


أ.د. رضــا شــــــــوقي أبـوزيــد
مستشار الجودة والتطوير

أ.د. عثمان إبراهيم عبدالكريم
مستشار التحرير

إشـــــراف

د. خالد محمدحسين اليوبي
مدير مركز النشر العلمي

إعـــــــــداد

أ. عـبـدالله أحـمـد الـعـبـوس 

 أ. يوسف سلطان المغربي 

أ. مصلـح حـمـيـد الســلـمي
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اإلسهام في نشر العلوم والمعارف 
الحديثة باستخدام أحدث معايير وتقنيات 

النشر والطباعة

الـــرســـــــالة

االرتقاء بإصدارات مركز النشر 
العلمي لتصبح مصادر معرفة 
ذات قـيـمــة عــلـمــيــة تـفــيـد 

المجتمع

الـــــــرؤيــــــة

األهـــــــــداف

نشر نتاج الجامعة الفكري والعلمي ورقيًا ورقميًا.	 

القيام بالدراسات العلمية واقتراح األساليب واإلجراءات 	 
الضرورية الستمرار تطور األداء.

طرح نشاطات جديدة تسهم في تعزيز دور مركز النشر 	 
العلمي باعتباره الجهاز التنفيذي للمجلس العلمي 

بالجامعة في مجال النشر.

وضع الخطط واقتراح البرامج التي تكفل تحقيق أفضل 	 
النظم القياسية لعمليات الطباعة والنشر. 



اآلداب والعلوم اإلنسانية

قائمة الكتب

العلــومالعلوم الطبيعية
الطبـيــة

الحاسبات
وتقنية المعلومات

االقتصاد
واإلدارة

الـعـــلـــوم
الهندسية

الـمـجـالت
الـعـلـمـيـة

511

15

29

25
21

3134
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 اآلداب
 والعـلــوم
اإلنسانية

التربية والتعليم	 
اللغة واآلداب	 
الدراسات اإلسالمية	 
التاريخ والجغرافيا	 
االجتماع وعلم النفس	 
السياسة واإلعالم	 



اآلداب والعلوم اإلنسانية

التربية الخاصة في األلفية الثالثة

 د. خالد الرشيديالـمــــــــــؤلــــف:
د. حسن النجار

17x24مقاس الكتاب:
397عدد الصفحات:
1434هـتـاريخ اإلصـدار:

فسيولوجيا الجهد البدني

د. زياد عيسى زايدالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
492عدد الصفحات:
1435هـتـاريخ اإلصـدار:

تقـــــــويم الــبـــرامج التـــربوية

أ.د. عبدالحي السبحيالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
190عدد الصفحات:
1435هـتـاريخ اإلصـدار:

أخبار الجريمة في الصحافة 
السعودية وتأثيراتها على المجتمع

د. عاطف عبد الله نصيفالـمــــــؤلــــف:
وآخـــرون

17x24مقاس الكتاب:
110عدد الصفحات:
1427هـتـاريخ اإلصـدار:

أسس علم النفس الجنائي ونظرياته

أ.د. ماجده حسين محمودالـمــــــــــؤلــــف:
د. سميرة محمد التوني

20x30مقاس الكتاب:
218عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

المدخل إلى علم النفس 
االجتماعي وتطبيقاته

أ.د. طارق محمد عبدالوهابالـمــــــــــؤلــــف:
د. خالد محمد قليوبي

20x30مقاس الكتاب:
183عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:
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 التفكير العلمي خطوة
على طريق اإلبداع

د. حنان أسعد خوجالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
400عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

اإلنترنت والتعليم )الجزء األول(

د. أكرم فتحي مصطفى عليالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
381عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

اإلنترنت والتعليم )الجزء الثاني(

د. أكرم فتحي مصطفى عليالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
381عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

العربية للدبلوماسيين

د. محمد عبدالخالقالـمــــــؤلــــف:
د. مختار الطاهر حسين

17x24مقاس الكتاب:
267عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

علم اللغة الميداني - دليل عملي

 كـلـيــــــر بـــــــاورنالـمــــــــــؤلــــف:
ترجمة د. محمد الحويطي

17x24مقاس الكتاب:
396عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

العربية للعاملين في المجال الطبي

د. محمد عبدالخالق فضلالـمــــــــــؤلــــف:
21x29مقاس الكتاب:
247عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:
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اآلداب والعلوم اإلنسانية

نـظــــرات في الــــطب الـنـبــوي

أ.د. طــــاهر تونسيالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
76عدد الصفحات:
1430هـتـاريخ اإلصـدار:

المعلم الرائـد في علم الفرائض

د. سامية حنبظاظةالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
268عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

