSES DES 

POLITIQUES 

PUBLIQUES EN 

ALGERIE 

3663/14 S.2367  فتيحة كركوس  ظاهرة إنحراف األحداث في الجزائر 

3664/14 S.2368  فتيحة كركوس  ظاهرة إنحراف األحداث في الجزائر 

3665/14 S.2369  فتيحة كركوس  ظاهرة إنحراف األحداث في الجزائر 

3666/14 S.2370  فتيحة كركوس  ظاهرة إنحراف األحداث في الجزائر 

3375/14 S.2371 
تقنيات و مناهج البحث في العلوم السياسية و 

 اإلجتماعية 
 عبد الناصر جندلي 

3376/14 S.2372 
تقنيات و مناهج البحث في العلوم السياسية و 

 اإلجتماعية 
 عبد الناصر جندلي 

3377/14 S.2373 
تقنيات و مناهج البحث في العلوم السياسية و 

 اإلجتماعية 
 عبد الناصر جندلي 



3378/14 S.2374 
تقنيات و مناهج البحث في العلوم السياسية و 

 اإلجتماعية 
 عبد الناصر جندلي 

4721/14 S.2375 
القواعد في ضوء المنهج التحويلي تعليمية 

 التوليدي 
 أ: عبد القادر بن عسلة

4722/14 S.2376 
تعليمية القواعد في ضوء المنهج التحويلي 

 التوليدي 
 أ: عبد القادر بن عسلة

4723/14 S.2377 
تعليمية القواعد في ضوء المنهج التحويلي 

 التوليدي 
 أ: عبد القادر بن عسلة

4724/14 S.2378 
تعليمية القواعد في ضوء المنهج التحويلي 

 التوليدي 
 أ: عبد القادر بن عسلة

4725/14 S.2379 د: بوظريفة حمو  الضوضاء خطر على صحتك 

4726/14 S.2380 د: بوظريفة حمو  الضوضاء خطر على صحتك 

4727/14 S.2381  د: بوظريفة حمو  خطر على صحتكالضوضاء 

4728/14 S.2382 د: بوظريفة حمو  الضوضاء خطر على صحتك 

4731/14 S.2383 

التربية و التعليم و إستراتجية التنمية في البلدان 

التعليم في دراسة تحليلية نقدية لواقع  -العربية 

الجزائر  -العالم العربي و دوره في التنمية 

 نموذجا

 أ: لخضر غول 

4732/14 S.2384 

التربية و التعليم و إستراتجية التنمية في البلدان 

دراسة تحليلية نقدية لواقع التعليم في  -العربية 

الجزائر  -العالم العربي و دوره في التنمية 

 نموذجا

 أ: لخضر غول 

4735/14 S.2385 

"اإلداريين و  -البرامج التدريبية لإلعداد القادة 

التربويين و اإلجتماعيين و الفنيين " في 

 المؤسسات الحكومية و األهلية 

 د: السيد على شتا

4736/14 S.2386 

"اإلداريين و  -البرامج التدريبية لإلعداد القادة 

الفنيين " في التربويين و اإلجتماعيين و 

 المؤسسات الحكومية و األهلية 

 د: السيد على شتا

4737/14 S.2387 
مناهجه و طرائقه "عرض و  -البحث العلمي 

 تطبيق"

أد:  -أد: محمد أحمد ربيع 

 عزمي الصالحي 



4738/14 S.2388 
مناهجه و طرائقه "عرض و  -البحث العلمي 

 تطبيق"

أد:  -أحمد ربيع أد: محمد 

 عزمي الصالحي 

4739/14 S.2389  المتغيرات المعاصرة في الخدمة اإلجتماعية 
أد: أبو الحسن عبد الموجود 

 إبراهيم 

4740/14 S.2390  أد: جمال معتوق  مدخل إلى سوسيولوجية العنف 

4741/14 S.2391  معتوق  أد: جمال مدخل إلى سوسيولوجية العنف 

4742/14 S.2392  دراسة في علم اإلجتماع الحضري  -المدينة 
د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

4743/14 S.2393  دراسة في علم اإلجتماع الحضري  -المدينة 
د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

4744/14 S.2394  الرعاية اإلجتماعية 
د:         -أد: ذياب عيوش

 فيصل الزعنون

4745/14 S.2395  الرعاية اإلجتماعية 
د:         -أد: ذياب عيوش

 فيصل الزعنون

4746/14 S.2396 
نحو نظرية للتدخل  -الخدمة اإلجتماعية العيادية 

 المهني مع األفراد و األسر
 أد: رأفت عبد الرحمن محمد

4747/14 S.2397 
نحو نظرية للتدخل  -اإلجتماعية العيادية  الخدمة

 المهني مع األفراد و األسر
 أد: رأفت عبد الرحمن محمد

4748/14 S.2398  أد: رأفت عبد الرحمن محمد الخدمة اإلجتماعية و رعاية األسرة و الطفولة 

4749/14 S.2399  أد: رأفت عبد الرحمن محمد الخدمة اإلجتماعية و رعاية األسرة و الطفولة 

4751/14 S.2400  أد: طلعت مصطفى السروجى نظريات و مناهج -التخطيط اإلجتماعي 

4752/14 S.2401  أد: طلعت مصطفى السروجى نظريات و مناهج -التخطيط اإلجتماعي 

4752/14 S.2402  مصطفى السروجىأد: طلعت  رؤية إجتماعية -السكان و البيئة 

4753/14 S.2403  أد: طلعت مصطفى السروجى رؤية إجتماعية -السكان و البيئة 

4754/14 S.2404 
اإلتجاهات الحديثة في البحوث الكمية و 

 الكيفية و دراسات الخدمة اإلجتماعية 
 أد: ماهر أبو المعاطي علي 



4755/14 S.2405 
الحديثة في البحوث الكمية و اإلتجاهات 

 الكيفية و دراسات الخدمة اإلجتماعية 
 أد: ماهر أبو المعاطي علي 

4756/14 S.2406 
التنمية المستدامة في المجتمع النامي في ضوء 

 المتغيرات العالمية و المحلية الحديثة 
 أد: أحمد عبد الفتاح ناجي 

4757/14 S.2407 
المستدامة في المجتمع النامي في ضوء التنمية 

 المتغيرات العالمية و المحلية الحديثة 
 أد: أحمد عبد الفتاح ناجي 

4758/14 S.2408 
اإلتجاهات المعاصرة في تنمية المجتمعات 

 المحلية 

أد:  -أد: أحمد مصطفى خاطر 

 محمد عبد الفتاح محمد 

4759/14 S.2409 
المعاصرة في تنمية المجتمعات اإلتجاهات 

 المحلية 

أد:  -أد: أحمد مصطفى خاطر 

 محمد عبد الفتاح محمد 

4760/14 S.2410 
دراسات في علم  - التربية و عالم المعرفة 

 اإلجتماع التربوي 
 أد: السيد حنفى عوض

4761/14 S.2411 
دراسات في علم  - و عالم المعرفة التربية 

 اإلجتماع التربوي 
 أد: السيد حنفى عوض

4762/14 S.2412  قضايا معاصرة -الخدمة اإلجتماعية المدرسية 
د:     -د: سلوى عبد اهللا   

 سلوى جمعة

4763/14 S.2413  قضايا معاصرة -الخدمة اإلجتماعية المدرسية 
د:     - د: سلوى عبد اهللا  

 سلوى جمعة

4764/14 S.2414  أد: محمد سيد فهمي  المدرسة المعاصرة و المجتمع 

4765/14 S.2415 

المعجم الشامل لترجمة المصطلحات علم 

عربي  -اإلجتماع و علم النفس اإلجتماعي 

 /إنجليزي /فرنساوي 

 أد: محمد عبد الرحمن و أخرون 

4766/14 S.2416 

المعجم الشامل لترجمة المصطلحات علم 

عربي  -اإلجتماع و علم النفس اإلجتماعي 

 /إنجليزي /فرنساوي 

 أد: محمد عبد الرحمن و أخرون 

4767/14 S.2417  أد: منال طلعت محمود الموارد البشرية و تنمية المجتمع المحلي 

4768/14 S.2418  أد: منال طلعت محمود البشرية و تنمية المجتمع المحلي الموارد 

4769/14 S.2419 محمد إبراهيم خاطر  الشباب و دورهم فى التغيير و اإلصالح 



4770/14 S.2420 محمد إبراهيم خاطر  الشباب و دورهم فى التغيير و اإلصالح 

4771/14 S.2421  أد: أحمد علي الحاج محمد اإلجتماع التربوي المعاصر علم 

4772/14 S.2422  أد: أحمد علي الحاج محمد علم اإلجتماع التربوي المعاصر 

4773/14 S.2423  حسن عبد الرازق منصور  دراسة تحليلية -اإلنتماء و اإلغتراب 

4774/14 S.2424  حسن عبد الرازق منصور  دراسة تحليلية -و اإلغتراب اإلنتماء 

4775/14 S.2425  التنظيم اإلجتماعي و المعايير اإلجتماعية 
د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

4776/14 S.2426  التنظيم اإلجتماعي و المعايير اإلجتماعية 
د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

4777/13 S.2427  د: أحمد محمد الزغبي  أسس علم النفس اإلجتماعي 

4778/174 S.2428  د: أحمد محمد الزغبي  أسس علم النفس اإلجتماعي 

4779/14 S.2429 

تقنيات تعليم الدراسة اإلجتماعية و تعلمها في 

رؤى  -عصر المعلومات و ثورة اإلتصاالت 

 تربوية معاصرة

عبد اللطيف محمد د: خالد 

 عمران

4780/14 S.2430 

تقنيات تعليم الدراسة اإلجتماعية و تعلمها في 

رؤى  -عصر المعلومات و ثورة اإلتصاالت 

 تربوية معاصرة

د: خالد عبد اللطيف محمد 

 عمران

4781/14 S.2431  د: عبد الحافظ سالمة علم النفس اإلجتماعي 

4782/14 S.2432  د: عبد الحافظ سالمة علم النفس اإلجتماعي 

4783/14 S.2433 
أنماط التفاعل و  - في علم اإلجتماع الشيخوخة 

 أوجه الحياة للجماعات العمرية المتقدمة
 د: عبير عباس 

4784/14 S.2434 
أنماط التفاعل و  - اإلجتماع الشيخوخة في علم 

 أوجه الحياة للجماعات العمرية المتقدمة
 د: عبير عباس 

4785/14 S.2435 
مدخل النظرية الوظيفية  -التغير اإلجتماعي 

 لتحليل التغير 
 د: فادية عمر الجوالنى



4786/14 S.2436 
مدخل النظرية الوظيفية  -اإلجتماعي التغير 

 لتحليل التغير 
 د: فادية عمر الجوالنى

4787/14 S.2437  د: فادية عمر الجوالنى علم اإلجتماع التربوي 

4788/14 S.2438  د: فادية عمر الجوالنى علم اإلجتماع التربوي 

4789/14 S.2439  د: فيروز مامي زرارقة  قضايا سوسيولوجية معاصرة مشكالت و 

4790/14 S.2440  د: فيروز مامي زرارقة  مشكالت و قضايا سوسيولوجية معاصرة 

4791/14 S.2441  أد: محمد ياسر خواجة  علم إجتماع التربية 

4792/14 S.2442  أد: محمد ياسر خواجة علم إجتماع التربية  

4793/14 S.2443  د: محمد صبرى فؤاد النمر  أساليب اإلتصال الجماعى 

4794/14 S.2444  د: محمد صبرى فؤاد النمر  أساليب اإلتصال الجماعى 

4795/14 S.2445 
العراق  -الشباب في المجتمع العربي المأزوم 

 أنموذجا 
 د: معاد أحمد حسن 

4796/14 S.2446 
العراق  -الشباب في المجتمع العربي المأزوم 

 أنموذجا 
 د: معاد أحمد حسن 

4797/14 S.2447 منى عطية خزام خليل  إدارة المؤسسات اإلجتماعية في بيئة متغيرة 

4798/14 S.2448 منى عطية خزام خليل  إدارة المؤسسات اإلجتماعية في بيئة متغيرة 

4799/14 S.2449 
مقدمة فى  -قضايا التنمية فى الدول النامية 

 سوسيولوجيا التنمية 
 أحمد عبد الرؤوف درويش 

4800/14 S.2450 
مقدمة فى  -قضايا التنمية فى الدول النامية 

 سوسيولوجيا التنمية 
 أحمد عبد الرؤوف درويش 

4801/14 S.2451 
المجتمع المدني و مستقبل التنمية                         

 ( الجمعيات األهلية نموذجا)
 د: صفاء على رفاعى ندا

4802/14 S.2452 
المجتمع المدني و مستقبل التنمية                         

 ( الجمعيات األهلية نموذجا)
 د: صفاء على رفاعى ندا



4803/14 S.2453  أد: نبيل عبد الهادي اإلجتماع التربوي علم 

4804/14 S.2454  أد: نبيل عبد الهادي علم اإلجتماع التربوي 

4805/14 S.2455 
رعاية الشباب في المجتمع العربي ( أسس و 

 تطبيقات)

د: كلتم جبر الكوارى/ د: صالح 

 سلطان المناعى

4806/14 S.2456 
الشباب في المجتمع العربي ( أسس و رعاية 

 تطبيقات)

د: كلتم جبر الكوارى/ د: صالح 

 سلطان المناعى

4807/14 S.2457  مدخل إلى التخطيط و التنمية اإلجتماعية 
د: ماجد حسني صبيح / د: 

 مسلم فايز أبو الحلو

4808/14 S.2458  مدخل إلى التخطيط و التنمية اإلجتماعية 
د: ماجد حسني صبيح / د: 

 مسلم فايز أبو الحلو

4809/14 S.2459 
تطوير التعليم العالى فى ظل النهضة العربية 

 المعاصرة
 د: محمد نبيل جامع

4810/14 S.2460 
تطوير التعليم العالى فى ظل النهضة العربية 

 المعاصرة
 د: محمد نبيل جامع

4811/14 S.2461  أد: دالل ملحس إستيتية اإلجتماع السكاني علم 

4812/14 S.2462  أد: دالل ملحس إستيتية علم اإلجتماع السكاني 

4813/14 S.2463 رمزي أحمد عبد الحي التربية و مجتمع الحداثة و ما بعد الحداثة 

4814/14 S.2464 رمزي أحمد عبد الحي التربية و مجتمع الحداثة و ما بعد الحداثة 

4815/14 S.2465  د:رمزي أحمد عبد الحي التربية العربية و بناء مجتمع المعرفة 

4816/14 S.2466  د:رمزي أحمد عبد الحي التربية العربية و بناء مجتمع المعرفة 

4817/14 S.2467  د:رمزي أحمد عبد الحي مفهومه و أساليبه و وظائفه -اإلشراف التربوي 

4818/14 S.2468  د:رمزي أحمد عبد الحي مفهومه و أساليبه و وظائفه -اإلشراف التربوي 

4819/14 S.2469  د:رمزي أحمد عبد الحي التربية العالمية أحد متطلبات األلفية الثالثة 



4820/14 S.2470  د:رمزي أحمد عبد الحي العالمية أحد متطلبات األلفية الثالثة التربية 