كتاب اإلسعاف في أحكام األوقاف

حسام المعاني النعمانيالـمــــــــــؤلــــف:
تحقيق: د. عبدالله نزير مزي

17x24مقاس الكتاب:
426عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

فن الـــــــــــــــــورق

د. تبرة خصيفانالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
112عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

الوازع الديني والملك عبدالعزيز  
)المجلد األول(

أ.د. عبدالله  سيف األزديالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
445عدد الصفحات:
1435هـتـاريخ اإلصـدار:

الوازع الديني والملك عبدالعزيز  
)المجلد الثاني(

أ.د. عبدالله سيف األزديالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
531عدد الصفحات:
1435هـتـاريخ اإلصـدار:
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تــاريـــخ نـظــــــريـات الــحــجـــــاج

 فـيـلـــيـب بـــــروتــــونالـمــــــــــؤلــــف:
ترجمة د. محمد الغامدي

17x24مقاس الكتاب:
118عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

محاضرات في التاريخ العثماني

أ.د. عبدالرحمن العرابيالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
200عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

الخيول العربية بين العلم والتراث

د. رضوان عبداللهالـمــــــــــؤلــــف:
د. مـحـمـــد سيف

17x24مقاس الكتاب:
322عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

 جــــامـعـــــة الــــدول الـعـــربـيــــة
وإمـــارات الخـلـيــج العــــربية

عبد الله بن سراج منسيالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
169عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

مـــظـــــهـــــــــر الـخــــــــــــرائـــط
دراسة في التصميم الخرائطي

 ألـتـيـــــــر هــــــــواردالـمــــــؤلــــف:
ترجمة محسن ذياب

17x24مقاس الكتاب:
144عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

المدخل إلى السلوك المعلوماتي

أ.د. محمد أمين مرغالنيالـمــــــــــؤلــــف:
أ.د. سوسن طه ضليمي

17x24مقاس الكتاب:
356عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:
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اآلداب والعلوم اإلنسانية

 تكنولوجيا التعليم من التقليدية
إلى الرقمية
 د. وليد سالم الحلفاويالـمــــــــــؤلــــف:

د. مروة زكي نوفيق
17x24مقاس الكتاب:
574عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

الــحــرب اإلعـــالمـيـة اإلسرائيلية

قسم السيد أدم بلهالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
163عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

المدخل إلى وسائل اإلعالم   

د. حسان بصفرالـمــــــــــؤلــــف:
د. حامد القداح

17x24مقاس الكتاب:
235عدد الصفحات:
1430هـتـاريخ اإلصـدار:

English for Health Sciences

Jameel Ahmedالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
136عدد الصفحات:
1435هـتـاريخ اإلصـدار:

Theses, proposals and Reports

أ.د. عمر سراج أبو رزيزهالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
191عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

How to write scientific Articles

أ.د. عمر سراج أبو رزيزهالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
191عدد الصفحات:
1430هـتـاريخ اإلصـدار:
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االقتصاد
واإلدارة

االقتصاد ) إسالمي - عام (	 
اإلدارة	 
التسويق	 



المدخل إلى قواعد الفقه المالي

د. علي أحمد الندويالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
183عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

إدارة المبيعات ومهارات البيع

أ.د. حبيب الله تركستانيالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
300عدد الصفحات:
1433هـتـاريخ اإلصـدار:

محاضرات في االقتصاد والتمويل 
اإلسالمي ) قضايا تطبيقية(

د. إبراهيم صالح أبو العالالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
168عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

أصــول غـش الـشــركـــــات

تــــريـســــــي كـــــــونينالـمــــــــــؤلــــف:
ترجمة أ.د. صادق حسانين

17x24مقاس الكتاب:
235عدد الصفحات:
1433هـتـاريخ اإلصـدار:

عولمة العالم: التحوالت الثقافية 
واالقتصادية والسياسية

د. مشعل فهد السلمي الـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
230عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

تطبيقات في التحليل اإلحصائي 
للعلوم اإلدارية واإلنسانية

أ.د. عبد الرحيم الساعاتيالـمــــــؤلــــف:
وآخـــرون

17x24مقاس الكتاب:
201عدد الصفحات:
1429هـتـاريخ اإلصـدار:

االقتصاد واإلدارة
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دراسة متقدمة في النظرية 
االقتصادية الجزئية

عبدالعزيز دياب الـمــــــــــؤلــــف:
فاروق الخطيب

17x24مقاس الكتاب:
369عدد الصفحات:
1430هـتـاريخ اإلصـدار:

المرصاد في مسائل االقتصاد

الشيخ عبدالقادر المجاوي   الـمــــــــــؤلــــف:
وآخـــــــرون

17x24مقاس الكتاب:
209عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

 MUHAMMAD HAMIDULLAH
and his pioneering

Abdul Azim Islahiالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
258عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

Economic thought 
of AL-Gazali

الشيخ سيد محمد غضنفرالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
90عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

 أســاسـيات الـتـحـلـيــــل الكــــمــي
في االقتصاد واإلدارة

أ.د.عبدالعزيز ديابالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
422عدد الصفحات:
1430هـتـاريخ اإلصـدار:

 إدارة الــمــســــتــشـــــفــيـــــات
بين النظرية والتطبيق

د. عـبـداإلله ســاعـاتيالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
331عدد الصفحات:
1431هـتـاريخ اإلصـدار:
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Introduction to e- business

Prof. Shehab  Gamalel-Dinالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
255عدد الصفحات:
1434هـتـاريخ اإلصـدار:

 Muslim Economic thinking and
 institutions in the 10th  AH/16th

D. Abdul Azim Islahiالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
211عدد الصفحات:
1430هـتـاريخ اإلصـدار:

االقتصاد واإلدارة

 Administraive Skills for
Health Care Manager

Dr.Fadwah Al- Sharifالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
100عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

 English for Business and
Management Students

Dr. Jameel Ahmadالـمــــــــــؤلــــف:
21x30مقاس الكتاب:
175عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:
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الـعـلـــوم
الطبيعية

األحياء	 
الرياضيات واإلحصاء	 
الفيزياء والفلك	 
الكيمياء	 
علم الحيوان	 
علم النبات	 
علم األرض	 



 العلوم الطبيعية

مـكـسبــات الـنـكـهــة الـغــذائيــة

 أ.د. منصور الحازميالـمــــــــــؤلــــف:
أ.د. ســـيـــــــد راوي

17x24مقاس الكتاب:
271عدد الصفحات:
1434هـتـاريخ اإلصـدار:

عــلــــم الـخــــــــلـيـــــة

أ.د. رحمة علي العليانيالـمــــــــــؤلــــف:
أ.د. سناء أحمد خليفة

17x24مقاس الكتاب:
447عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

عــلـــم األنـــســــــــجـــــة  

 أ.د. رحمة علي العليانيالـمــــــــــؤلــــف:
أ.د. سناء أحمد خليفة

17x24مقاس الكتاب:
353عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

دليل الباحث في العلوم البيولوجية

أ.د. منصور عطية الحازميالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
341عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

الـتـقـنـيـــة الـنـــســيـــجــيـــــــة

أ.د. عامر حمزة عسيريالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
324عدد الصفحات:
1430هـتـاريخ اإلصـدار:

 عــــلــــــم األنــــســــــجـــــة
) التركيب والوظيفة(

د. سوزان بكر عبدهالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
315عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:
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الفلك النجمي

أ.د. محمد عــادل شرفالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
536عدد الصفحات:
1431هـتـاريخ اإلصـدار:

الرياضيات للعلـــوم الفيزيـــائية

 أ.د.عادل طه يونسالـمــــــؤلــــف:
د. فتحية أحمدهندي

17x24مقاس الكتاب:
407عدد الصفحات:
1433هـتـاريخ اإلصـدار:

مقدمة في التفاضل والتكامل

د. سعود مستور السلميالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
285عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

مبادئ التحليل الكمي

أد. عبدالعزيز دياب الـمــــــــــؤلــــف:
وآخـــــــرون

17x24مقاس الكتاب:
201عدد الصفحات:
1429هـتـاريخ اإلصـدار:

 مـبـــادئ الـكــيـمــيـــاء الحيــويـــة
)الجزء الثاني(

 د. جهاد مصطفى يوسفالـمــــــؤلــــف:
وآخــــرون

17x24مقاس الكتاب:
683عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

 مـبـــادئ الـكــيـمــيـــاء الحيــويـــة
)الجزء األول(

 د. جهاد مصطفى يوسفالـمــــــؤلــــف:
وآخــــرون

17x24مقاس الكتاب:
357عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:
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 العلوم الطبيعية

مقدمة في كيمياء المنتجات 
الطبيعية

أ.د. رضا محمدي عبد الرحمنالـمــــــــــؤلــــف:
وآخــــرون

17x24مقاس الكتاب:
965عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

 كـيـمـيـــاء الـمـــركبـــات الحلقية
غير المتجانسة

أد. خديجة خلف الزائديالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
755عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

أســـاســيــــات واسـتـــخــــدامات 
الكيمياء الضوئية

د. بـــــــــــــــرايـــن وردلالـمــــــــــؤلــــف:
ترجمة د. إلهام أعظم 

17x24مقاس الكتاب:
183عدد الصفحات:
1434هـتـاريخ اإلصـدار:

 تــغـــــــذيـــــة اإلبــــل
بالمملكة العربية السعودية

 د. عـــمـــــاد الـشـــريفالـمــــــــــؤلــــف:
د. محمد مصطفى سيف

17x24مقاس الكتاب:
226عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

ســوســة الـنـخــيـــل الـحــمـــــراء

أ.د. جمال الدين سويفي الـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
304عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

مــقـــدمــة في عـلـــم الطيــــور

د. حسن محفوظ فلمبانالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
152عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:
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جـــودة وتغــذية الـقــمــح واألرز

أ.د. فتحي  سعد النخالويالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
232عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

الـــــمــــــــــــــوريـــنــــــــجـــــا

أ.د. حسين الجزولي عثمانالـمــــــؤلــــف:
أ.د. عطالله أحمد أبوحسن

17x24مقاس الكتاب:
288عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

اخـتـبــــارات وتـقـنـيـــة الـبــــذور

أ.د. فتحي النخالوي الـمــــــؤلــــف:
أ.د. محمد شاهين 

17x24مقاس الكتاب:
192عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

التغذية المعدنية للنباتات

أد. حسن سعيد الزهرانيالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
242عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

الطباقية التتابعية

إعداد  دومينيك إميريالـمــــــــــؤلــــف:
ترجمة  د. محمد خليل

17x24مقاس الكتاب:
456عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

مقدمة في علم األرض

أ.د. عبد الله عمر نصيفالـمــــــــــؤلــــف:
وآخــــرون

17x24مقاس الكتاب:
587عدد الصفحات:
1435هـتـاريخ اإلصـدار:
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 العلوم الطبيعية

أســس الـجـيـــولوجـيــا الحقلية 
وتطبيقاتها في الدرع العربي

أ.د. زكريا هميميالـمــــــــــؤلــــف:
وآخـــــرون

17x24مقاس الكتاب:
435عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

 معالجة الصور الفضائية الرقمية
وبعض التطبيقات في علوم األرض

أ.د. عادل زين العابدين بشتهالـمــــــــــؤلــــف:
د. عبد الله بن رشيد سنبل

17x24مقاس الكتاب:
290عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

تقـنـيــات االسـتـشـعــــار عن بعد

أ.د. عادل بشتهالـمــــــؤلــــف:
د. محمد منساه

17x24مقاس الكتاب:
308عدد الصفحات:
1434هـتـاريخ اإلصـدار:

 Ultrasound Assisted Organic
Synthesis Sonochemistry

Dr. Abdullah  Al- Bogamiالـمــــــــــؤلــــف:
and others

17x24مقاس الكتاب:
154عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

 Laboratory Guide to
Metamorphic Rocks

Prof. Hamdy Abd El-Nabyالـمــــــــــؤلــــف:
Prof. Islam Al Filali

17x24مقاس الكتاب:
170عدد الصفحات:
1438هـتـاريخ اإلصـدار:

Animal Specimen Tec.

أ.د. أسامة أبو زنادةالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
99عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:
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الـعـــلــوم
الهندسية
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التحكم في الضجيج

أ. د. ياسر بليلةالـمــــــــــؤلــــف:
أ.د. رزق حـــمــاد

17x24مقاس الكتاب:
237عدد الصفحات:
1433هـتـاريخ اإلصـدار:

 مساحة المناجم وتطبيقاتها
في هندسة التعدين

د. جمال سعيد عبدالحفيظالـمــــــــــؤلــــف:
 د. حسـين عــبدالـباري

17x24مقاس الكتاب:
180عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

مـــخــــــــــازن الــــتـــبــــــــريـد

أ.د. مصطفى السيد الـمــــــؤلــــف:
أ.د.عمر الرابغي

17x24مقاس الكتاب:
452عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

العلوم الهندسية

مبادئ هندسة المواد

د. عثمان محمد داود     الـمــــــؤلــــف:
وآخرون

17x24مقاس الكتاب:
282عدد الصفحات:
1421هـتـاريخ اإلصـدار:

مـبــــادئ مـهــنــة الـتــعـــــديـن

أ. د. سيدرك اي جريجورالـمــــــــــؤلــــف:
ترجمة: أ.د. محمود درويش
أ.د. عبد الظاهر أبو زيد

17x24مقاس الكتاب:
321عدد الصفحات:
1421هـتـاريخ اإلصـدار:

مـقــــــاومـة الـــــمـــــــواد

ف.سـنـجـــــرالـمــــــــــؤلــــف:
ترجمة: عمر أفندي    

وآخـــــــرون
17x24مقاس الكتاب:
890عدد الصفحات:
1419هـتـاريخ اإلصـدار:

22



الدليل العملي لتطبيقات الجيولوجيا 
في مجاالت الهندسة المدنية والتعدين

د. محمود أبو شوك الـمــــــــــؤلــــف:
د. عــبــــاس فـضــــــل

17x24مقاس الكتاب:
213عدد الصفحات:
1433هـتـاريخ اإلصـدار:

هندسة التبريد وتكييف الهواء

د. مصطفى السيد محمد     الـمــــــــــؤلــــف:
وآخـــــــرون

17x24مقاس الكتاب:
818عدد الصفحات:
1415هـتـاريخ اإلصـدار:

أسـس الـهــنــدسـة الصنــاعـية

أ.د. عبدالرازق أبو النورالـمــــــــــؤلــــف:
وآخــــــرون

17x24مقاس الكتاب:
590عدد الصفحات:
1420هـتـاريخ اإلصـدار:

 تـحــــــلـيـــــل اإلجـــــهـــــــــــادات
في إنشاءات الطـــــائرات

أ.د. محمود نديم نحاسالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
578عدد الصفحات:
1423هـتـاريخ اإلصـدار:

هـنـدســة الـصـخـــور التطبيقية

أ.د. إيـفـــــــرت هــــوكالـمــــــــــؤلــــف:
ترجمة أ.د. بهاء الدين صدقة

21x30مقاس الكتاب:
564عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

أسـس سـبـــــك الـمـعـــــــادن 

أ.د. أحمد فؤاد راشد الـمــــــؤلــــف:
وآخــــرون

17x24مقاس الكتاب:
657عدد الصفحات:
1420هـتـاريخ اإلصـدار:
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MATLAB
for Engineering Applications

د. عبدالله علي الشهريالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
332عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

العلوم الهندسية

 Mechanical Engineering
 Drawing

Dr. Hani Hussain Saitالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
230عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

Strength of Materials

Prof. Hassan Hediaالـمــــــــــؤلــــف:
and Others

17x24مقاس الكتاب:
450عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

Mechnical Vibration

Prof. Hassan Hediaالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
209عدد الصفحات:
1434هـتـاريخ اإلصـدار:

Crushing and Grinding of ores

د. جمال سعد عبد الحافظالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
246عدد الصفحات:
1433هـتـاريخ اإلصـدار:
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الـعـــلــوم
الـطـبـــيــة
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زراعــــــــــــــــــــــة الــــخـــــــــاليــا

أ.د. صــــالح الـــــكـــريـم  الـمــــــــــؤلــــف:
وآخـــــرون

17x24مقاس الكتاب:
151عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

أمراض اللثة وأثرها على الصحة العامة

أ.د. مسعد الشربينيالـمــــــــــؤلــــف:
أ.د. محمد الزهراني

17x24مقاس الكتاب:
397عدد الصفحات:
1434هـتـاريخ اإلصـدار:

الــــقــــــــدم الــــــســـــكـــــــرية

أ.د. حــســن الـزهرانيالـمــــــــــؤلــــف:
وآخــــرون

ترجمة د. نصر مصطفى خباز
أ.د. حسن الزهراني

17x24مقاس الكتاب:
229عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

االنـتـشــــار الـمـكــــاني لـمرض 
ســـــرطـان الــــــــثـــدي

د. سهى سعود الشريفالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
256عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

الخدمات النفسية واالستشارية 
والعالجية لذوي االحتياجات الخاصة

د. خالد رمضان عبدالفتاحالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
418عدد الصفحات:
1435هـتـاريخ اإلصـدار:

الـعــلـــوم الـطـبـيــــة

عناصر الكلمات الطبيـــــــــــــــــة

د. أســـــامـــة ريسالـمــــــؤلــــف:
د. نـــاصـــر خــبــــــاز

17x24مقاس الكتاب:
560عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:
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 Congenital Glaucoma in
Saudi Arabia

د. أســــــــــــامة باديبالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
176عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

 Manual of pediatric
Neurology
د. محمد جــــــــــــــــانالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
198عدد الصفحات:
1430هـتـاريخ اإلصـدار:

Gynecology

Hassan Nasratالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
496عدد الصفحات:
1435هـتـاريخ اإلصـدار:

أسس التأصيل اإلنجليزي 
الطبي ) الجزء األول (

د. نصر مصطفى خبازالـمــــــــــؤلــــف:
أ.د. أسامة محمد ريس

17x24مقاس الكتاب:
282عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

تشريح اإلنسان نظرة مصطلحية 
) الجزء األول (

د. نصر مصطفى خبازالـمــــــؤلــــف:
أ.د. أسامة محمد ريس

17x24مقاس الكتاب:
415عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

 تـجـربـتــي في تعـلـيـــم الطب
باللغة العربية

أ.د. زهير أحمد السباعيالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
94عدد الصفحات:
1435هـتـاريخ اإلصـدار:
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الذكورة واألنوثة بين التصحيح 
والتغيير واالختيار