4823/14 S.2471  أد: محمد ياسر الخواجة المدخل إلى علم اإلجتماع المعاصر 

4824/14 S.2472  أد: محمد ياسر الخواجة المدخل إلى علم اإلجتماع المعاصر 

4825/14 S.2473 
البحث الخاصة في علم النفس تقنيات 

 تدريبي )  -اإلجتماعي        ( مقرر نظري 
 د: مأمون طربيه

4826/14 S.2474 
تقنيات البحث الخاصة في علم النفس 

 تدريبي )  -اإلجتماعي        ( مقرر نظري 
 د: مأمون طربيه

4827/14 S.2475  محمود الجوهري أد: محمد  المدخل إلى علم اإلجتماع 

4828/14 S.2476  أد: محمد محمود الجوهري  المدخل إلى علم اإلجتماع 

4829/14 S.2477  أد: محمد الجوهري و أخرون  علم اإلجتماع اإلقتصادي 

4830/14 S.2478  أد: محمد الجوهري و أخرون  علم اإلجتماع اإلقتصادي 

4831/14 S.2479  المبادئ و التطبيقات  -اإلحصاء اإلجتماعي 
أد: مصطفى خلف      عبد 

 الجواد

4832/14 S.2480  المبادئ و التطبيقات  -اإلحصاء اإلجتماعي 
أد: مصطفى خلف      عبد 

 الجواد

4833/14 S.2481  علم إجتماع السكان 
أد: مصطفى خلف      عبد 

 الجواد

4834/14 S.2482  علم إجتماع السكان 
أد: مصطفى خلف      عبد 

 الجواد

4835/14 S.2483  د: موضي مطني الشمري  المدخل إلى علم اإلجتماع اإلقتصادي 

4836/14 S.2484  د: موضي مطني الشمري  المدخل إلى علم اإلجتماع اإلقتصادي 

4837/14 S.2485 د: محمد ضيف اهللا بطاينة اإلجتماعية في صدر اإلسالم  الحياة 

4847/14 S.2486  أد: عامر ابراهيم قنديلجي  منهجية البحث العلمي 



4848/14 S.2487  أد: عامر ابراهيم قنديلجي  منهجية البحث العلمي 

4853/14 S.2488  كيف تكون معلما كفؤا و ناجحا 

Dr.B.N.Panda-  

Dr.R.C.Mohany/ :تر:د

  خير سليمان شواهين

4854/14 S.2489  كيف تكون معلما كفؤا و ناجحا 

Dr.B.N.Panda-  

Dr.R.C.Mohany/ :تر:د

  خير سليمان شواهين

4855/14 S.2490 

أفكار تربوية لحماية األطفال من اإلصابات 

العناية  - الحماية من اإلصابات  -المنزلية      

 األنشطة الموسيقية لمنح طفلك األمان  -األمنة 

 نيللي محمد العطار 

4856/14 S.2491 

أفكار تربوية لحماية األطفال من اإلصابات 

العناية  - الحماية من اإلصابات  -المنزلية      

 األنشطة الموسيقية لمنح طفلك األمان  -األمنة 

 نيللي محمد العطار 

4857/14 S.2492  د: علي ربيع الهاشمي  األنشطة الصيفية و المفاهيم العلمية 

4858/14 S.2493  د: علي ربيع الهاشمي  األنشطة الصيفية و المفاهيم العلمية 

4859/14 S.2494 

دراسة  -التغيرات المناخية و اإلنسان التلوث و 

في سيكولوجية الظاهرة و آثارها بيئيا و صحيا و 

 نفسيا 

 د: مجدي أحمد عبد اهللا 

4860/14 S.2495 

دراسة  -التلوث و التغيرات المناخية و اإلنسان 

في سيكولوجية الظاهرة و آثارها بيئيا و صحيا و 

 نفسيا 

 د: مجدي أحمد عبد اهللا 

4863/14 S.2496  مدخل إلى التعليم في الطفولة المبكرة 
Eva L.Essa/ تر: د:أحمد

  حسين الشافعي

4864/14 S.2497  مدخل إلى التعليم في الطفولة المبكرة 
Eva L.Essa/ تر: د:أحمد

  حسين الشافعي

4865/14 S.2498 

 -المخاطر  -األسباب  -أطفال الشوارع ظاهرة 

دراسة في  -العالج و الوقاية  - التبعات 

 سيكولوجية الظاهرة 

 أد: مجدي أحمد محمد عبد اهللا



4866/14 S.2499 

 -المخاطر  -األسباب  -ظاهرة أطفال الشوارع 

دراسة في  -العالج و الوقاية  - التبعات 

 سيكولوجية الظاهرة 

 أحمد محمد عبد اهللاأد: مجدي 

4867/14 S.2500  تطوير المنهج دليل للممارسة 

Jon W.Wiles /Joseph 

C.Bondi  تر:د:مجدي

 سليمان المشاعلة

4868/14 S.2501  تطوير المنهج دليل للممارسة 

Jon W.Wiles /Joseph 

C.Bondi  تر:د:مجدي

 سليمان المشاعلة

4869/14 S.2502  بناء الثقة بالنفس باستخدام الكلمات المشجعة 

JUDY H.WRIGHT      

د:  -د: محمد متولي قنديل   :تر

 عبد الواحد محمد      داليا

4870/14 S.2503  بناء الثقة بالنفس باستخدام الكلمات المشجعة 

JUDY H.WRIGHT      

د:  -د: محمد متولي قنديل   :تر

 عبد الواحد محمد      داليا

4871/14 S.2504 
ابتكار بيئات التعلم من الميالد و حتى الثامنة من 

 العمر 

Julie Bullard/ تر : إيمان

 محمد عبد الحق و أخرون

4872/14 S.2505 
ابتكار بيئات التعلم من الميالد و حتى الثامنة من 

 العمر 

Julie Bullard/ تر : إيمان

 محمد عبد الحق و أخرون

4875/14 S.2506 
 -كل شيء عن رعاية الطفل و التعليم المبكر 

 مصدر شامل للمتخصصين في رعاية األطفال 

Marilyn Segal/ : تر

  ساجدة مصطفى عطاري

4876/14 S.2507 
 -عن رعاية الطفل و التعليم المبكر كل شيء 

 مصدر شامل للمتخصصين في رعاية األطفال 

Marilyn Segal/ : تر

  ساجدة مصطفى عطاري

4885/14 S.2508 
التغير اإلجتماعي في بيئة ريفية ساحلية و 

 دراسة ميدانية  - مقوماته التربوية 
 د: على فوزي عبد المقصود

4886/14 S.2509 
التغير اإلجتماعي في بيئة ريفية ساحلية و 

 دراسة ميدانية  - مقوماته التربوية 
 د: على فوزي عبد المقصود



4887/14 S.2510 
تربية  -المرأة  -الرجل  -سيكولوجية األسرة 

 األبناء 
 أ: مايكل نبيل 

4888/14 S.2511 
تربية  -المرأة  -الرجل  -األسرة سيكولوجية 

 األبناء 
 أ: مايكل نبيل 

4897/14 S.2512  أد: محمد الخوالدة و أخرون التربية و المجتمع و التنمية 

4898/14 S.2513  أد: محمد الخوالدة و أخرون التربية و المجتمع و التنمية 

4901/14 S.2514  أد: عبد اهللا حسن الموسوي  دراسة مقارنة -و التعليم التربية 

4902/14 S.2515  أد: عبد اهللا حسن الموسوي  دراسة مقارنة -التربية و التعليم 

4907/14 S.2516 
طرائق  -صياغة أهداف  -المرشد في التدريس 

 إعداد دروس نموذجية  -التدريس 
 أ: سلمان خلف اهللا

4908/14 S.2517 
طرائق  -صياغة أهداف  -المرشد في التدريس 

 إعداد دروس نموذجية  -التدريس 
 أ: سلمان خلف اهللا

4915/14 S.2518  عادل أحمد العلي  همسات مضيئة 

4916/14 S.2519  عادل أحمد العلي  همسات مضيئة 

4919/14 S.2520  عثمان رشدي  و العمل التطوعي الريادة 

4920/14 S.2521  عثمان رشدي  الريادة و العمل التطوعي 

4925/14 S.2522 
سيكولوجية الكذب و الكشف عن المكر و 

 الخداع 
 أ.م .عادل عبد الرحمن الصالحي 

4926/14 S.2523 
سيكولوجية الكذب و الكشف عن المكر و 

 الخداع 
 أ.م .عادل عبد الرحمن الصالحي 

4929/14 S.2524  محمد حسين قطناني  فن التعامل مع األخرين 

4930/14 S.2525  محمد حسين قطناني  فن التعامل مع األخرين 

4931/14 S.2526 محمد حسين قطناني  مهارات و فن إدارة الوقت 



4932/14 S.2527 محمد حسين قطناني  مهارات و فن إدارة الوقت 

4933/14 S.2528  محمد حسين قطناني  مهارات و فن التحفيز 

4934/14 S.2529  محمد حسين قطناني  مهارات و فن التحفيز 

4935/14 S.2530  محمد حسين قطناني  مهارات و فن التخطيط للمستقبل 

4936/14 S.2531  محمد حسين قطناني  مهارات و فن التخطيط للمستقبل 

4937/14 S.2532  محمد حسين قطناني  مهارات و فن الدراسة 

4938/14 S.2533  محمد حسين قطناني  مهارات و فن الدراسة 

4939/14 S.2534  محمد حسين قطناني  مهارات و فن حل المشكالت 

4940/14 S.2535  محمد حسين قطناني  مهارات و فن حل المشكالت 

4947/14 S.2536 أد: صباح أحمد محمد النجار  العالقات السوسيومترية في الجماعات الصغيرة 

4948/14 S.2537 أد: صباح أحمد محمد النجار  العالقات السوسيومترية في الجماعات الصغيرة 

4951/14 S.2538  د: ابراهيم عثمان و أخرون  علم اإلجتماع التربوي 

4952/14 S.2539  د: ابراهيم عثمان و أخرون  علم اإلجتماع التربوي 

4983/14 S.2540 
أساسيات و مناهج ,إختبار  -البحث العلمي 

 الفرضيات ,تصميم التجارب 

أم  -أد: علي سلوم جواد        

 د: مازن حسن جاسم 

4984/14 S.2541 
أساسيات و مناهج ,إختبار  -البحث العلمي 

 الفرضيات ,تصميم التجارب 

أم  -أد: علي سلوم جواد        

 د: مازن حسن جاسم 

4985/14 S.2542 
سلطة الوالدين و عالقتهما بالصراعات المختلفة 

  لدى المراهقين في الوسط المدرسي

د: بوعجوج  -أد: لوكيا الهاشمي 

 الشافعي 



4986/14 S.2543 
سلطة الوالدين و عالقتهما بالصراعات المختلفة 

 لدى المراهقين في الوسط المدرسي 

د: بوعجوج  -أد: لوكيا الهاشمي 

 الشافعي 

5209/14 S.2544 150 سليمان الدروبي  طريقة للنجاح و التفوق 

5210/14 S.2545 150 سليمان الدروبي  طريقة للنجاح و التفوق 

5211/14 S.2546 
رؤية لتحقيق  -حتميىة التخطيط اإلجتماعي 

 أهداف التنمية 
 د: سامي مصطفى كامل زايد 

5212/14 S.2547 
رؤية لتحقيق  -حتميىة التخطيط اإلجتماعي 

 أهداف التنمية 
 مصطفى كامل زايد د: سامي 

5213/14 S.2548  أد: محمد سيد فهمي  أطفال بين الخطر و اإلدمان 

5214/14 S.2549  أد: محمد سيد فهمي  أطفال بين الخطر و اإلدمان 

5215/14 S.2550  المبادئ و التطبيقات  -اإلحصاء اإلجتماعي 
أد: مصطفى خلف      عبد 

 الجواد

5216/14 S.2551  المبادئ و التطبيقات  -اإلحصاء اإلجتماعي 
أد: مصطفى خلف      عبد 

 الجواد

5219/14 S.2552  د: بوفولة بوخميس  األسرة و دورها في إنتشار الجريمة 

5220/14 S.2553  د: بوفولة بوخميس  األسرة و دورها في إنتشار الجريمة 

5227/14 S.2554 
الزواج ؟ األزمة و الحل                              

 (مبادرة في طرح المشكلة و رؤية الحل )
 د: راوية عبد المنعم عباس 

5228/14 S.2555 
الزواج ؟ األزمة و الحل                              

 (مبادرة في طرح المشكلة و رؤية الحل )
 عبد المنعم عباس د: راوية 

5229/14 S.2556 

دراسة مقارنة تحليلية  -المرأة و الربيع العربي 

يناير  25لوضع المرأة المصرية قبل و بعد ثورة 

2011 

 نبراس المعموري 

5230/14 S.2557 

دراسة مقارنة تحليلية  -الربيع العربي المرأة و 

يناير  25لوضع المرأة المصرية قبل و بعد ثورة 

2011 

 نبراس المعموري 

5231/14 S.2558  المرأة و الرجل في صحافة الجريمة 
د: هشام عطية                    

 عبد المقصود



5232/14 S.2559  الرجل في صحافة الجريمة المرأة و 
د: هشام عطية                    

 عبد المقصود

5233/14 S.2560  د: عصمت عدلي  حقوق اإلنسان و قضايا التنمية 

5234/14 S.2561  د: عصمت عدلي  حقوق اإلنسان و قضايا التنمية 

5237/14 S.2562 
أبنائنا مع قصص واقعية لألخطاء كيف نربي 

 تربوية 
 أد: محمد سالمة محمد غباري 

5238/14 S.2563 
كيف نربي أبنائنا مع قصص واقعية لألخطاء 

 تربوية 
 أد: محمد سالمة محمد غباري 

5225/14 S.2564 د: محمد طه بدوي مدخل إلى علم العالقات الدولية 

5226/14 S.2565 د: محمد طه بدوي مدخل إلى علم العالقات الدولية 

5433/15 S.2566  أد: مصطفى عمر التير  اتجاهات التحضر في المجتمع العربي 

5434/15 S.2567  أد: مصطفى عمر التير  اتجاهات التحضر في المجتمع العربي 

5435/15 S.2568  د: أحمد أبو زيد و أخرون  المجتمعات اإلفريقية اثنوجرافيا 

5436/15 S.2569  د: أحمد أبو زيد و أخرون  اثنوجرافيا المجتمعات اإلفريقية 

5437/15 S.2570 
أساسيات علم اإلجتماع النفسي التربوي و 

 نظرياته
 أد: صالح حسن الداهري 

5438/15 S.2571 
علم اإلجتماع النفسي التربوي و أساسيات 

 نظرياته
 أد: صالح حسن الداهري 

5439/15 S.2572  د: طارق السيد  أساسيات في علم اإلجتماع الطبي 

5440/15 S.2573  د: طارق السيد  أساسيات في علم اإلجتماع الطبي 

5441/15 S.2574 
و ديناميات التدخل المهني في العمل أساسيات 

 مع الجماعات 
 أد: نصيف فهمي منقريوس

5442/15 S.2575 
أساسيات و ديناميات التدخل المهني في العمل 

 مع الجماعات 
 أد: نصيف فهمي منقريوس



5443/15 S.2576 
األسس المعرفية  -إستراتجيات دراسة المستقبل 

 و المنهجية 
 أد: على عبد الرازق جلبى 

5444/15 S.2577 
األسس المعرفية  -إستراتجيات دراسة المستقبل 

 و المنهجية 
 أد: على عبد الرازق جلبى 

5445/15 S.2578 
 -القضايا  -النشأة  -أصول اإلجتماع السياسي 

 التطبيقات 
 أد: جمال محمد أبو شنب 

5446/15 S.2579 
 -القضايا  -النشأة  -أصول اإلجتماع السياسي 

 التطبيقات 
 أد: جمال محمد أبو شنب 

5447/15 S.2580 
اإلتجاهات الحديثة في البحوث الكمية و 

 الكيفية و دراسات الخدمة اإلجتماعية 
 أد: ماهر أبو المعاطي علي 

5448/15 S.2581 
الحديثة في البحوث الكمية و اإلتجاهات 

 الكيفية و دراسات الخدمة اإلجتماعية 
 أد: ماهر أبو المعاطي علي 

5449/15 S.2582 
اإلتجاهات الحديثة في توعية المواطن بطرق و 

 أساليب الوقاية من الجريمة 
 مجموعة من المؤلفين 

5450/15 S.2583 
الحديثة في توعية المواطن بطرق و اإلتجاهات 

 أساليب الوقاية من الجريمة 
 مجموعة من المؤلفين 

5451/15 S.2584  د: آمال عميرات  اإلتصال اإلجتماعي و كتاب الطفل 

5452/15 S.2585  د: آمال عميرات  اإلتصال اإلجتماعي و كتاب الطفل 

5453/15 S.2586  راشد األسمر  و القياس اإلجتماعي اإلحصاء 

5454/15 S.2587  راشد األسمر  اإلحصاء و القياس اإلجتماعي 

5455/15 S.2588  د: ابتسام الحسيني درويش  اإلرشاد النفسي و اإلجتماعي لألطفال الشوارع 

5456/15 S.2589  د: ابتسام الحسيني درويش  النفسي و اإلجتماعي لألطفال الشوارع اإلرشاد 

5457/15 S.2590 اإلستشارات األسرية 
د:أحمد عبد اللطيف أبو 

 سعد/صالح عبد العزيز دردير

5458/15 S.2591 اإلستشارات األسرية 
د:أحمد عبد اللطيف أبو 

 سعد/صالح عبد العزيز دردير



5459/15 S.2592 
اإلناث من أطفال الشوارع                                           

 "ماضي و حاضر ...جيل ثالث "
 د: هناء فايز عبد السالم مبارك

5460/15 S.2593 
اإلناث من أطفال الشوارع                                           

 "ماضي و حاضر ...جيل ثالث "
 د: هناء فايز عبد السالم مبارك

5461/15 S.2594  حسن عبد الرازق منصور  دراسة تحليلية -اإلنتماء و اإلغتراب 

5462/15 S.2595  حسن عبد الرازق منصور  دراسة تحليلية -اإلنتماء و اإلغتراب 

5463/15 S.2596 
مقدمات نظرية و  -التطبيقية األنثربولوجيا 

 خبرات حقلية
 أد: محمد عبده محجوب

5464/15 S.2597 
مقدمات نظرية و  -األنثربولوجيا التطبيقية 

 خبرات حقلية
 أد: محمد عبده محجوب

5465/15 S.2598  سيدي دريس عمار  األنثربولوجيا و جغرافية السكان 

5466/15 S.2599  سيدي دريس عمار  األنثربولوجيا و جغرافية السكان 

5467/15 S.2600 
اإلجراءات و  -األنثروبولوجيا الميدانية 

 التطبيقات
 د: محمد عباس ابراهيم

5468/15 S.2601 
اإلجراءات و  -األنثروبولوجيا الميدانية 

 التطبيقات
 د: محمد عباس ابراهيم

5469/15 S.2602 
علم دراسة اإلنسان طبيعيا و  -األنثروبولوجيا 

 اجتماعيا و حضريا 
 د: زينب حسن زيود

5470/15 S.2603 
علم دراسة اإلنسان طبيعيا و  -األنثروبولوجيا 

 اجتماعيا و حضريا 
 د: زينب حسن زيود

5471/15 S.2604  عباس ابراهيم د: محمد األنثروبولوجيا و الفكر اإلجتماعي 

5472/15 S.2605  د: محمد عباس ابراهيم األنثروبولوجيا و الفكر اإلجتماعي 

5473/15 S.2606  د: منال محمد عباس  اإلنحراف و الجريمة في عالم متغير 

5474/15 S.2607  د: منال محمد عباس  اإلنحراف و الجريمة في عالم متغير 

5475/15 S.2608  د: عطية محمد عطية  اإلنسان و البيئة 



5476/15 S.2609  د: عطية محمد عطية  اإلنسان و البيئة 

5477/15 S.2610 
اإلنقسام اإلجتماعي و اثره في بنية األحزاب 

 السياسية 
 ولد الصديق ميلود

5478/15 S.2611 
اإلجتماعي و اثره في بنية األحزاب اإلنقسام 

 السياسية 
 ولد الصديق ميلود

5479/15 S.2612 
مدخل إلى تاريخ لبنان  -اإليديولوجيا المجتمعية 

 اإلجتماعي 
 جان شرف 

5480/15 S.2613 
مدخل إلى تاريخ لبنان  -اإليديولوجيا المجتمعية 

 اإلجتماعي 
 جان شرف 

5481/15 S.2614 
 -مدخل لدراسة المجتمع  -البناء اإلجتماعي 

 الجزء الثاني   -األنساق 
 أد: أحمد أبو زيد 

5482/15 S.2615 
 -مدخل لدراسة المجتمع  -البناء اإلجتماعي 

 الجزء الثاني   -األنساق 
 أد: أحمد أبو زيد 

5483/15 S.2616 
الثقافي في المجتمعات العربية في ظل التجديد 

 العولمة 
 أد: عبد الرزاق الشريف أمقران

5484/15 S.2617 
التجديد الثقافي في المجتمعات العربية في ظل 

 العولمة 
 أد: عبد الرزاق الشريف أمقران

5485/15 S.2618  التحضير و الحضرية في ظل عالم متغير 
محمد الشريف بن د: فؤاد 

 غضبان

5486/15 S.2619  التحضير و الحضرية في ظل عالم متغير 
د: فؤاد محمد الشريف بن 

 غضبان

5487/15 S.2620 
رؤية  -التحيز و الموضوعية في العلوم اإلنسانية 

 إدوارد سعيد 
 وسام بورزق 

5488/15 S.2621 
رؤية  -الموضوعية في العلوم اإلنسانية التحيز و 

 إدوارد سعيد 
 وسام بورزق 

5489/15 S.2622 
التخطيط الحضري و دور التشريعات التخطيطية 

 في النهوض بعملية التنمية العمرانية 

أ: محمود حميدان قديد/اد: رشيد 

 عباس الجزراوي 

5490/15 S.2623 
الحضري و دور التشريعات التخطيطية التخطيط 

 في النهوض بعملية التنمية العمرانية 

أ: محمود حميدان قديد/اد: رشيد 

 عباس الجزراوي 



5491/15 S.2624 

التخطيط للتنمية الحضرية المستدامة نحو مدن 

مستدامة بدول العالم الثالث في ضوء متغيرات 

 العصر 

 أد: أحمد عبد الفتاح ناجي 

5492/15 S.2625 

التخطيط للتنمية الحضرية المستدامة نحو مدن 

مستدامة بدول العالم الثالث في ضوء متغيرات 

 العصر 

 أد: أحمد عبد الفتاح ناجي 

5493/15 S.2626  أد: محمد عباس ابراهيم  دراسة في األنثروبولوجيا  -التصنيع و التحضر 

5494/15 S.2627  أد: محمد عباس ابراهيم  دراسة في األنثروبولوجيا  -التصنيع و التحضر 

5495/15 S.2628 
التغير اإلجتماعي في بيئة ريفية ساحلية و 

 دراسة ميدانية  - مقوماته التربوية 
 د: علي فوزي عبد المقصود

5496/15 S.2629 
اإلجتماعي في بيئة ريفية ساحلية و التغير 

 دراسة ميدانية  - مقوماته التربوية 
 د: علي فوزي عبد المقصود

5497/15 S.2630 

 -النظريات  -المفاهيم  -التغير اإلجتماعي 

األثار  -اإلستراتجيات  -األنماط -اإلتجاهات 

 -التكاليف  -المردودات  -المعوقات  -

 القياس 

 طاحوند: عدلي أبو 

5498/15 S.2631 

 -النظريات  -المفاهيم  -التغير اإلجتماعي 

األثار  -اإلستراتجيات  -األنماط -اإلتجاهات 

 -التكاليف  -المردودات  -المعوقات  -

 القياس 

 د: عدلي أبو طاحون

5499/15 S.2632 ( األسرة الكويتية أنموذجا ) يوسف الكندري د: يعقوب  التغير و الحداثة 

5500/15 S.2633 ( األسرة الكويتية أنموذجا ) د: يعقوب يوسف الكندري  التغير و الحداثة 

5501/15 S.2634  مجموعة من المؤلفين  التقنيات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات 

5502/15 S.2635  مجموعة من المؤلفين  التقنيات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات 

5503/15 S.2636  أد: معن الخليل العمر  التنشئة اإلجتماعية 

5504/15 S.2637  أد: معن الخليل العمر  التنشئة اإلجتماعية 



5505/15 S.2638  التنظيم اإلجتماعي و المعايير اإلجتماعية 
د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

5506/15 S.2639  التنظيم اإلجتماعي و المعايير اإلجتماعية 
د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

5507/15 S.2640 
نظرية في التنمية  -التنمية المجتمعية المستدامة 

 اإلقتصادية و التنمية المستدامة 
 أد: محمد عبد العزيز ربيع

5508/15 S.2641 
نظرية في التنمية  -المجتمعية المستدامة التنمية 

 اإلقتصادية و التنمية المستدامة 
 أد: محمد عبد العزيز ربيع

5509/15 S.2642  التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية 
د:مصطفى  -د: منى جميل سالم 

 محمد على

5510/15 S.2643  التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية 
د:مصطفى  -د: منى جميل سالم 

 محمد على

5511/15 S.2644 
فلسفتها و أساليب  -التنمية المستدامة 

 تخطيطها و أدوات قياسها 

د:عثمان محمد غنيم /د: ماجدة 

 أبو زنط

5512/15 S.2645 
فلسفتها و أساليب  -التنمية المستدامة 

 تخطيطها و أدوات قياسها 

محمد غنيم /د: ماجدة د:عثمان 

 أبو زنط

5513/15 S.2646 
رؤية و  -التنمية و العمران من منظور إسالمي 

 عمل لإلنسان
 د: محمد عبد الفتاح خضر 

5514/15 S.2647 
رؤية و  -التنمية و العمران من منظور إسالمي 

 عمل لإلنسان
 د: محمد عبد الفتاح خضر 

5515/15 S.2648  د: إيهاب عبد الخالق محمد علي  التوافق اإلجتماعي لألطفال الشوارع 

5516/15 S.2649  د: إيهاب عبد الخالق محمد علي  التوافق اإلجتماعي لألطفال الشوارع 

5517/15 S.2650  د: لخضر زرارة  دراسة مقارنة  -الجريمة و المجتمع 

5518/15 S.2651  د: لخضر زرارة  دراسة مقارنة  -الجريمة و المجتمع 

5519/15 S.2652  أد: فتحى محمد أبو عيانة الجغرافية البشرية 

5520/15 S.2653  أد: فتحى محمد أبو عيانة الجغرافية البشرية 

5521/15 S.2654  اد: محمد عبد الفتاح محمد  قضايا و مشكالت  -الجمعيات األهلية النسائية 



5522/15 S.2655  اد: محمد عبد الفتاح محمد  قضايا و مشكالت  -الجمعيات األهلية النسائية 

5523/15 S.2656  د: عصمت محمد حوسو األبعاد اإلجتماعية و الثقافية  -الجندر 

5524/15 S.2657  د: عصمت محمد حوسو األبعاد اإلجتماعية و الثقافية  -الجندر 

5525/15 S.2658  الجنس و الزواج 
مكسين ديفيس /تر : أنطوان رزق 

 اهللا مشاطي 

5526/15 S.2659  الجنس و الزواج 
مكسين ديفيس /تر : أنطوان رزق 

 اهللا مشاطي 

5527/15 S.2660  اإلجتماعية لكبار السن الحماية 
د: عبد العزيز علي الغريب /د: 

 ناصر بن صالح العود

5528/15 S.2661  الحماية اإلجتماعية لكبار السن 
د: عبد العزيز علي الغريب /د: 

 ناصر بن صالح العود

5529/15 S.2662  اهللا التطاوي د: عبد  مشروع التواصل و اإلنتماء  -الحوار الثقافي 

5530/15 S.2663  د: عبد اهللا التطاوي  مشروع التواصل و اإلنتماء  -الحوار الثقافي 

5531/15 S.2664  أد: طاهر بن غالب  مقاالت و نصوص  -الخدمة اإلجتماعية 

5532/15 S.2665  أد: طاهر بن غالب  مقاالت و نصوص  -الخدمة اإلجتماعية 

5533/15 S.2666 
تراجم و أبحاث  -الخدمة اإلجتماعية المعاصرة 

 حديثة في الخدمة اإلجتماعية 
 أد: أحمد شفيق السكري 

5534/15 S.2667 
تراجم و أبحاث  -الخدمة اإلجتماعية المعاصرة 

 حديثة في الخدمة اإلجتماعية 
 أد: أحمد شفيق السكري 

5535/15 S.2668  د: أنعام حسن أيوب و أخرون الخدمة اإلجتماعية في المجال التعليمي 

5536/15 S.2669  د: أنعام حسن أيوب و أخرون الخدمة اإلجتماعية في المجال التعليمي 

5537/15 S.2670 
الخدمة اإلجتماعية في المؤسسات الصحية في 

 ضوء سياسات الخصخصة 
 أحمد محمد علي د: فتحي 



5538/15 S.2671 
الخدمة اإلجتماعية في المؤسسات الصحية في 

 ضوء سياسات الخصخصة 
 د: فتحي أحمد محمد علي 

5539/15 S.2672  د: تركى حسن عبد اهللا أبو العال الخدمة اإلجتماعية في مجال اإلرهاب 

5540/15 S.2673  د: تركى حسن عبد اهللا أبو العال اإلجتماعية في مجال اإلرهاب الخدمة 

5541/15 S.2674 
الخدمة اإلجتماعية في مجال الجريمة و 

 اإلنحراف 
 د: سماح سالم سالم و أخرون

5542/15 S.2675 
الخدمة اإلجتماعية في مجال الجريمة و 

 اإلنحراف 
 د: سماح سالم سالم و أخرون

5543/15 S.2676 
دراسة في علم  -السلطة و البيروقراطية 

 اإلجتماع السياسي 

د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

5544/15 S.2677 
دراسة في علم  -السلطة و البيروقراطية 

 اإلجتماع السياسي 

د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

5545/15 S.2678 
 -أساليب تعلمه  -اإلجتماعي اإليجابي السلوك 

 تنميته
 د: سليمان عبد الواحد إبراهيم 

5546/15 S.2679 
 -أساليب تعلمه  -السلوك اإلجتماعي اإليجابي 

 تنميته
 د: سليمان عبد الواحد إبراهيم 

5547/15 S.2680  شحاته حبيب أد: جمال  السلوك اإلنساني و البيئة اإلجتماعية 

5548/15 S.2681  أد: جمال شحاته حبيب  السلوك اإلنساني و البيئة اإلجتماعية 

5549/15 S.2682  اد: أحمد ابراهيم حمزة السياسة اإلجتماعية 

5550/15 S.2683  اد: أحمد ابراهيم حمزة السياسة اإلجتماعية 

5551/15 S.2684 

السياسة اإلجتماعية                                           

( دراسة ميدانية في مؤسسات الرعاية اإلجتماعية 

( 

 د: مهدي عباس قادر 

5552/15 S.2685 

السياسة اإلجتماعية                                           

( دراسة ميدانية في مؤسسات الرعاية اإلجتماعية 

( 

 د: مهدي عباس قادر 

5553/15 S.2686 
العراق  -الشباب في المجتمع العربي المأزوم 

 أنموذجا 
 د: معاذ أحمد حسن 



5554/15 S.2687 
العراق  -الشباب في المجتمع العربي المأزوم 

 أنموذجا 
 د: معاذ أحمد حسن 

5555/15 S.2688 د: طارق عبد الرؤوف عامر  الشباب و استثمار وقت الفراغ 

5556/15 S.2689 د: طارق عبد الرؤوف عامر  الشباب و استثمار وقت الفراغ 

5557/15 S.2690  أد: ذياب موسى البداينة  الشباب و اإلنترنت و المخدرات 

5558/15 S.2691  موسى البداينة أد: ذياب  الشباب و اإلنترنت و المخدرات 

5559/15 S.2692  رؤية تحليلية  -الشبكات اإلجتماعية و القيم 

أد: جبريل بن حسن العريشي/أد: 

سلمى بنت عبد الرحمن محمد 

 الدوسري 

5560/15 S.2693  رؤية تحليلية  -الشبكات اإلجتماعية و القيم 

بن حسن العريشي/أد: أد: جبريل 

سلمى بنت عبد الرحمن محمد 

 الدوسري 

5561/15 S.2694  د: سلوى عبد اهللا عبد الجواد  العشوائيات من منظور الخدمة اإلجتماعية 

5562/15 S.2695  د: سلوى عبد اهللا عبد الجواد  العشوائيات من منظور الخدمة اإلجتماعية 

5563/15 S.2696  د: موسى نجيب موسى اتجاهات حديثة  -العالج في خدمة الفرد 

5564/15 S.2697  د: موسى نجيب موسى اتجاهات حديثة  -العالج في خدمة الفرد 

5565/15 S.2698 
العالقات اإلجتماعية للشباب بين دردشة 

 اإلنترنت و الفيس بوك 
 د: محمد السيد حالوة

5566/15 S.2699 
العالقات اإلجتماعية للشباب بين دردشة 

 اإلنترنت و الفيس بوك 
 د: محمد السيد حالوة

5567/15 S.2700  أ: حسين محمود هتيمي   العالقات العامة و شبكات التواصل اإلجتماعي 

5568/15 S.2701  أ: حسين محمود هتيمي   العالقات العامة و شبكات التواصل اإلجتماعي 



5569/15 S.2702 
العالقات المشتركة بين علم اإلجتماع و 

 المشاكل اإلجتماعية 
 د: طارق كمال 

5570/15 S.2703 
العالقات المشتركة بين علم اإلجتماع و 

 المشاكل اإلجتماعية 
 د: طارق كمال 

5571/15 S.2704  أد: محمد سيد فهمي  العنف األسري 

5572/15 S.2705  أد: محمد سيد فهمي  العنف األسري 

5573/15 S.2706  د: حمدي أحمد بدران دوافعه و آثاره و المكافحة  - العنف األسري 

5574/15 S.2707  د: حمدي أحمد بدران دوافعه و آثاره و المكافحة  - العنف األسري 

5575/15 S.2708  العنف األسري في ظل العولمة 
الفريق د: عباس أبو شامة عبد 

 المحمود 

5576/15 S.2709  العنف األسري في ظل العولمة 
الفريق د: عباس أبو شامة عبد 

 المحمود 

5577/15 S.2710  العنف لدى الشباب الجامعي 
محمد عثمان منيب / د: د: تهاني 

 عزة محمد سليمان 

5578/15 S.2711  العنف لدى الشباب الجامعي 
د: تهاني محمد عثمان منيب / د: 

 عزة محمد سليمان 

5579/15 S.2712  دراسة في السحر و الدين  -الغصن الذهبي 
جيمس جورج فرايزر/ تر: نايف 

 الخوص

5580/15 S.2713  دراسة في السحر و الدين  -الغصن الذهبي 
جيمس جورج فرايزر/ تر: نايف 