د. محمد علي البارالـمــــــــــؤلــــف:
أ.د. ياسر صالح جمال

17x24مقاس الكتاب:
185عدد الصفحات:
1427هـتـاريخ اإلصـدار:

المفاهيم األساسية لعلم المصطلحات 
الطبية اإلنجليزية والعربية والتعريب

د. نصر مصطفى خبازالـمــــــــــؤلــــف:
د. أسامة محمد ريس

17x24مقاس الكتاب:
478عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:

الـعــلـــوم الـطـبـيــــة

 Therapeutic Drug Monitoring
Paractical Guide

Ahmed Shaker Aliالـمــــــــــؤلــــف:
and others

17x24مقاس الكتاب:
184عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

 Introduction to blood
banking

د. سلوى هنداويالـمــــــؤلــــف:
أ.عــــامر عـســـيـــري

17x24مقاس الكتاب:
168عدد الصفحات:
1432هـتـاريخ اإلصـدار:
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 الحاسبات
 وتقنية

المعلومات
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 الــتــصمـيـم اإللـكــــتــــــــروني
في المالبس والنسيج

د. حــنـــان بـوخـــاريالـمــــــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
122عدد الصفحات:
1433هـتـاريخ اإلصـدار:

تكنولوجيا التعليم من الـتقليدية 
إلـى الــرقــمـــيــــة

 د. وليد الحلفاويالـمــــــــــؤلــــف:
د. مــــروه زكـــــي

17x24مقاس الكتاب:
574عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

الويـــب 2.0 مفاهيم وتطبيقات

 د. وليد سالم الحلفاويالـمــــــــــؤلــــف:
وآخــــرون

17x24مقاس الكتاب:
306عدد الصفحات:
1436هـتـاريخ اإلصـدار:

Computer Applications 
 in Mining

 Dr. Salah A E Badrالـمــــــــــؤلــــف:
Dr. Gamal S A hASSAN

17x24مقاس الكتاب:
177عدد الصفحات:
1437هـتـاريخ اإلصـدار:

e-Learning in the Fifth 
Generation )volume-1(

Prof. Shehab Gamalel-Dinالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
226عدد الصفحات:
1435هـتـاريخ اإلصـدار:

e-Learning in the Fifth 
Generation )volume-2(

Prof. Shehab Gamalel-Dinالـمــــــؤلــــف:
17x24مقاس الكتاب:
313عدد الصفحات:
1435هـتـاريخ اإلصـدار:

الحاسبات وتقنية المعلومات
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الـمـجـالت
الـعـلـمـيـة
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مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية
مجلة نصف سنوية

تغطي مجاالت الثقافة اإلسالمية واللغة 
العربية واللغات األجنبية والتاريخ والجغرافيا 

واإلعالم واالجتماع وعلم النفس والمكتبات 
والمعلومات واآلثار والمتاحف

رقم اإليداع: 3929/1429
ISSN: 1319-0989   EISSN: 1658-4295

DOI: 10.197/art

مجلة االقتصاد اإلسالمي
مجلة نصف سنوية

تغطي مجاالت االقتصاد اإلسالمي 
والفتاوي الفقهية المتعلقة بـه

رقم اإليداع: 3922/1429
ISSN: 1018-7383  EISSN: 1658-4244

DOI: 10.4197/islec

مجلة العلوم الهندسية
مجلة نصف سنوية

تغطي مجاالت الهندسة المدنية والكهربية 
والميكانيكية والكيميائية والبيئية والنووية 

والصناعية والحرارية والتعدين والطيران 
وهندسة اإلنتاج

رقم اإليداع: 3925/1429
ISSN: 1019-1047  EISSN: 1658-4260

 DOI: 10.4197/eng

مجلة االقتصاد واإلدارة
مجلة نصف سنوية

تغطي مجاالت االقتصاد وإدارة األعمال 
والقانون واإلدارة العامة والمحاسبة 

والعلوم السياسية
رقم اإليداع 3920/1429 

ISSN: 1319-0997  EISSN: 1658-4236
DOI: 10.4197/eco

مجلة العلوم
مجلة نصف سنوية

تغطي مجاالت الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء العضوية واألحياء والفلك 