 الخوص

5581/15 S.2714 
الفقر الحضري و تحديات التنمية في ظل األلفية 

 الجديدة 
 د: منال محمد عباس 

5582/15 S.2715 
الفقر الحضري و تحديات التنمية في ظل األلفية 

 الجديدة 
 محمد عباس د: منال 

5583/15 S.2716 
القاموس الشامل لمصطلحات العلوم اإلجتماعية 

 عربي  -إنجليزي  -و اإلنسانية 

حازم محمد إبراهيم مطر / جمانة 

 محمد رمضان سيد



5584/15 S.2717 
القاموس الشامل لمصطلحات العلوم اإلجتماعية 

 عربي  -إنجليزي  -و اإلنسانية 

حازم محمد إبراهيم مطر / جمانة 

 محمد رمضان سيد

5585/15 S.2718 د: أحمد جمعة القضاء على كافة أشكال العنف و التمييز 

5586/15 S.2719 د: أحمد جمعة القضاء على كافة أشكال العنف و التمييز 

5587/15 S.2720 
دراسة في علم اإلجتماع النفسي و  -القيادة 

 اإلداري و التنظيمي 

د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

5588/15 S.2721 
دراسة في علم اإلجتماع النفسي و  -القيادة 

 اإلداري و التنظيمي 

د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

5589/15 S.2722 
الدينية للشباب من منظور الخدمة القيم 

 اإلجتماعية 
 د: نورهان منير حسن فهمي 

5590/15 S.2723 
القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة 

 اإلجتماعية 
 د: نورهان منير حسن فهمي 

5591/15 S.2724 
مدخل  -الكفاءة التنظيمية و السلوك اإلنتاجي 

  في علم اإلجتماع الصناعي
 د: مجدي أحمد بيومي 

5592/15 S.2725 
مدخل  -الكفاءة التنظيمية و السلوك اإلنتاجي 

 في علم اإلجتماع الصناعي 
 د: مجدي أحمد بيومي 

5593/15 S.2726  أد: على عبد الرازق جلبى  تجديد علم إجتماع السكان 

5594/15 S.2727  أد: على عبد الرازق جلبى  تجديد علم إجتماع السكان 

5595/15 S.2728 
المقومات  -علم اإلجتماع و التنمية المستدامة 

 و المؤشرات 
 أد: على عبد الرازق جلبى 

5596/15 S.2729 
المقومات  -علم اإلجتماع و التنمية المستدامة 

 و المؤشرات 
 أد: على عبد الرازق جلبى 

5597/15 S.2730 

البحث اإلجتماعي في مجال الرعاية اإلجتماعية          

و  -إشكاليات البحث  -( تصميم البحوث 

 دعم أهداف المجتمع )

أد:أحمد مصطفى خاطر /د: هالة 

 مصطفى السيد 

5598/15 S.2731 

البحث اإلجتماعي في مجال الرعاية اإلجتماعية          

و  -إشكاليات البحث  -( تصميم البحوث 

 دعم أهداف المجتمع )

أد:أحمد مصطفى خاطر /د: هالة 

 مصطفى السيد 



5599/15 S.2732 محمد إبراهيم خاطر  الشباب و دورهم فى التغيير و اإلصالح 

5600/15 S.2733 محمد إبراهيم خاطر  الشباب و دورهم فى التغيير و اإلصالح 

5601/15 S.2734  أد: محمد سيد فهمي المسئولية اإلجتماعية 

5602/15 S.2735  أد: محمد سيد فهمي المسئولية اإلجتماعية 

5603/15 S.2736 

أساسيات العمل مع األفراد و األسر في الخدمة 

األسس النظرية و التطبيقات  -اإلجتماعية 

 العملية 

 سيد عبد المجيدأد: هشام 

5604/15 S.2737 

أساسيات العمل مع األفراد و األسر في الخدمة 

األسس النظرية و التطبيقات  -اإلجتماعية 

 العملية 

 أد: هشام سيد عبد المجيد

5605/15 S.2738 
اإلتجاهات اإلدارية الحديثة في العمل الجماعي 

 فريق العمل  -

يوسف ذيب  -عبوي زيد منير 

 العطاري 

5606/15 S.2739 
اإلتجاهات اإلدارية الحديثة في العمل الجماعي 

 فريق العمل  -

يوسف ذيب  -زيد منير عبوي 

 العطاري 

5607/15 S.2740 
المبادئ و المناهج  -بحوث العلوم اإلجتماعية 

 و الممارسات 

باتشيرجي /تر: د: خالد د: أنول 

 بن ناصر ال حيان

5608/15 S.2741 
المبادئ و المناهج  -بحوث العلوم اإلجتماعية 

 و الممارسات 

د: أنول باتشيرجي /تر: د: خالد 

 بن ناصر ال حيان

5609/15 S.2742  دراسات في سوسيولوجيا التربية 
اهللا شمت المجيدل /أد: أد: عبد 

 علي أسعد وطفة

5610/15 S.2743  دراسات في سوسيولوجيا التربية 
أد: عبد اهللا شمت المجيدل /أد: 

 علي أسعد وطفة

5611/15 S.2744  ظاهرة العولمة و تأثيراتها في الثقافة العربية 
أ: زهير سعد عباس /     أد: 

 سويم العزي

5612/15 S.2745  ظاهرة العولمة و تأثيراتها في الثقافة العربية 
أ: زهير سعد عباس /     أد: 

 سويم العزي

5613/15 S.2746  د: أمل حسن أحمد علم اإلجتماع المعرفي 



5614/15 S.2747  د: أمل حسن أحمد علم اإلجتماع المعرفي 

5615/15 S.2748 
أسس و مفاهيم  -التواصل اإلجتماعي مهارات 

 و قيم
 أد: صالح العلي 

5616/15 S.2749 
أسس و مفاهيم  -مهارات التواصل اإلجتماعي 

 و قيم
 أد: صالح العلي 

5617/15 S.2750  أد: أحمد ابراهيم حمزة التخطيط اإلجتماعي 

5618/15 S.2751  أد: أحمد ابراهيم حمزة التخطيط اإلجتماعي 

5619/15 S.2752  د: سعيد حسني العزة نظرياته و اساليبه العالجية  -اإلرشاد األسري 

5620/15 S.2753  د: سعيد حسني العزة نظرياته و اساليبه العالجية  -اإلرشاد األسري 

5621/15 S.2754  د: هنداوي عبد الالهي حسن المدخل في العمل مع الجماعات 

5622/15 S.2755  د: هنداوي عبد الالهي حسن المدخل في العمل مع الجماعات 

5623/15 S.2756 
السلوك العدواني و المتغيرات اإلجتماعية و 

 اإلقتصادية 
 د: عبد اهللا حسين الزعبي 

5624/15 S.2757 
العدواني و المتغيرات اإلجتماعية و السلوك 

 اإلقتصادية 
 د: عبد اهللا حسين الزعبي 

5625/15 S.2758  أد: أحمد ابراهيم حمزة المدخل إلى الخدمة اإلجتماعية 

5626/15 S.2759  أد: أحمد ابراهيم حمزة المدخل إلى الخدمة اإلجتماعية 

5627/15 S.2760 
 -المهنية في العمل مع الجماعات الممارسة 

  -نماذج  - نظريات  -عمليات 
 د: هنداوي عبد الالهي حسن

5628/15 S.2761 
 -الممارسة المهنية في العمل مع الجماعات 

  -نماذج  - نظريات  -عمليات 
 د: هنداوي عبد الالهي حسن

5629/15 S.2762 
نسخة علمية  -اإلنفعالي و اإلجتماعي النمو 

 محكمة

د: معاوية محمود          أبو 

 غزال 

5630/15 S.2763 
نسخة علمية  -النمو اإلنفعالي و اإلجتماعي 

 محكمة

د: معاوية محمود          أبو 

 غزال 



5631/15 S.2764 
المجتمع المحلي في المحافظة على البيئة دور 

 من التلوث 
 هشام سبع

5632/15 S.2765 
دور المجتمع المحلي في المحافظة على البيئة 

 من التلوث 
 هشام سبع

5633/15 S.2766 
العالقات العامة و االتصال في الخدمة 

 اإلجتماعية 
 د: أنعام حسن أيوب و أخرون

5634/15 S.2767 
العالقات العامة و االتصال في الخدمة 

 اإلجتماعية 
 د: أنعام حسن أيوب و أخرون

5635/15 S.2768  شرين دبابنة جرائم اإلنترنت في المجتمع من منظور إجتماعي 

5636/15 S.2769  شرين دبابنة جرائم اإلنترنت في المجتمع من منظور إجتماعي 

5637/15 S.2770  تأثير فضائيات الطفل على قيمهم اإلجتماعية 
أد: نور  -د: إبراهيم يحياوي 

 الدين جبالي 

5638/15 S.2771  تأثير فضائيات الطفل على قيمهم اإلجتماعية 
أد: نور  -د: إبراهيم يحياوي 

 الدين جبالي 

5639/15 S.2772 
دراسة في علم  -اإلجتماعية للواقع البنية 

 إجتماع المعرفة 

توماس لوكمان /تر:  -بيتر بيرغر

 د: أبو بكر أحمد باقادر

5640/15 S.2773 
دراسة في علم  -البنية اإلجتماعية للواقع 

 إجتماع المعرفة 

توماس لوكمان /تر:  -بيتر بيرغر

 د: أبو بكر أحمد باقادر

6431/15 S.2774  جان ديفينيو / تر: فاروق الحميد مدخل إلى علم اإلجتماع 

6432/15 S.2775  جان ديفينيو / تر: فاروق الحميد مدخل إلى علم اإلجتماع 

6433/15 S.2776 
نحو نظرية جديدة في علم اإلجتماع الديني               

 اإلسالم) -النصرانية  -اليهودية  -( الطوطمية 
 د: يوسف سلحت

6434/15 S.2777 
نحو نظرية جديدة في علم اإلجتماع الديني               

 اإلسالم) -النصرانية  -اليهودية  -( الطوطمية 
 د: يوسف سلحت

6435/15 S.2778  مفاتيح علم اإلجتماع 
رينيه لورو/تر:  -الباساد جورج 

 فاروق الحميد



6436/15 S.2779  مفاتيح علم اإلجتماع 
رينيه لورو/تر:  -جورج الباساد 

 فاروق الحميد

6437/15 S.2780 

ظواهر إجتماعية مسيحية و إسالمية في األندلس 

من الفتح اإلسالمي إلى نهاية عصر اإلمارة      -

 م)929هـ/316 - م711هـ/92(

 د: قروعي خديجة 

6438/15 S.2781 

ظواهر إجتماعية مسيحية و إسالمية في األندلس 

من الفتح اإلسالمي إلى نهاية عصر اإلمارة      -

 م)929هـ/316 - م711هـ/92(

 د: قروعي خديجة 

6439/15 S.2782 
عرض نقدي  -في العلوم اإلنسانية الموضوعية 

 لمناهج البحث 
 د: صالح قنصوه

6440/15 S.2783 
عرض نقدي  -الموضوعية في العلوم اإلنسانية 

 لمناهج البحث 
 د: صالح قنصوه

6441/15 S.2784 
دراسة في علم إجتماع  -التربية و المجتمع 

 التربية 

د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

6442/15 S.2785 
دراسة في علم إجتماع  -التربية و المجتمع 

 التربية 

د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

6443/15 S.2786 
دراسة في علم اجتماع  -األسرة و المجتمع 

 األسرة 

د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

6444/15 S.2787 
دراسة في علم اجتماع  -المجتمع األسرة و 

 األسرة 

د: حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان 

6445/15 S.2788  دليل القيادة التربوية الناجحة  -المعايير التربوية 

Mark R .O'Shea/ :تر: د

محمد أمين عبد الجواد /د: 

 موسى فايز أبو طه

6446/15 S.2789  دليل القيادة التربوية الناجحة  -التربوية المعايير 

Mark R .O'Shea/ :تر: د

محمد أمين عبد الجواد /د: 

 موسى فايز أبو طه

6447/15 S.2790 
من  -في أصول العمران و التالقي اإلجتماعي 

 أفكار مؤسس علم اإلجتماع العربي 
 د: نبيل طعمة 

6448/15 S.2791 
من  -العمران و التالقي اإلجتماعي في أصول 

 أفكار مؤسس علم اإلجتماع العربي 
 د: نبيل طعمة 



6449/15 S.2792 

مديات النقد اإلجتماعي اإلجتماعي بين جبران 

مرتا البانية  -خليل جبران و بدر شاكر السياب 

 دراسة موازنة -و المومس العمياء أنموذجا 

 د: صفاء الدين أحمد فاضل

6450/15 S.2793 

مديات النقد اإلجتماعي اإلجتماعي بين جبران 

مرتا البانية  -خليل جبران و بدر شاكر السياب 

 دراسة موازنة -و المومس العمياء أنموذجا 

 د: صفاء الدين أحمد فاضل

6451/15 S.2794 

معالم  -دراسة استقرائية مقارنة  -نبي مالك بن 

المنهج في تأصيل العلوم اإلنسانية لمشروع               

 "مشكالت الحضارة"

 موالي الخليفة لمشيشي

6452/15 S.2795 

معالم  -دراسة استقرائية مقارنة  -مالك بن نبي 

المنهج في تأصيل العلوم اإلنسانية لمشروع               

 مشكالت الحضارة""

 موالي الخليفة لمشيشي

6453/15 S.2796 

معالم  -دراسة استقرائية مقارنة  -مالك بن نبي 

المنهج في تأصيل العلوم اإلنسانية لمشروع               

 "مشكالت الحضارة"

 موالي الخليفة لمشيشي

6454/15 S.2797 

معالم  -دراسة استقرائية مقارنة  -نبي مالك بن 

المنهج في تأصيل العلوم اإلنسانية لمشروع               

 "مشكالت الحضارة"

 موالي الخليفة لمشيشي

6455/15 S.2798  بيتر بيرك/تر: داوود صالح رحمة علم اإلجتماع و التاريخ 

6456/15 S.2799  بيتر بيرك/تر: داوود صالح رحمة علم اإلجتماع و التاريخ 

6457/15 S.2800  بيتر بيرك/تر: داوود صالح رحمة علم اإلجتماع و التاريخ 

6458/15 S.2801  بيتر بيرك/تر: داوود صالح رحمة علم اإلجتماع و التاريخ 

6459/15 S.2802 
علم اإلجتماع بين الماركسية و الوظيفية منهجية 

 و البنيوية 
 د: أحمد القصير 

6460/15 S.2803 
منهجية علم اإلجتماع بين الماركسية و الوظيفية 

 و البنيوية 
 د: أحمد القصير 

6461/15 S.2804 
العنف  -العنف السياسي  -العنف المقنع 

 الدين و العنف  -اإلجتماعي 
 ندا ذبيان



6462/15 S.2805 
العنف  -العنف السياسي  -العنف المقنع 

 الدين و العنف  -اإلجتماعي 
 ندا ذبيان

6463/15 S.2806  روجر جوم /تر:أديب يوسف شيش مقدمة نقدية -مناهج البحث اإلجتماعي 

6464/15 S.2807  روجر جوم /تر:أديب يوسف شيش مقدمة نقدية -مناهج البحث اإلجتماعي 

6465/15 S.2808  عقيلة عبد الحسين سعيد الدهان أثر التنشئة اإلجتماعية في البناء الديمقراطي 

6466/15 S.2809  عقيلة عبد الحسين سعيد الدهان أثر التنشئة اإلجتماعية في البناء الديمقراطي 