واإلحصاء والكيمياء الحيوية
رقم اإليداع: 3923/1429

ISSN: 1319-1012         EISSN: 1658-
4252

DOI: 10.4197/sci

مجلة العلوم الطبية
مجلة نصف سنوية

تغطي مجاالت الطب والعلوم الطبية 
والصيدلة وطب األسنان
رقم اإليداع: 3926/1429

ISSN: 1018-1004         EISSN: 1658-
4279

DOI: 10.4197/med

الـمـجــــــالت الـعـلـمـيـة
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مجلة علوم البحار
مجلة نصف سنوية

تغطي مجاالت األحياء البحرية والكيمياء 
الــبـحـــرية والـفـــــيـــــزيــاء الـبـــــحـــــــريـــــة 

والـجـيـولـوجيا البحرية

رقم اإليداع 3933/1429 
ISSN: 1012-8840   EISSN: 1658-4325

 DOI: 10.4197/mar

مجلة علوم األرض
مجلة نصف سنوية

تغطي مجاالت الجيولوجيا العامة والغطاء 
الرسوبي وجيولوجيا البترول وجيولوجيا 

المياه والجيولوجيا الهندسية والجيوفيزياء 
والجيوكيمياء والتمعدن

رقم اإليداع: 3932/1429
ISSN: 1012-8832  EISSN: 1658-4317

DOI: 10.4197/ear

مجلة تصاميم البيئة
 مجلة نصف سنوية

 تغطي مجاالت التخطيط والعمارة والبيئة.
رقم اإليداع: 3931/1429

   ISSBN: 1429-3931  EISSN: 1658-43093
 DOI: 10.4197/edes

مجلة علوم األرصاد والبيئة وزراعة 
المناطق الجافة
 مجلة نصف سنوية

تغطي مجاالت األرصاد والبيئة وإدارة موارد 
المياه وزراعة المناطق الجافة

رقم اإليداع: 3927/1429
ISSN: 1319-1039  EISSN: 1658-4287

DOI: 10.4197/met

مجلة علوم الحاسبات وتقنية 
المعلومات

مجلة نصف سنوية 
تغطي مجاالت الحاسبات وتقنية 

المعلومات
رقم اإليداع: 1028/1434

   ISSBN: 1434-1028  EISSN: 1658-6336
DOI: 10.4197/Comp
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قـائـمــة الكــتــــب

سنة الطبعالصفحاتالقطعاسم المؤلفاسم الكتـــــاب

اللغة والتربية والتعليم

1438هـ17x24291أ.د. أحمد عبدالحي السبحي"التدريب التربوي " أسسه ومبادئه واتجاهاته

1437هـ17x24400د. حنان أسعد خوجالتفكير العلمي خطوة على طريق اإلبداع

 الهوية العربية والتشكيل المعماري
والجيوبولتيكي للنص الشعري

1437هـ17x24181أ.د. مراد عبدالرحمن مبروك

1437هـ17x24396تكلير باورن ــ ترجمة د. محمد الحويطيعلم اللغة الميداني ــ دليل عملي

1437هـ20x28247د. محمد عبدالخالق محمد فضلالعربية للعاملين في المجال الطبي

1436هـ17x24381د. أكرم فتحي مصطفى علياإلنترنت والتعليم  ) الجزء األول (

1436هـ17x24381د. أكرم فتحي مصطفى علياإلنترنت والتعليم  ) الجزء الثاني (

1436هـ17x24244د.أحمد ابراهيم التايهالتكامل الحسي الحركي

1436هـ20x28267د. محمد عبدالخالق  ــ د. مختار الطاهر حسينالعربية للدبلو ماسيين

1436هـ17x2464د. رفيع بن غازي السلميالقواعد األصولية النحوية عند الشاطبي

اتجاهات تعليم اللغة العربية في ضوء 
1436هـ17x24270د. وفاء حافظ العويضيالنظريات والبرامج

English for Health SciencesJameel Ahmad20x281361435هـ

1435هـ17x24190أ.د. عبدالحي السبحيتقــــــــــــويم البرامج التـــــــــــربوية

1435هـ17x24492د. زياد عيسى زايدفسيولوجيا الجهد البدني
 التحليل اللساني للوصف العامل

1435هـ17x24164أ.د. رابح أبو معزةفي القرآن الكريم

 اآلداب والعلوم اإلنسانية
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1434هـ17x24282د.مراد عبدالرحمن مبروك وآخروننظ رية االتصال األدبي ومعيارية الخطاب