6467/15 S.2810 
النظرية الحديثة في علم اجتماع اإلتجاهات 

 السكان 
 فراس عباس فاضل البياتي 

6468/15 S.2811 
اإلتجاهات النظرية الحديثة في علم اجتماع 

 السكان 
 فراس عباس فاضل البياتي 

6469/15 S.2812 
أي مستقبل لعلم اإلجتماع ؟ في سبيل البحث 

 عن معنى و فهم العالم اإلجتماعي 
 يان سبورك

6470/15 S.2813 
أي مستقبل لعلم اإلجتماع ؟ في سبيل البحث 

 عن معنى و فهم العالم اإلجتماعي 
 يان سبورك

6471/15 S.2814  طالل معال في نقد الفنون البصرية العربية  -بؤس المعرفة 

6472/15 S.2815 
متى يصير الفرد في  -التربية و السياسة في 

 الدول العربية مواطنا ؟ 
 ناصيف نصار 

6473/15 S.2816 
متى يصير الفرد في  -في التربية و السياسة 

 الدول العربية مواطنا ؟ 
 ناصيف نصار 

6474/15 S.2817 

 -في الديمقراطية و المجتمع المدني مقاربات 

دراسة في األسس و المقومات و السياق 

 التاريخي 

علي عبود المحمداوي /حيدر 

 ناظم محمد

6475/15 S.2818 

العنف و الشمولية و امكان استعادة الفعل 

استحضار حنه آرنت في فهم الوضع -السياسي 

 السياسي العراقي 

 د:علي عبود المحمداوي 

6952/15 S.2819 
الواقع و  -حقوق الطفل في المنطقة العربية 

 المأمول 
 د: محمود محمد المصري 

6953/15 S.2820 
الواقع و  -حقوق الطفل في المنطقة العربية 

 المأمول 
 د: محمود محمد المصري 



6958/15 S.2821 
مقاربات نقدية في الفكر  -المتخالف مرايا 

 العربي المعاصر 
 د: نعيم اليافي 

6959/15 S.2822 
مقاربات نقدية في الفكر  -مرايا المتخالف 

 العربي المعاصر 
 د: نعيم اليافي 

6960/15 S.2823 
مقاربات نقدية في الفكر  -مرايا المتخالف 

 العربي المعاصر 
 اليافي د: نعيم 

6980/15 S.2824  زليخة أبو ريشة أوراق في الخطاب و الجنس - أنثى اللغة 

6981/15 S.2825  زليخة أبو ريشة أوراق في الخطاب و الجنس - أنثى اللغة 

7014/15 S.2826  محمد محفوظ اآلخر و حقوق المواطنة 

7015/15 S.2827  محمد محفوظ حقوق المواطنة اآلخر و 

7022/15 S.2828 
جدل الدين و  -في مواجهة المافيا الفكرية 

 السياسة و الدعوة
 د: صالح الدين أحمد كفتارو

7023/15 S.2829 
جدل الدين و  -في مواجهة المافيا الفكرية 

 السياسة و الدعوة
 د: صالح الدين أحمد كفتارو

7041/15 S.2830 
مظاهر األزمة  -العقل العربي و مجتمع المعرفة 

 الجزء الثاني  -و اقتراحات بالحلول 
 د: نبيل علي 

7042/15 S.2831 
مظاهر األزمة  -العقل العربي و مجتمع المعرفة 

 الجزء الثاني  -و اقتراحات بالحلول 
 د: نبيل علي 

7172/15 S.2832 
االتجاهات و التيارات  -اإلجتماعية النظرية 

 الكالسكية 
 د: محمود محمد جاد

7173/15 S.2833 
االتجاهات و التيارات  -النظرية اإلجتماعية 

 الكالسكية 
 د: محمود محمد جاد

7174/15 S.2834 
االتجاهات و التيارات  -النظرية اإلجتماعية 

 الكالسكية 
 د: محمود محمد جاد

7203/15 S.2835 
 -دراسة في إشكالية الثنائيات في الثقافة العربية 

 دراسة
 سهيل عروسي

7204/15 S.2836 
 -دراسة في إشكالية الثنائيات في الثقافة العربية 

 دراسة
 سهيل عروسي

7208/15 S.2837 
الصراع اإلستراتيجي للقوة  -الضحية الكبرى 

 ( في الشرق العربي )العظمى   
 د: توفيق فارس العودات 



7209/15 S.2838 
الصراع اإلستراتيجي للقوة  -الضحية الكبرى 

 العظمى   ( في الشرق العربي )
 د: توفيق فارس العودات 

7210/15 S.2839 
األنا القيومية و أنماط ثقافة  -سوسيولوجيا الرهبة 

 دراسات فكرية -الخوف
 منير الحافظ

7211/15 S.2840 
األنا القيومية و أنماط ثقافة  -سوسيولوجيا الرهبة 

 دراسات فكرية -الخوف
 منير الحافظ

7226/15 S.2841 د: نزار ميهوب مدخل إلى العالقات العامة 

7227/15 S.2842  طالل معال في نقد الفنون البصرية العربية  -بؤس المعرفة 

7228/15 S.2843  طالل معال في نقد الفنون البصرية العربية  -بؤس المعرفة 

7257/15 S.2844 
علم اإلجتماع و دور الشباب في الريادة 

 المجتمعية 
 د: حمد الطفيلي 

7258/15 S.2845 
علم اإلجتماع و دور الشباب في الريادة 

 المجتمعية 
 الطفيلي د: حمد 

7259/15 S.2846 
علم اإلجتماع و دور الشباب في الريادة 

 المجتمعية 
 د: حمد الطفيلي 

7311/15 S.2847 
دراسات الجدوى اإلقتصادية و اإلجتماعية 

 للمشاريع 
 د: محمد دياب 

7312/15 S.2848 
دراسات الجدوى اإلقتصادية و اإلجتماعية 

 للمشاريع 
 د: محمد دياب 

7319/15 S.2849  د: حسين عبد الهادي  العالمة النيولبيرالية و خيارات المستقبل 

7320/15 S.2850  د: حسين عبد الهادي  العالمة النيولبيرالية و خيارات المستقبل 

7321/15 S.2851  عبد الهادي  د: حسين العالمة النيولبيرالية و خيارات المستقبل 

7337/15 S.2852 
مقاربة  -العنف ضد األطفال في المدارس 

 حقوقية 
 د: محمود محمد المصري 

7338/15 S.2853 
مقاربة  -العنف ضد األطفال في المدارس 

 حقوقية 
 د: محمود محمد المصري 

  S.2854     



  S.2855     

7345/15 S.2856  علي عباس مراد  ديمقراطية عصر العولمة 

7346/15 S.2857  علي عباس مراد  ديمقراطية عصر العولمة 

7347/15 S.2858  علي عباس مراد  ديمقراطية عصر العولمة 

7348/15 S.2859  علي عباس مراد  ديمقراطية عصر العولمة 

7349/15 S.2860 

المؤسسات السياسية و اإلجتماعية في الدولة 

األحزاب  -النقابات  -الجمعيات  -المعاصرة 

 الضمان اإلجتماعي  - اإلعالم  -

 د: ابراهيم مشورب 

7350/15 S.2861 

المؤسسات السياسية و اإلجتماعية في الدولة 

األحزاب  -النقابات  -الجمعيات  -المعاصرة 

 الضمان اإلجتماعي  - اإلعالم  -

 د: ابراهيم مشورب 

7351/15 S.2862 

المؤسسات السياسية و اإلجتماعية في الدولة 

األحزاب  -النقابات  -الجمعيات  -المعاصرة 

 الضمان اإلجتماعي  - اإلعالم  -

 د: ابراهيم مشورب 

7352/15 S.2863 

السياسية و اإلجتماعية في الدولة المؤسسات 

األحزاب  -النقابات  -الجمعيات  -المعاصرة 

 الضمان اإلجتماعي  - اإلعالم  -

 د: ابراهيم مشورب 

7353/15 S.2864  د: محمد علي مقلد  قضايا حضارية عربية معاصرة 

7354/15 S.2865  علي مقلد د: محمد  قضايا حضارية عربية معاصرة 

7355/15 S.2866  د: محمد علي مقلد  قضايا حضارية عربية معاصرة 

  S.2867     

7403/15 S.2868 

 -أنماط العالقات اإلجتماعية في النص القرآني 

دراسة سوسيولوجية لعمليات اإلتصال في القصة 

 السالم تطبيقا )القرآنية        ( قصة موسى عليه 

 د: عبد العزيز خواجة 



7404/15 S.2869 

 -أنماط العالقات اإلجتماعية في النص القرآني 

دراسة سوسيولوجية لعمليات اإلتصال في القصة 

 القرآنية        ( قصة موسى عليه السالم تطبيقا )

 د: عبد العزيز خواجة 

7737/16 S.2870 
جديدة للثقافة و مدخل إلى علم ثقافة نظرة 

 إسالمي 
 أد: عزمي طه السيد أحمد 

7738/16 S.2871 
نظرة جديدة للثقافة و مدخل إلى علم ثقافة 

 إسالمي 
 أد: عزمي طه السيد أحمد 

7739/16 S.2872 

التربوية لطلبة دبلوم التأهيل التربوي و المناهج 

السنة الثالثة /تربية ،شعبة المناهج و تقنيات 

 التعليم للفصلين األول و الثاني 

د: جبرائيل بشارة/         د: 

 أسما الياس 

7740/16 S.2873 

التربوية لطلبة دبلوم التأهيل التربوي و المناهج 

السنة الثالثة /تربية ،شعبة المناهج و تقنيات 

 التعليم للفصلين األول و الثاني 

د: جبرائيل بشارة/         د: 

 أسما الياس 

7741/16 S.2874  د: عبد اهللا المجيدل و أخرون  فلسفة التربية 

7742/16 S.2875  د: عبد اهللا المجيدل و أخرون  التربية فلسفة 

7743/16 S.2876 
أي نموذج  -إيبستمولوجيا العلوم اإلنسانية 

 للعملية في دراسة الظاهرة اإلنسانية ؟
 د: عبد الجبار شكري 

7744/16 S.2877 
أي نموذج  -العلوم اإلنسانية إيبستمولوجيا 

 للعملية في دراسة الظاهرة اإلنسانية ؟
 د: عبد الجبار شكري 

7745/16 S.2878  د: بالل عوض سالمة التفكير المنهجي في تصميم البحوث اإلجتماعية 

7746/16 S.2879  عوض سالمةد: بالل  التفكير المنهجي في تصميم البحوث اإلجتماعية 

7747/16 S.2880  روجر جوم /تر:أديب يوسف شيش مقدمة نقدية -مناهج البحث اإلجتماعي 

7748/16 S.2881  روجر جوم /تر:أديب يوسف شيش مقدمة نقدية -مناهج البحث اإلجتماعي 

7749/16 S.2882  أد: محمود السيد  دراسات تربوية 

7750/16 S.2883  أد: محمود السيد  دراسات تربوية 



7751/16 S.2884  د: عيسى الشماس  موسوعة التربية األسرية 

7752/16 S.2885  د: عيسى الشماس  موسوعة التربية األسرية 

7753/16 S.2886 
و السلطة و المجتمع في المغرب العربي القبيلة 

 مقاربة أنثروبولوجية  -
 د: منصور مرقومة 

7754/16 S.2887 
القبيلة و السلطة و المجتمع في المغرب العربي 

 مقاربة أنثروبولوجية  -
 د: منصور مرقومة 

7755/16 S.2888  المجتمع  -الزمرة  -الفرد  -الهوية و الهويات 
كاترين آلبيرن و جان كلود روانو 

 بورباالن /تر: د: إياس حسن

7756/16 S.2889  المجتمع  -الزمرة  -الفرد  -الهوية و الهويات 
كاترين آلبيرن و جان كلود روانو 

 بورباالن /تر: د: إياس حسن

7757/16 S.2890  عقيلة عبد الحسين سعيد الدهان أثر التنشئة اإلجتماعية في البناء الديمقراطي 

7758/16 S.2891  عقيلة عبد الحسين سعيد الدهان أثر التنشئة اإلجتماعية في البناء الديمقراطي 

7759/16 S.2892 
الثقافة و التنشئة اإلجتماعية و أثرها في تكوين 

 شخصية الفرد 
 د: فاديا أبو خليل 

7760/16 S.2893 
الثقافة و التنشئة اإلجتماعية و أثرها في تكوين 

 شخصية الفرد 
 د: فاديا أبو خليل 

7761/16 S.2894  دراسات في الجغرافيا البشرية 
د: عبد القادر حماد /    د: 

 أشرف حسن شقفة

7762/16 S.2895  دراسات في الجغرافيا البشرية 
د: د: عبد القادر حماد /    

 أشرف حسن شقفة

7763/16 S.2896 
دراسة تربوية من منظور  -التربية و المجتمع 

 إجتماعي 
 د: عيسى الشماس 

7764/16 S.2897 
دراسة تربوية من منظور  -التربية و المجتمع 

 إجتماعي 
 د: عيسى الشماس 

7765/16 S.2898  إبراهيم جابر السيد د:  الطفل من الفعل إلى التفكير 

7766/16 S.2899  د: إبراهيم جابر السيد  الطفل من الفعل إلى التفكير 



7767/16 S.2900  د: موسى داوود الطريفي  منظمات المجتمع المدني  -تحديات و آفاق 

7768/16 S.2901  داوود الطريفي د: موسى  منظمات المجتمع المدني  -تحديات و آفاق 

7769/16 S.2902  مدخل إلى علم اإلجتماع البراغماتي 
محمد ناشي /تر:د: طواهري 

 ميلود

7770/16 S.2903  مدخل إلى علم اإلجتماع البراغماتي 
محمد ناشي /تر:د: طواهري 

 ميلود

7771/16 S.2904 
المجتمع العربي و أسئلة الثورة و  -اليقين رمل 

 الديمقراطية 
 أحمد دلباني 

7772/16 S.2905 
المجتمع العربي و أسئلة الثورة و  -رمل اليقين 

 الديمقراطية 
 أحمد دلباني 

7773/16 S.2906  أد: مصطفى رجب  كنوز تربوية من السنة النبوية 

7774/16 S.2907  أد: مصطفى رجب  كنوز تربوية من السنة النبوية 

7806/16 S.2908 
مقاالت في القانون  -العالقات العربية الدولية 

 الدولي العربي العام
 القاضي : طارق زياده

7807/16 S.2909 
مقاالت في القانون  -العالقات العربية الدولية 

 الدولي العربي العام
 طارق زيادهالقاضي : 

7808/16 S.2910 
مقاالت في القانون  -العالقات العربية الدولية 

 الدولي العربي العام
 القاضي : طارق زياده

7809/16 S.2911  الفكر السياسي اإلسالمي  -دراسات في تاريخ 
أد: نزار محمد قادر /   أد: نهلة 

 شهاب أحمد

7810/16 S.2912  الفكر السياسي اإلسالمي  -دراسات في تاريخ 
أد: نزار محمد قادر /   أد: نهلة 

 شهاب أحمد

7811/16 S.2913  النظام العالمي للقرن الواحد و العشرين 
أ.ني . أوتكين /تر: يونس كامل 

 د: هاشم حمادي -ديب 

7812/16 S.2914  العالمي للقرن الواحد و العشرين النظام 
أ.ني . أوتكين /تر: يونس كامل 

 د: هاشم حمادي -ديب 



7813/16 S.2915 

النظام العالمي الجديد الحاضر و المستقبل عبر 

 -مفاهيم السياسة الدولية في المنظور العالمي 

 دراسة 

د: عبد العزيز السعيد و أخرون 

 /تر : نافع أيوب لبس 

7814/16 S.2916 

النظام العالمي الجديد الحاضر و المستقبل عبر 

 -مفاهيم السياسة الدولية في المنظور العالمي 

 دراسة 

د: عبد العزيز السعيد و أخرون 

 /تر : نافع أيوب لبس 

7815/16 S.2917 
اإلتجاهات الفكرية و السياسية في العصر 

 العباسي 
 عيدان كاطع اللهيبي د: مؤيد 

7816/16 S.2918 
اإلتجاهات الفكرية و السياسية في العصر 

 العباسي 
 د: مؤيد عيدان كاطع اللهيبي 

7817/16 S.2919  د: الطيب تيزيني  فصول في الفكر السياسي العربي 

7818/16 S.2920  تيزيني د: الطيب  فصول في الفكر السياسي العربي 

7819/16 S.2921  د: الطيب تيزيني  فصول في الفكر السياسي العربي 

7820/16 S.2922 
 -التشكالت األيديولوجية في اإلسالم 

 اإلجتهادات و التاريخ 

بنسالم حميش /تقديم : ماكسيم 

 رودنسون

7821/16 S.2923 
 -األيديولوجية في اإلسالم التشكالت 

 اإلجتهادات و التاريخ 

بنسالم حميش /تقديم : ماكسيم 

 رودنسون

7822/16 S.2924 
النظام الشمولي العربي . . و اإلشكال العلماني 

 و الديمقراطي 
 فخر الدين فياض

7823/16 S.2925 
الشمولي العربي . . و اإلشكال العلماني النظام 

 و الديمقراطي 
 فخر الدين فياض

7824/16 S.2926  د: خليل حسين  النظام العالمي الجديد و المتغيرات الدولية 

7825/16 S.2927  د: خليل حسين  النظام العالمي الجديد و المتغيرات الدولية 

7826/16 S.2928  عبد الغفار نصر  إشكاليات النهضة و معوقاتها 

7827/16 S.2929  عبد الغفار نصر  إشكاليات النهضة و معوقاتها 



7828/16 S.2930 

الليبرالية  -النظام العالمي و رياح التغيير 

اإلمبراطورية األمريكية و أزمة النظام  -الجديدة 

 الرأسمالي العالمي 

 مصلح غالب أبو 

7829/16 S.2931 

الليبرالية  -النظام العالمي و رياح التغيير 

اإلمبراطورية األمريكية و أزمة النظام  -الجديدة 

 الرأسمالي العالمي 

 غالب أبو مصلح 

7832/16 S.2932 
 -السياسي في الفكر اإلسالمي اإلصالح 

 المقاربات ،القوى ، األولويات ، اإلستراتيجيات 
 محمد أبو رمان 

7833/16 S.2933 
 -اإلصالح السياسي في الفكر اإلسالمي 

 المقاربات ،القوى ، األولويات ، اإلستراتيجيات 
 محمد أبو رمان 

7834/16 S.2934  حسام علي محسن المدامغة   1935 - 1888القضية العربية لورنس و 

7835/16 S.2935  حسام علي محسن المدامغة   1935 - 1888لورنس و القضية العربية 

7838/16 S.2936 
بين  -السياسة األمريكية تجاه الوطن العربي 

 الثابت اإلستراتيجي و المتغير الظرفي 
 د: محمد مراد 

7839/16 S.2937 
بين  -السياسة األمريكية تجاه الوطن العربي 

 الثابت اإلستراتيجي و المتغير الظرفي 
 د: محمد مراد 

7840/16 S.2938 
أمريكا و إسرائيل في عيون   -شهود من أهلها 

 كتابها 
 تر: بشار عبد اهللا

7841/16 S.2939 
أمريكا و إسرائيل في عيون   -أهلها شهود من 

 كتابها 
 تر: بشار عبد اهللا

7842/16 S.2940 
اإلغريقي  -الفكر السياسي في العصور القديمة 

 الروماني  -الهلنستي  -
 د: عمر عبد الحي 

7843/16 S.2941 
اإلغريقي  -الفكر السياسي في العصور القديمة 

 الروماني  -الهلنستي  -
 د: عمر عبد الحي 

7844/16 S.2942 
مقاربات لقراءة وجه أمريكا  -السيدة أمريكا 

 الحقيقي 
 د: عبد اهللا محمد الغدامي 

7845/16 S.2943 
مقاربات لقراءة وجه أمريكا  -السيدة أمريكا 

 الحقيقي 
 د: عبد اهللا محمد الغدامي 

7846/16 S.2944 
دراسة مقارنة بين القوانين  -السياسية الجريمة 

 الجنائية الوضعية و التشريع الجنائي اإلسالمي
 د: منتصر سعيد حموده

7847/16 S.2945 
دراسة مقارنة بين القوانين  -الجريمة السياسية 

 الجنائية الوضعية و التشريع الجنائي اإلسالمي
 د: منتصر سعيد حموده



7848/16 S.2946 
اإلسالمي             -القدس من الوعي التاريخي العربي 

 ( بين التاريخي و الفضائلي )

محمد  -شمس الدين الكالني 

 جمال باروت

7849/16 S.2947 
اإلسالمي             -القدس من الوعي التاريخي العربي 

 ( بين التاريخي و الفضائلي )

محمد  -الكالني شمس الدين 

 جمال باروت

7850/16 S.2948 
إرهاصات وعي نقدي  -العرب و المستقبل 

 محتمل 
 د: كريم أبو حالوة

7851/16 S.2949 
إرهاصات وعي نقدي  -العرب و المستقبل 

 محتمل 
 د: كريم أبو حالوة

7852/16 S.2950  الموسوي كاظم  إحتالل بغداد -واشنطن .. لندن 

7853/16 S.2951  كاظم الموسوي  إحتالل بغداد -واشنطن .. لندن 

7854/16 S.2952  عبد العزيز العيادي  المعرفة و السلطة  -ميشال فوكو 

7855/16 S.2953  عبد العزيز العيادي  المعرفة و السلطة  -ميشال فوكو 

7856/16 S.2954  القاضي : طارق زياده دراسات و مقاالت في الفكر العربي و اإلسالمي 

7857/16 S.2955  القاضي : طارق زياده دراسات و مقاالت في الفكر العربي و اإلسالمي 

7858/16 S.2956 د: نعيم اليافي  حركة اإلصالح الديني في عصر النهضة 

7859/16 S.2957  د: نعيم اليافي  اإلصالح الديني في عصر النهضةحركة 

7860/16 S.2958 
عنقاء مغرب في معرفة ختم  -كتاب ختم الوالية 

 األولياء و شمس المغرب 
 محي الدين بن عربي 

7861/16 S.2959 
عنقاء مغرب في معرفة ختم  -كتاب ختم الوالية 

 األولياء و شمس المغرب 
 بن عربي محي الدين 

7862/16 S.2960 

استراتيجي للقوى الكبرى على -التنافس الجيو

 -دبلوماسية الصين النفطية  -موارد الطاقة 

 األبعاد و اإلنعكاسات 

 علي حسين باكير 



7863/16 S.2961 

استراتيجي للقوى الكبرى على -الجيوالتنافس 

 -دبلوماسية الصين النفطية  -موارد الطاقة 

 األبعاد و اإلنعكاسات 

 علي حسين باكير 

7864/16 S.2962  معضلة القوة العظمى  -واشطن و العالم 
بيير هاسنر و جوستان فاييس /تر 

 : د: قاسم مقداد 

7865/16 S.2963  معضلة القوة العظمى  -العالم واشطن و 
بيير هاسنر و جوستان فاييس /تر 

 : د: قاسم مقداد 

7866/16 S.2964 
أمركة العولمة في الشرق األوسط و آسيا الوسطى   

 (مثلث الخيرات)
 محمد علي سرحان 

7867/16 S.2965 
أمركة العولمة في الشرق األوسط و آسيا الوسطى   

 (مثلث الخيرات)
 محمد علي سرحان 

8174/16 S.2966 
األنشطة الطالبية و مدى اإلستفادة منها في 

 الوطن العربي 
 د: محمود صديق عبد الواحد

8175/16 S.2967 
األنشطة الطالبية و مدى اإلستفادة منها في 

 الوطن العربي 
 د: محمود صديق عبد الواحد

8176/16 S.2968 
األنشطة الطالبية و مدى اإلستفادة منها في 

 الوطن العربي 
 د: محمود صديق عبد الواحد

2969/16 S.2969 
سوسيولوجيا اإلنحراف بحث ميداني في ميداني 

 بغداد 
 أد: نبيل نعمان إسماعيل 

2970/16 S.2970 
سوسيولوجيا اإلنحراف بحث ميداني في ميداني 

 بغداد 
 أد: نبيل نعمان إسماعيل 

2971/16 S.2971 
سوسيولوجيا اإلنحراف بحث ميداني في ميداني 

 بغداد 
 أد: نبيل نعمان إسماعيل 

8195/16 S.2972 
التعليم و الممارسة في العالم  -خدمة الجماعة 

 العربي 
 د: سماح سالم سالم

8196/16 S.2973 
التعليم و الممارسة في العالم  -الجماعة خدمة 

 العربي 
 د: سماح سالم سالم

8197/16 S.2974 
التعليم و الممارسة في العالم  -خدمة الجماعة 

 العربي 
 د: سماح سالم سالم

8276/18 S.2975  إميل دوركايم /تر: حسن عودة اإلنتحار 



8277/18 S.2976  إميل دوركايم /تر: حسن عودة اإلنتحار 

8295/18 S.2977 
 -الجزء األول  -دراسة في العالقات الدولية 

 النظريات الجيوسياسية 

جيرار ديسوا /تر: د: قاسم 

 المقداد

8296/18 S.2978 
 -الجزء األول  -دراسة في العالقات الدولية 

 النظريات الجيوسياسية 

ديسوا /تر: د: قاسم جيرار 

 المقداد

8297/18 S.2979 
 -الجزء األول  -دراسة في العالقات الدولية 

 النظريات الجيوسياسية 

جيرار ديسوا /تر: د: قاسم 

 المقداد

8335/18 S.2980 د: جاسم سلطان خطوتك األولى نحو فهم اإلقتصاد 

8336/18 S.2981  د: جاسم سلطان األولى نحو فهم اإلقتصادخطوتك 

8426/18 S.2982 
أميركا و استراتجيات الطاقة : إلى  -دم و نفط 

 أين ؟
 مايكل كلير /تر: أحمد رمو

8427/18 S.2983 
أميركا و استراتجيات الطاقة : إلى  -دم و نفط 

 أين ؟
 مايكل كلير/تر: أحمد رمو 

8436/18 S.2984 

جدلية العالقة بين واقعية  -صناعة القرار الدولي 

 -العالقات الدولية و قواعد القانون الدولي العام 

 دراسة تأصلية مقارنة 

 محمد خالد الشاكر 

8437/18 S.2985 

جدلية العالقة بين واقعية  -صناعة القرار الدولي 

 -الدولي العام العالقات الدولية و قواعد القانون 

 دراسة تأصلية مقارنة 

 محمد خالد الشاكر 

8438/18 S.2986 
افتراءات و أباطيل  -أكاذيب التاريخ الكبرى 

 يجب أن تمحى من ذاكرة العالم 
 مجدي كامل 

8439/18 S.2987 
افتراءات و أباطيل  -أكاذيب التاريخ الكبرى 

 يجب أن تمحى من ذاكرة العالم 
 مجدي كامل 

8444/18 S.2988  د: عصام علي العبيدي  دراسة تاريخية  -األحزاب السياسية في إسرائيل 

8445/18 S.2989  د: عصام علي العبيدي  دراسة تاريخية  -األحزاب السياسية في إسرائيل 

8446/18 S.2990 
اإلسالم السياسي في التطور التاريخي و مشروع 

 المعاصر 
 د: عبد الوهاب العقاب 

8447/18 S.2991 
مشروع اإلسالم السياسي في التطور التاريخي و 

 المعاصر 
 د: عبد الوهاب العقاب 



8450/18 S.2992 
تاريخ األفكار السياسية من اليونان إلى العصر 

 1-الوسيط 

/تر: د: ناجي جان توشار 

 الدراوشة 

8451/18 S.2993 
تاريخ األفكار السياسية من عصر النهضة إلى 

 2-عصر األنوار  

جان توشار /تر: د: ناجي 

 الدراوشة 

8452/18 S.2994 
الليبرالية  -اإلشتراكية  -تاريخ األفكار السياسية 

 3-السلفية   -القومية  -

/تر: د: ناجي جان توشار 

 الدراوشة 

8471/18 S.2995 
الليبرالية  -الربح على حساب الشعوب  

 الجديدة و النظام الكوكبي 
 نعوم تشومسكي /تر: أسامة إسبر

8472/18 S.2996 
الليبرالية  -الربح على حساب الشعوب  

 الجديدة و النظام الكوكبي 
 نعوم تشومسكي /تر: أسامة إسبر

8473/18 S.2997  د: حميد الحداد السلطة و العنف في الغرب اإلسالمي 

8474/18 S.2998  د: حميد الحداد السلطة و العنف في الغرب اإلسالمي 

8475/18 S.2999  أراء لليوم و للغد -السياسة اإلقتصادية 
لودفيغ فون ميزس/تر:د:حازم 

 نسيبة

8476/18 S.3000  أراء لليوم و للغد -السياسة اإلقتصادية 
لودفيغ فون ميزس/تر:د:حازم 

 نسيبة

8482/18 S.3001 
الشركات النفطية المتعددة الجنسيات و تأثيرها 

 في العالقات الدولية 
 د: محمد خيتاوي

8483/18 S.3002 
النفطية المتعددة الجنسيات و تأثيرها الشركات 

 في العالقات الدولية 
 د: محمد خيتاوي

8488/18 S.3003  صاحب الربيعي  الصراع و المواجهة بين المثقف و السياسي 

8489/18 S.3004  صاحب الربيعي  الصراع و المواجهة بين المثقف و السياسي 

8490/18 S.3005  صاحب الربيعي  الصراع و المواجهة بين المثقف و السياسي 

8491/18 S.3006  اإلعداد للقرن الواحد و العشرين 
بول كينيدي /تر: نسيم واكيم 

 يازجي

8492/18 S.3007  اإلعداد للقرن الواحد و العشرين 
بول كينيدي /تر: نسيم واكيم 

 يازجي

8496/18 S.3008  هشام الخطيب و أخرون العرب و المرحلة اإلقتصادية الجديدة 



8497/18 S.3009  هشام الخطيب و أخرون العرب و المرحلة اإلقتصادية الجديدة 

8498/18 S.3010 
إرهاصات وعي نقدي  -العرب و المستقبل 

 محتمل 
 د: كريم أبو حالوة

8499/18 S.3011 
إرهاصات وعي نقدي  -المستقبل العرب و 

 محتمل 
 د: كريم أبو حالوة

8500/18 S.3012  العالقات اإلقتصادية الدولية 
د: محمد عيسى عبد اهللا/د: 

 موسى ابراهيم

8501/18 S.3013  العالقات اإلقتصادية الدولية 
د: محمد عيسى عبد اهللا/د: 

 موسى ابراهيم

8504/18 S.3014 

 -تاريخها  -العالقات الدبلوماسية و القنصلية 

قوانينها و أصولها مع دراسة معمقة لإلمتيازات و 

 حصانات الموظفين الدولين

 د: هاني الرضا

8505/18 S.3015 

 -تاريخها  -العالقات الدبلوماسية و القنصلية 

لإلمتيازات و قوانينها و أصولها مع دراسة معمقة 

 حصانات الموظفين الدولين

 د: هاني الرضا

8506/18 S.3016 د: نبيل طعمة  دعوة إلى الرشاد 

8507/18 S.3017 د: نبيل طعمة  دعوة إلى الرشاد 

8508/18 S.3018 

رؤية سياسية  -و العرب و بداية التاريخ العولمة 

قراءة نقدية في  -لتنمية قومية استراتجية 

 -دراسة في التعاون العربي  -السياسات الدولية 

 العربي

 د:األمير وليد جميل األيوبي 

8509/18 S.3019 

رؤية سياسية  -و العرب و بداية التاريخ العولمة 

قراءة نقدية في  -لتنمية قومية استراتجية 

 -دراسة في التعاون العربي  -السياسات الدولية 

 العربي

 د:األمير وليد جميل األيوبي 

8510/18 S.3020 د: أحمد طيارة في النقد الذاتي و البناء السلمي للمجتمعات 

8511/18 S.3021 د: أحمد طيارة في النقد الذاتي و البناء السلمي للمجتمعات 

8512/18 S.3022 
اإلطالقية  -الفكر السياسي الحديث و المعاصر 

 اإلشتراكية  -القومية  -الليبرالية  -
 د: موسى ابراهيم 



8513/18 S.3023 
اإلطالقية  -السياسي الحديث و المعاصر الفكر 

 اإلشتراكية  -القومية  -الليبرالية  -
 د: موسى ابراهيم 

8514/18 S.3024 
اإلطالقية  -الفكر السياسي الحديث و المعاصر 

 اإلشتراكية  -القومية  -الليبرالية  -
 د: موسى ابراهيم 

8515/18 S.3025 
اإلطالقية  -السياسي الحديث و المعاصر الفكر 

 اإلشتراكية  -القومية  -الليبرالية  -
 د: موسى ابراهيم 

8516/18 S.3026 
الكتاب  -أشياء في صدري  -المؤامرة الكبرى 

 الثالث 
 حسن لطش

8517/18 S.3027 
الكتاب  -أشياء في صدري  -المؤامرة الكبرى 

 الثالث 
 حسن لطش

8518/18 S.3028  د: نزيه كباره المبادئ األساسية في إدارة األعمال 

8519/18 S.3029  د: نزيه كباره المبادئ األساسية في إدارة األعمال 

8522/18 S.3030 
-1845 -النزاعات اإلقليمية في نصف قرن 

1995 
 د: علي صبح

8523/18 S.3031 
-1845 -اإلقليمية في نصف قرن النزاعات 

1995 
 د: علي صبح

8526/18 S.3032 

المصالح اإلقتصادية و  -النظام العالمي 

التطور  -السياسية و التوجهات اإلستراتجية 

 التاريخي لتوازنات القوى

 د: خالد عبد العظيم

8527/18 S.3033 

المصالح اإلقتصادية و  -العالمي النظام 

التطور  -السياسية و التوجهات اإلستراتجية 

 التاريخي لتوازنات القوى

 د: خالد عبد العظيم

8528/18 S.3034  منى نظيف الراعي  نداء للجميع 

8529/18 S.3035  منى نظيف الراعي  نداء للجميع 

8530/18 S.3036  منى نظيف الراعي  للجميع نداء 

8531/18 S.3037  بيتر بيرك/تر: داوود صالح رحمة علم اإلجتماع و التاريخ 

8532/18 S.3038  بيتر بيرك/تر: داوود صالح رحمة علم اإلجتماع و التاريخ 



8535/18 S.3039  دهام عبد القادر  مقاربة سوسيولوجية  -الدالالت اإلجتماعية للغة 

8536/18 S.3040  دهام عبد القادر  مقاربة سوسيولوجية  -الدالالت اإلجتماعية للغة 

8537/18 S.3041 
اإلقتصاد  -أوروبا من الثورة الفرنسية إلى العولمة 

 األزمات  -األيديولوجيا  -
 د: محمد مراد 

8538/18 S.3042 
اإلقتصاد  -من الثورة الفرنسية إلى العولمة أوروبا 

 األزمات  -األيديولوجيا  -
 د: محمد مراد 

8539/18 S.3043 محمود عبد اهللا  أيام هزت العالم و غيرت وجه التاريخ 

8540/18 S.3044 محمود عبد اهللا  أيام هزت العالم و غيرت وجه التاريخ 

8544/18 S.3045 

اإلسالمية  -أضواء على التربية و الثقافة العربية 

في الشام و الجزيرة خالل القرون الثالثة األولى 

 للهجرة 

 د: ملكة أبيض 

8545/18 S.3046 

اإلسالمية  -أضواء على التربية و الثقافة العربية 

في الشام و الجزيرة خالل القرون الثالثة األولى 

 للهجرة 

 د: ملكة أبيض 

8553/18 S.3047  حاتم حميد محسن  تناقضات العولمة 

8554/18 S.3048  حاتم حميد محسن  تناقضات العولمة 

8555/18 S.3049 
حروب اإلمبراطورية  -مكان خاص في الجحيم 

 و فضيحة أسطول الحرية 

مجموعة المؤلفين /تر: بشار عبد 

 اهللا

8556/18 S.3050 
حروب اإلمبراطورية  -مكان خاص في الجحيم 

 و فضيحة أسطول الحرية 

مجموعة المؤلفين /تر: بشار عبد 

 اهللا

8560/18 S.3051 د: محمد صالح مسفر  حوارات في قضايا عربية معاصرة 

8561/18 S.3052 د: محمد صالح مسفر  حوارات في قضايا عربية معاصرة 

8583/18 S.3053  د: موسى إبراهيم  قضايا عربية و دولية معاصرة 

8584/18 S.3054  د: موسى إبراهيم  قضايا عربية و دولية معاصرة 



8589/18 S.3055  فوزي صلوخ مقاربات دبلوماسية لنزاعات إقليمية و دولية 

8590/18 S.3056  فوزي صلوخ دبلوماسية لنزاعات إقليمية و دولية مقاربات 

8607/18 S.3057  د: نمير قاسم خلف  تقنيات و مكمالت التصميم الداخلي 

8608/18 S.3058  د: نمير قاسم خلف  تقنيات و مكمالت التصميم الداخلي 

8642/18 S.3059 
-1845 -اإلقليمية في نصف قرن النزاعات 

1995 
 د: علي صبح

8643/18 S.3060 
-1845 -النزاعات اإلقليمية في نصف قرن 

1995 
 د: علي صبح

8646/18 S.3061  العولمة و اإلمبريالية 
ميشيل هوسون و أخرون /تر:رندة 

 بعث 

8647/18 S.3062  العولمة و اإلمبريالية 
هوسون و أخرون /تر:رندة ميشيل 

 بعث 

8651/18 S.3063 
 -اغتيال البيئة الفلسطينية ( التطهير العرقي ) 

 المياه -جدران الضم  -اإلستيطان 
 مصطفى سعد الدين قاعود

8652/18 S.3064 
 -اغتيال البيئة الفلسطينية ( التطهير العرقي ) 

 المياه -جدران الضم  -اإلستيطان 
 مصطفى سعد الدين قاعود

8653/18 S.3065 
 -اغتيال البيئة الفلسطينية ( التطهير العرقي ) 

 المياه -جدران الضم  -اإلستيطان 
 مصطفى سعد الدين قاعود

8654/18 S.3066  د: وديع طوروس اإلقتصاد السياسي 

8655/18 S.3067  طوروسد: وديع  اإلقتصاد السياسي 

8656/18 S.3068  فوزي صلوخ مقاربات دبلوماسية لنزاعات إقليمية و دولية 

8657/18 S.3069  فوزي صلوخ مقاربات دبلوماسية لنزاعات إقليمية و دولية 

8658/18 S.3070  فوزي صلوخ مقاربات دبلوماسية لنزاعات إقليمية و دولية 

8661/18 S.3071  د: ابراهيم مشورب  دراسات إقتصادية  -التخلف و التنمية 



8662/18 S.3072  د: ابراهيم مشورب  دراسات إقتصادية  -التخلف و التنمية 

8665/18 S.3073  د: علي صبح 1995 -  1945الصراع الدولي في نصف قرن 

8666/18 S.3074  د: علي صبح 1995 -  1945الدولي في نصف قرن الصراع 

8667/18 S.3075 نعوم تشومسكي /تر: محمد ميالد هل ينحدر العالم إلى الهاوية ؟ 

8668/18 S.3076 نعوم تشومسكي /تر: محمد ميالد هل ينحدر العالم إلى الهاوية ؟ 

8669/18 S.3077  عثمان العثمان التسوية السياسية للصراع العربي اإلسرائيلي مأزق 

8670/18 S.3078  عثمان العثمان مأزق التسوية السياسية للصراع العربي اإلسرائيلي 

8673/18 S.3079  موريس دوفرجيه/تر:د: سليم حداد علم إجتماع السياسة 

8674/18 S.3080  موريس دوفرجيه/تر:د: سليم حداد إجتماع السياسة علم 

8675/18 S.3081  صاحب الربيعي  رؤية في مؤسسات الدولة و المجتمع 

8676/18 S.3082  صاحب الربيعي  رؤية في مؤسسات الدولة و المجتمع 

8677/18 S.3083  الربيعي صاحب  رؤية في مؤسسات الدولة و المجتمع 

8678/18 S.3084  أد: محمود السيد  دراسات تربوية 

8679/18 S.3085  أد: محمود السيد  دراسات تربوية 

8680/18 S.3086  د: عبد الحي زلوم الرأسمالية و العولمة في مأزق  -أزمة نظام 

8681/18 S.3087  د: عبد الحي زلوم الرأسمالية و العولمة في مأزق  -نظام أزمة 

8682/18 S.3088 
دراسة  -العراق في ظل اإلحتالل و المقاومة 

 تحليلية في األسباب و النتائج
 عبد الجليل حسن الرفيع



8683/18 S.3089 
دراسة  -في ظل اإلحتالل و المقاومة العراق 

 تحليلية في األسباب و النتائج
 عبد الجليل حسن الرفيع

8687/18 S.3090  د: عدنان السيد حسين  نظرية العالقات الدولية 

8688/18 S.3091  د: عدنان السيد حسين  نظرية العالقات الدولية 

8689/18 S.3092 
حدود السيادة ،حقوق  -العالمي الجديد النظام 

 اإلنسان ،تقرير مصاير الشعوب 

مورتمر سيلرز/تر: صادق ابراهيم 

 عودة

8690/18 S.3093 
حدود السيادة ،حقوق  -النظام العالمي الجديد 

 اإلنسان ،تقرير مصاير الشعوب 

مورتمر سيلرز/تر: صادق ابراهيم 

 عودة

8691/18 S.3094 .. د: خير الدين عبد الرحمن الحوار أوال .. الحوار دائما 

8692/18 S.3095 .. د: خير الدين عبد الرحمن الحوار أوال .. الحوار دائما 

8695/18 S.3096  د: حيدر حميد رشيد خفايا من تاريخ العراق المعاصر 

8696/18 S.3097  د: حيدر حميد رشيد تاريخ العراق المعاصر خفايا من 

8697/18 S.3098  صبرينة داود كبسوالت تحفيز 

8698/18 S.3099  صبرينة داود كبسوالت تحفيز 

8699/18 S.3100 
أمركة العولمة في الشرق األوسط و آسيا الوسطى   

 (مثلث الخيرات)
 محمد علي سرحان 

8700/18 S.3101 
أمركة العولمة في الشرق األوسط و آسيا الوسطى   

 (مثلث الخيرات)
 محمد علي سرحان 

8701/18 S.3102 
أمركة العولمة في الشرق األوسط و آسيا الوسطى   

 (مثلث الخيرات)
 محمد علي سرحان 

8702/18 S.3103  د: عامر مصباح المدخل إلى علم العالقات الدولية 

8703/18 S.3104  د: عامر مصباح المدخل إلى علم العالقات الدولية 

8704/18 S.3105 
األفاق الوطنية و الحدود  -السيادة و السلطة 

 العالمية 
 حافظ عبد الرحيم و أخرون 



8705/18 S.3106 
األفاق الوطنية و الحدود  -و السلطة السيادة 

 العالمية 
 حافظ عبد الرحيم و أخرون 

8706/18 S.3107 

بحوث و  -الدبلوماسية العربية في عالم متغير 

مناقشات التدوة الفكرية التي نظمتها وحدة 

الدراسات بدار الخليج للصحافة و الطباعة و 

 النشر 

 األخضر اإلبراهيمي و أخرون 

8707/18 S.3108 

بحوث و  -الدبلوماسية العربية في عالم متغير 

مناقشات التدوة الفكرية التي نظمتها وحدة 

الدراسات بدار الخليج للصحافة و الطباعة و 

 النشر 

 األخضر اإلبراهيمي و أخرون 

8710/18 S.3109 
-1941األبعاد السياسية للحكم الهاشمي 

1958 
 أبالل الجبوري د: خالدة 

8711/18 S.3110 
-1941األبعاد السياسية للحكم الهاشمي 

1958 
 د: خالدة أبالل الجبوري 

8714/18 S.3111 
المرتزقة الجدد من  -الشركات األمنية الخاصة 

 النشوء إلى غزو أفغانستان و العراق 
 زبير سلطان قدوري 

8715/18 S.3112 
المرتزقة الجدد من  -األمنية الخاصة الشركات 

 النشوء إلى غزو أفغانستان و العراق 
 زبير سلطان قدوري 

8716/18 S.3113 
دراسة  -المعاهدات الدولية في القانون الدولى 

 تطبيقية 
 د: بن داود ابراهيم 

8717/18 S.3114 
دراسة  -الدولية في القانون الدولى المعاهدات 

 تطبيقية 
 د: بن داود ابراهيم 

8718/18 S.3115  علي أسعدبركات  دراسة حالة : جامعة دمشق  -األمن اإلجتماعي 

8719/18 S.3116  علي أسعدبركات  دراسة حالة : جامعة دمشق  -األمن اإلجتماعي 

8720/18 S.3117  د: الطيب تيزيني  فصول في الفكر السياسي العربي 

8721/18 S.3118  د: الطيب تيزيني  فصول في الفكر السياسي العربي 

8722/18 S.3119  بيير بييان /تر : محمود التبر  العالم كما يراه كوشنير 

8723/18 S.3120  بييان /تر : محمود التبر بيير  العالم كما يراه كوشنير 



8724/18 S.3121  نذير جزماتي  الموسوعة الجغرافية السياسية 

8725/18 S.3122  نذير جزماتي  الموسوعة الجغرافية السياسية 

8726/18 S.3123  فوزي صلوخ األخطار و التداعيات  -أمركة النظام العالمي 

8727/18 S.3124  فوزي صلوخ األخطار و التداعيات  -أمركة النظام العالمي 

8728/18 S.3125 
تاريخ الفكر السياسي في العصور القديمة و 

 الوسطى 
 د: سلمى حمزة الخنساء 

8729/18 S.3126 
تاريخ الفكر السياسي في العصور القديمة و 

 الوسطى 
 د: سلمى حمزة الخنساء 

8730/18 S.3127  دراسة  -الفساد و اإلصالح 
عماد صالح عبد الرزاق الشيخ 

 داود

8731/18 S.3128  دراسة  -الفساد و اإلصالح 
عماد صالح عبد الرزاق الشيخ 

 داود

8732/18 S.3129 
نحو نظام  -مبدأ التوازن في السياسة الدولية 

 إنساني دولي جديد 
 محمد زكريا د: جاسم 

8733/18 S.3130 
نحو نظام  -مبدأ التوازن في السياسة الدولية 

 إنساني دولي جديد 
 د: جاسم محمد زكريا 

8734/18 S.3131  اإلرهاب الغربي 
روجيه غارودي /تر:سلمان 

 حرفوش 

8735/18 S.3132  اإلرهاب الغربي 
روجيه غارودي /تر:سلمان 

 حرفوش 

8736/18 S.3133  التاريخ السياسي لليابان 
تسورمي شونيسكي /تر: د: عالء 

 علي زين العابدين 

8737/18 S.3134  التاريخ السياسي لليابان 
تسورمي شونيسكي /تر: د: عالء 

 علي زين العابدين 

8738/18 S.3135  األفكار السياسية في القرن العشرين 
ميلون دلسول /تر: د:  شانتال

 جورج كنورة 

8739/18 S.3136  األفكار السياسية في القرن العشرين 
شانتال ميلون دلسول /تر: د: 

 جورج كنورة 

8740/18 S.3137 
قراءات في أحداث  -سيكولوجيا السياسة 

 ساخنة و شخصيات بارزة
 د: سعاد جبر سعيد 



8741/18 S.3138 
قراءات في أحداث  -سيكولوجيا السياسة 

 ساخنة و شخصيات بارزة
 د: سعاد جبر سعيد 

8742/18 S.3139 
 -اإلتجاهات السياسية للقبائل العربية في الكوفة 

 في القرن األول الهجري 
 قصي برهان مصطفى األطرقجي 

8743/18 S.3140 
 -السياسية للقبائل العربية في الكوفة اإلتجاهات 

 في القرن األول الهجري 
 قصي برهان مصطفى األطرقجي 

8746/18 S.3141  د: نعمان عطا اهللا الهيتي  القواعد و األليات الدولية  -حقوق اإلنسان 

8747/18 S.3142  عطا اهللا الهيتي د: نعمان  القواعد و األليات الدولية  -حقوق اإلنسان 

8748/18 S.3143 ... نبيل فوزات نوفل  العرب أثمة للصبح منطلق ؟ 

8749/18 S.3144 ... نبيل فوزات نوفل  العرب أثمة للصبح منطلق ؟ 

8750/18 S.3145 
دراسات نقدية في  -أطياف األيديولوجيا العربية 

 الفكر و السياسة  
 الكريم الجباعي جاد 

8751/18 S.3146 
دراسات نقدية في  -أطياف األيديولوجيا العربية 

 الفكر و السياسة  
 جاد الكريم الجباعي 

8754/18 S.3147  جان الرجيه /تر:سمر سليم حداد  القانون الجزائي 

8755/18 S.3148  الرجيه /تر:سمر سليم حداد جان  القانون الجزائي 

8756/18 S.3149  موريس بيرمان /تر: حسين الشوفي  إنحطاط الحضارة األمريكية

8757/18 S.3150  موريس بيرمان /تر: حسين الشوفي  إنحطاط الحضارة األمريكية

8758/18 S.3151  بيرمان /تر: حسين الشوفي موريس  إنحطاط الحضارة األمريكية

8763/18 S.3152  جان بريكمون /تر : عبود كاسوحة  اإلمبريالية بقناع إنساني 

8764/18 S.3153  جان بريكمون /تر : عبود كاسوحة  اإلمبريالية بقناع إنساني 

8770/18 S.3154  د: عبد الحسين عبد اهللا أمن الخليج العربي 



8771/18 S.3155  د: عبد الحسين عبد اهللا أمن الخليج العربي 

8791/18 S.3156  فوزي حسن حسين  الصين و اليابان و مقومات القطبية العالمية 

8792/18 S.3157  فوزي حسن حسين  الصين و اليابان و مقومات القطبية العالمية 

8805/18 S.3158 
الشعب و المؤسسات  -من يجرؤ على الكالم 

 في مواجهة اللوبي اإلسرائيلي 
 بول فندلي 

8806/18 S.3159 
الشعب و المؤسسات  -من يجرؤ على الكالم 

 في مواجهة اللوبي اإلسرائيلي 
 بول فندلي 

8809/18 S.3160  د: جمانة شومان  المفاوضات الدولية 

8810/18 S.3161  د: جمانة شومان  المفاوضات الدولية 

8811/18 S.3162  د: جمانة شومان  المفاوضات الدولية 

8812/18 S.3163 

وكالة المخابرات المركزية ،  -أسرار الرؤساء 

البيت األبيض ، اإلليزيه ، الملفات السرية 

2010 - 1981 

نوزيل /تر: فاطمة علي قنسان 

 خوجة و أخرون

8813/18 S.3164 

وكالة المخابرات المركزية ،  -أسرار الرؤساء 

البيت األبيض ، اإلليزيه ، الملفات السرية 

2010 - 1981 

قنسان نوزيل /تر: فاطمة علي 

 خوجة و أخرون

8814/18 S.3165  الكريم الجباعي جاد  هوية اإلختالف  -المجتمع المدني 

8815/18 S.3166  جاد الكريم الجباعي  هوية اإلختالف  -المجتمع المدني 

8816/18 S.3167  فرانسوا ميسان /تر:محمد التبر  ممول الحروب األمريكية  -شبكة كاراليل 

8817/18 S.3168  ميسان /تر:محمد التبر فرانسوا  ممول الحروب األمريكية  -شبكة كاراليل 

8818/18 S.3169  تيم واينر  تاريخ ( السي.آي .أيه) -إرث من الرماد 

8819/18 S.3170  تيم واينر  تاريخ ( السي.آي .أيه) -إرث من الرماد 



8820/18 S.3171 
السجل الخفي للسي .آي.إيه  -حروب األشباح 

 ، لألفغنستان ، و لبن الدن
 ستيف كول

8821/18 S.3172 
السجل الخفي للسي .آي.إيه  -حروب األشباح 

 ، لألفغنستان ، و لبن الدن
 ستيف كول

8822/18 S.3173 
اليونسكو و الصراع الدولي حول اإلعالم و 

 الثقافة 
 د: اسكندر الديك 

8823/18 S.3174 
و الصراع الدولي حول اإلعالم و اليونسكو 

 الثقافة 
 د: اسكندر الديك 

8828/18 S.3175 
بين  -السياسة األمريكية تجاه الوطن العربي 

 الثابت اإلستراتيجي و المتغير الظرفي 
 د: محمد مراد 

8829/18 S.3176 
بين  -األمريكية تجاه الوطن العربي السياسة 

 الثابت اإلستراتيجي و المتغير الظرفي 
 د: محمد مراد 

8832/18 S.3177  منتظر الزيدي  التحية األخيرة للرئيس بوش 

8833/18 S.3178  منتظر الزيدي  التحية األخيرة للرئيس بوش 

8834/18 S.3179 
التسلح النووي و السياسة  -مكشوفة أسرار 

 الخارجية اإلسرائيلية 

إسرائيل شاحاك/تر: د:عادل خير 

 اهللا 

8835/18 S.3180 
التسلح النووي و السياسة  -أسرار مكشوفة 

 الخارجية اإلسرائيلية 

إسرائيل شاحاك/تر: د:عادل خير 

 اهللا 

8836/18 S.3181  سمير التنير  معركة المصير  -السالم المستحيل أوباما و 

8837/18 S.3182  سمير التنير  معركة المصير  -أوباما و السالم المستحيل 

8838/18 S.3183  سمير التنير  معركة المصير  -أوباما و السالم المستحيل 

8839/18 S.3184  كريم بقرادوني  من حرب لبنان إلى حرب الخليج  -لعنة وطن 

8840/18 S.3185  كريم بقرادوني  من حرب لبنان إلى حرب الخليج  -لعنة وطن 

8841/18 S.3186 
 -خلفيات  -محرقة غزة و نهاية األسطورة 

 نتائج -أسباب 
 د: يوسف جاد الحق 

8842/18 S.3187 
 -خلفيات  -غزة و نهاية األسطورة محرقة 

 نتائج -أسباب 
 د: يوسف جاد الحق 



8843/18 S.3188  هيلن توماس  أمريكا في خطر -مذكرات بول فندلي 

8844/18 S.3189  هيلن توماس  أمريكا في خطر -مذكرات بول فندلي 

8845/18 S.3190 
أمريكا و إسرائيل في عيون   -أهلها شهود من 

 كتابها 
 تر: بشار عبد اهللا

8846/18 S.3191 
أمريكا و إسرائيل في عيون   -شهود من أهلها 

 كتابها 
 تر: بشار عبد اهللا

8847/18 S.3192 

موضوعات أقلقت العالم و  -زمن المحارب 

  -لألول مرة شيء من خصوصيات فيسك 

 كتابات مختارة

 روبرت فيسك

8848/18 S.3193 

موضوعات أقلقت العالم و  -زمن المحارب 

  -لألول مرة شيء من خصوصيات فيسك 

 كتابات مختارة

 روبرت فيسك

8849/18 S.3194 
لقد سرقوا بلدنا و  -لصوص في مناصب مرموقة 

 علينا أن نستعيده 
 جيم هاي تاوير /تر: محمد الواكد

8850/18 S.3195 
لقد سرقوا بلدنا و  -لصوص في مناصب مرموقة 

 علينا أن نستعيده 
 جيم هاي تاوير /تر: محمد الواكد

8855/18 S.3196 
سلطة و مسؤولية رئيس الدولة في النظام 

 البرلماني 
 د: عبد الغني بسيوني عبد اهللا

8856/18 S.3197 
مسؤولية رئيس الدولة في النظام سلطة و 

 البرلماني 
 د: عبد الغني بسيوني عبد اهللا

8857/18 S.3198 
دراسة  -القائد السياسي في التاريخ المعاصر 

 سياسية تاريخية في الزعامة و عوامل ظهورها 
 أد: موسى محمد آل طويرش 

8858/18 S.3199 
دراسة  -السياسي في التاريخ المعاصر القائد 

 سياسية تاريخية في الزعامة و عوامل ظهورها 
 أد: موسى محمد آل طويرش 

8859/18 S.3200 
دراسة  -القائد السياسي في التاريخ المعاصر 

 سياسية تاريخية في الزعامة و عوامل ظهورها 
 أد: موسى محمد آل طويرش 

8860/18 S.3201  د: علي وهب  األخطبوط الصهيوني و اإلدارة األميركية 

8861/18 S.3202  د: علي وهب  األخطبوط الصهيوني و اإلدارة األميركية 

8862/18 S.3203 
هل نحن إزاء أفول  -اإلمبريالية المأزومة 

 السيطرة األميركية أم إزاء إنهيار الرأسمالية ؟
 سالمة كيلة



8863/18 S.3204 
هل نحن إزاء أفول  -اإلمبريالية المأزومة 

 السيطرة األميركية أم إزاء إنهيار الرأسمالية ؟
 سالمة كيلة

8864/18 S.3205 
هل نحن إزاء أفول  -اإلمبريالية المأزومة 

 السيطرة األميركية أم إزاء إنهيار الرأسمالية ؟
 سالمة كيلة

8865/18 S.3206 
 1976عهد الياس سركيس  -السالم المفقود 

- 1982 
 كريم بقرادوني 

8866/18 S.3207 
 1976عهد الياس سركيس  -السالم المفقود 

- 1982 
 كريم بقرادوني 

8867/18 S.3208 
حاضر  -أميركا و اإلسالم و السالح النووي 

 الصراع و مستقبله في دنيا العرب و العجم 
 عصام نعمان 

8868/18 S.3209 
حاضر  -أميركا و اإلسالم و السالح النووي 

 الصراع و مستقبله في دنيا العرب و العجم 
 عصام نعمان 

8869/18 S.3210  تاريخ حرب و إبادة دارفور 
جولي فلينت و ألكس دي فال 

 /تر: أنطوان باسيل

8870/18 S.3211  حرب و إبادة دارفور تاريخ 
جولي فلينت و ألكس دي فال 

 /تر: أنطوان باسيل

8873/18 S.3212 
مذكرات رئيس الكونغو دنيس ساسو نغويسو            

 في سبيل إفريقيا  -
 نيلسون مانديال/تر: أنطوان باسيل 

8874/18 S.3213 
مذكرات رئيس الكونغو دنيس ساسو نغويسو         

 في سبيل إفريقيا  -
 نيلسون مانديال/تر: أنطوان باسيل 

8877/18 S.3214 
نحو تجاوز الدكتاتوريتين  -السلطة و الرخاء 

 الشيوعية و الرأسمالية 

منصور أولسون /تر: د: ماجدة 

 بركة

8878/18 S.3215 
نحو تجاوز الدكتاتوريتين  -الرخاء السلطة و 

 الشيوعية و الرأسمالية 

منصور أولسون /تر: د: ماجدة 

 بركة

8883/18 S.3216  هادي نعيم المالكي  قطع العالقات الدبلوماسية 

8884/18 S.3217  هادي نعيم المالكي  قطع العالقات الدبلوماسية 

8887/18 S.3218  د: محمد فايز عبد أسعيد علم السياسة العامقضايا 

8888/18 S.3219 د: محمد فايز عبد أسعيد قضايا علم السياسة العام 



8889/18 S.3220 
السوسيولوجي و األنثروبولوجي صاحب الثنائية 

 الثقافية
 أد: محمد بشير 

8890/18 S.3221 
و األنثروبولوجي صاحب الثنائية السوسيولوجي 

 الثقافية
 أد: محمد بشير 

8893/18 S.3222  بول مايسون نهاية عصر الجشع  -إنهيار اإلقتصاد العالمي 

8894/18 S.3223  بول مايسون نهاية عصر الجشع  -إنهيار اإلقتصاد العالمي 

8909/18 S.3224  د: خليل حسين  العالمي الجديد و المتغيرات الدولية النظام 

8910/18 S.3225  د: خليل حسين  النظام العالمي الجديد و المتغيرات الدولية 

8914/18 S.3226 
األوضاع السياسية العمانية في عهد السلطان 

 م ) 1913 - 1888فيصل بن تركي ( 
 عماد بن جاسم البحراني 

8915/18 S.3227 
األوضاع السياسية العمانية في عهد السلطان 

 م ) 1913 - 1888فيصل بن تركي ( 
 عماد بن جاسم البحراني 

8916/18 S.3228 
مفهوم السلطة و الدين في تجربة فتحي غانم 

 اإلبداعية 
 حسين عيد

8917/18 S.3229 
السلطة و الدين في تجربة فتحي غانم مفهوم 

 اإلبداعية 
 حسين عيد

8920/18 S.3230 
أزمة الديمقراطية في الدول العربية و أثرها على 

 دراسة تحليلية -المشاريع الوحدوية 
 سرى هاشم محمد صادق 

8921/18 S.3231 
الديمقراطية في الدول العربية و أثرها على أزمة 

 دراسة تحليلية -المشاريع الوحدوية 
 سرى هاشم محمد صادق 

8925/18 S.3232  األلفية الثالثة  -الهند 
روميال ثابار /تر: محمد خير 

 ندمان 

8926/18 S.3233  األلفية الثالثة  -الهند 
ثابار /تر: محمد خير روميال 

 ندمان 

8933/18 S.3234  جورج باالنديه /تر:علي المصري  األنثروبولوجيا السياسية 

8934/18 S.3235  جورج باالنديه /تر:علي المصري  األنثروبولوجيا السياسية 

8935/18 S.3236  د: عبد الخالق عبد اهللا حكاية السياسة 



8936/18 S.3237  د: عبد الخالق عبد اهللا حكاية السياسة 

8937/18 S.3238  د: سليم حداد إشكاليات  -بؤس الديمقراطية 

8938/18 S.3239  د: سليم حداد إشكاليات  -بؤس الديمقراطية 

8939/18 S.3240  أ.دال /تر:د:عال أبو زيدروبرت  التحليل السياسي الحديث 

8940/18 S.3241  روبرت أ.دال /تر:د:عال أبو زيد التحليل السياسي الحديث 

8941/18 S.3242  القانون اإلداري 
دومنيك يويو / بروسبيرويل /تر: 

 د:سليم حداد 

8942/18 S.3243  القانون اإلداري 
يويو / بروسبيرويل /تر: دومنيك 

 د:سليم حداد 

8943/18 S.3244  ثقافة الرأسمالية الجديدة 
ريتشارد سينيت/تر: عبد الرحمن 

 أياس 

8944/18 S.3245  ثقافة الرأسمالية الجديدة 
ريتشارد سينيت/تر: عبد الرحمن 

 أياس 

8945/18 S.3246  د: حسن البزاز  األزمة بين نقطتي الغليان و التحول إدارة 

8946/18 S.3247  د: حسن البزاز  إدارة األزمة بين نقطتي الغليان و التحول 

8947/18 S.3248  عامر محمود الطراف  إرهاب التلوث و النظام العالمي 

8948/18 S.3249  عامر محمود الطراف  التلوث و النظام العالمي إرهاب 

8949/18 S.3250 
الحوارات النظرية  -نظرية العالقات الدولية 

 الكبرى
 د: عامر مصباح

8950/18 S.3251 
الحوارات النظرية  -نظرية العالقات الدولية 

 الكبرى
 د: عامر مصباح

8970/19 S.3252 
األنثروبولوجيا و تاريخ  -و الدين اإلنسان 

 الحضارات 
 أد: السيد حنفى عوض



8971/19 S.3253 
األنثروبولوجيا و تاريخ  -اإلنسان و الدين 

 الحضارات 
 أد: السيد حنفى عوض

8978/19 S.3254 
الجغرافيا السياسية بمنظور القرن الحادي و 

 العشرين بين المنهجية و التطبيق 
 أد: محمد أزهر السماك

8979/19 S.3255 
الجغرافيا السياسية بمنظور القرن الحادي و 

 العشرين بين المنهجية و التطبيق 
 أد: محمد أزهر السماك

9010/19 S.3256  د: مفيد الزيدي  المدخل إلى فلسفة التاريخ 

9011/19 S.3257  د: مفيد الزيدي  المدخل إلى فلسفة التاريخ 

9236/19 S.3258  أد:فتحى محمد أبو عيانة الجغرافيا السياسية 

9237/19 S.3259  أد:فتحى محمد أبو عيانة الجغرافيا السياسية 

9238/19 S.3260 
الجغرافيا السياسية و تحالفتها الدولية سياسيا و 

 عسكريا و إقتصاديا 
 سالم احميدان الشواورة أد:علي 

9239/19 S.3261 
الجغرافيا السياسية و تحالفتها الدولية سياسيا و 

 عسكريا و إقتصاديا 
 أد:علي سالم احميدان الشواورة 

9352/19 S.3262  د: خليفي عيسى /د:قوادرية ربيحة  إدارة رأسمال البشري كمدخل لإلدارة المعرفة 

9353/19 S.3263  د: خليفي عيسى /د:قوادرية ربيحة  إدارة رأسمال البشري كمدخل لإلدارة المعرفة 

9428/19 S.3264 
رؤى نظرية و دراسات  -علم اإلجتماع اإلعالمي 

 ميدانية 
 د: أيمن على طه

9429/19 S.3265 
رؤى نظرية و دراسات  -علم اإلجتماع اإلعالمي 

 ميدانية 
 د: أيمن على طه

9464/19 S.3266  تقنيات تصميم و تفريغ اإلستبيان 
د:يعيش وسيلة خزار/د:قاسمي 

 صونية سالمة/و أخرون

9465/19 S.3267  تقنيات تصميم و تفريغ اإلستبيان 
د:يعيش وسيلة خزار/د:قاسمي 

 صونية سالمة/و أخرون

9510/19 S.3268  جمانا محمود الرواشدة  األسرية و التفكير اإلبتكاري التنشئة 



9511/19 S.3269  جمانا محمود الرواشدة  التنشئة األسرية و التفكير اإلبتكاري 

9512/19 S.3270 
الصراعات الكالسكية في  -الحروب العائلية 

 الشركات العائلية و السبيل للتعامل معها 

جوردن /نايجل جرانت 

 نيكولسون/تر:عال أحمد إصالح 

9513/19 S.3271 
الصراعات الكالسكية في  -الحروب العائلية 

 الشركات العائلية و السبيل للتعامل معها 

جرانت جوردن /نايجل 

 نيكولسون/تر:عال أحمد إصالح 

9514/19 S.3272 
العراق  -في المجتمع العربي المأزوم الشباب 

 أنموذجا 
 د:معاذ أحمد حسن 

9515/19 S.3273 
العراق  -الشباب في المجتمع العربي المأزوم 

 أنموذجا 
 د:معاذ أحمد حسن 

9516/19 S.3274  الشباب في مجتمع متغير 
فرد ميلسون/تر:د: يحي مرسي 

 عيد بدر

9517/19 S.3275  الشباب في مجتمع متغير 
فرد ميلسون/تر:د: يحي مرسي 

 عيد بدر

9518/19 S.3276  د:طارق عبد الرؤوف عامر  الشباب و استثمار الفراغ 

9519/19 S.3277  د:طارق عبد الرؤوف عامر  الشباب و استثمار الفراغ 

9520/19 S.3278 
فحص نظرية  -اإلجتماعي و اإلنحراف الضبط 

 دراسة ميدانية  -تشارلز تتل في توازن الضبط 
 د: راكان راضي الحراحشة 

9521/19 S.3279 
فحص نظرية  -الضبط اإلجتماعي و اإلنحراف 

 دراسة ميدانية  -تشارلز تتل في توازن الضبط 
 د: راكان راضي الحراحشة 

9675/19 S.3280  أحمد حويتي  دليل التوثيق في العلوم اإلجتماعية 

9676/19 S.3281  أحمد حويتي  دليل التوثيق في العلوم اإلجتماعية 

9677/19 S.3282  أحمد حويتي  دليل التوثيق في العلوم اإلجتماعية 

9678/19 S.3283  حويتي أحمد  دليل التوثيق في العلوم اإلجتماعية 

9679/19 S.3284  أحمد حويتي  دليل التوثيق في العلوم اإلجتماعية 



9690/19 S.3285 
اإلحصاء المطبق في العلوم اإلنسانية و 

 مدعم بتطبيقات و تمارين محلولة  -اإلجتماعية 
 د: عبد الكريم بوحفص 

9691/19 S.3286 
المطبق في العلوم اإلنسانية و اإلحصاء 

 مدعم بتطبيقات و تمارين محلولة  -اإلجتماعية 
 د: عبد الكريم بوحفص 

9692/19 S.3287 
اإلحصاء المطبق في العلوم اإلنسانية و 

 مدعم بتطبيقات و تمارين محلولة  -اإلجتماعية 
 د: عبد الكريم بوحفص 

9693/19 S.3288 
المطبق في العلوم اإلنسانية و اإلحصاء 

 مدعم بتطبيقات و تمارين محلولة  -اإلجتماعية 
 د: عبد الكريم بوحفص 

9694/19 S.3289 
اإلحصاء المطبق في العلوم اإلنسانية و 

 مدعم بتطبيقات و تمارين محلولة  -اإلجتماعية 
 د: عبد الكريم بوحفص 

9715/19 S.3290  د: رضا خالصي  اإلدارة اإلستراتجية مروج 

9716/19 S.3291  د: رضا خالصي  مروج اإلدارة اإلستراتجية 

9717/19 S.3292  د: رضا خالصي  مروج اإلدارة اإلستراتجية 

9718/19 S.3293  د: رضا خالصي  مروج اإلدارة اإلستراتجية 

9719/19 S.3294  د: رضا خالصي  اإلدارة اإلستراتجية مروج 

9725/19 S.3295 

 -تاريخ علم اإلجتماع و اتجاهاته في الجزائر 

محاولة لتدوين التاريخ السوسيولوجي لعلم 

 اإلجتماع بالجزائر 

 سعيد عيادي 

9726/19 S.3296 

 -علم اإلجتماع و اتجاهاته في الجزائر تاريخ 

محاولة لتدوين التاريخ السوسيولوجي لعلم 

 اإلجتماع بالجزائر 

 سعيد عيادي 

9727/19 S.3297 

 -تاريخ علم اإلجتماع و اتجاهاته في الجزائر 

محاولة لتدوين التاريخ السوسيولوجي لعلم 

 اإلجتماع بالجزائر 

 سعيد عيادي 

9728/19 S.3298 

 -تاريخ علم اإلجتماع و اتجاهاته في الجزائر 

محاولة لتدوين التاريخ السوسيولوجي لعلم 

 اإلجتماع بالجزائر 

 سعيد عيادي 

9729/19 S.3299 

 -تاريخ علم اإلجتماع و اتجاهاته في الجزائر 

محاولة لتدوين التاريخ السوسيولوجي لعلم 

 اإلجتماع بالجزائر 

 سعيد عيادي 



 