1434هـ17x24397د. خالد الرشيدي ــ د. حسن النجارالتربية الخاصة في األلفية الثالثه

واقع بناء المناهج وتطويرها بالمملكة 
العربية السعودية

1434هـ17x24394د. ملكة حسين صابر

1434هـ17x24535أ.د. محمد عبدالعزيز الرفاعيالعربية من منظور المنهج التوزيعي

1434هـ17x24164د.سعد بن مسفر المالكيأدب الدول المتتابعة 

1434هـ17x24169د. مراد بن عبدالرحمن مبروكعلم النقد األدبي ومعيارية الخطاب

1433هـ17x24119أ.د. عبدالرشيد حافظاساسيات البحث العلمي

1432هـ17x2498د. تبرة بنت جميل بن طه خصيفانفن الـــــــــــــــــــــــــورق

1432هـ17x 24162 د. وديعة عبدالله بوكـــــــــــرتحوالت الواقعية في التصوير الغربي الحديث

Theses, Proposals and Reports17أ.د. عمر سراج أبو رزيزهx241911432هـ

1431هـ17x2472د. نجود بنت مساعد السديريكتاب الفضائل لألطفـــــــــــــال

1430هـ17x24191أ.د. عبدالرشيد حافظالتفكير والبحث العلمي

How to Write Scientific Articles20أ.د. عمر سراج أبو رزيزهx281911430هـ

1429هـ17x24121صالح بن رميح الرميحالبرامج التأهيليه واإلصالحية المقدمة لألحداث

1427هـ17x2467محمد بن عبدالقادر هناديما خالف القياس في باب النداء

1427هـ17x24524نجاة حسن عبدالله نوليالفرائد والفوائد النحوية في تفسير الرازي

1408هـ17x24289د. ملكة حسين صابرالتقويم التربوي

الدراسات اإلسالمية

1435هـ17x24531أ.د. عبدالله بن سيف األزديالوازع الديني والملك عبدالعزيز  )المجلد الثاني(

1435هـ17x24445أ.د. عبدالله بن سيف األزديالوازع الديني والملك عبدالعزيز  )المجلد األول(

1434هـ17x24426الشيخ اإلمام العالمة حسام المعاني النعمانيكتاب اإلسعاف في أحكام األوقاف

1434هـ17x24423أ.د. محمد الياس ـ ترجمة/د.حسن باصرةالتقويم اإلسالمي العالمي وإمكانية رؤية الهالل 

1433 هـ17x24241د. وفاء الحمدانالتدريب العملي )1( في التربية اإلسالمية
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1433 هـ17x24498أ.د. عبدالله بن سيف األزدياإلنسانية وحاجتها إلى القرآن الكريم

1432 هـ17x24268د. سامية محمود حنبظــــــــاظةالمعلم الرائـــــــــــــــــــــد في علم الفرائض

1431 هـ17x24333أ.د. عبدالله بن سيف األزديالوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة

1430 هـ17x2476أ.د. طــــــــــــــــاهر تونسينظرات في الطب النبوي

1429 هـ17x24100صالح بن سليمان اليوسفقاعدة ماكان أكثر فعال كان أكثر فضال

1429 هـ17x2495عبدالله بن سيف األزدينفحات إيمانية تهدي إلى الرشد

1427هـ17x2466سامية عبدالله بخاريالتذكرة في الفقه على مذهب اإلمام بن حنبل

1427هـ17x24151د. فايز بن أحمد حابسبغية الناسك في أحكام المناسك

1427هـ17x24162د. عبدالله بن سيف األزديالمبادئ المستنبطة من آيتي )58 – 59( سورة النساء 

1427هـ17x2474د. فيصل بن سعيد بالعمشالعدل بين األوالد في الشريعة اإلسالمية

1426هـ17x2469رضا بن محمد السنوسيمسند الحجـــــــــــاز

The MuslimsWay of Live )1(    17الشيخ أبوبكر الجزائري  ــ ترجمة أ.د. عمر باقبصx247971424هـ

The Muslims Way of Live )2(    17الشيخ أبوبكر الجزائري  ــ ترجمة  أ.د. عمر باقبصx2413621424هـ

التاريخ والجغرافيا

Climate  and  Climate Change Of Arabian Peninsula  Prof. H. M.Hasanean17x242461437هـ

1437هـ17x24144 رتير هوارد ــ ترجمة محسن ديابمظهر الخرائط ــ دراسة في التصميم الخرائطي

Atlas of Geologic Structures of Wadi Fatimah     Dr. AbdulRahman Ahmed17x241981437هـ

1436هـ17x24167د. عبدالرحمن العرابيمحاضرات في تاريخ شرق آسيا الحديث

1436هـ17x24200د. عبدالرحمن سعد العرابيمحاضرات في التاريخ العثماني

1434هـ17x24226أ.د. عبدالله سراج منسيالحياة العلمية في مكة المكرمة

1434هـ17x24214أ.د. عبدالله سراج منسيالبيت الحرام في العصر الحديث

1432هـ17x24100أ.د. عبدالله سراج منسيجوادر بين السيادة العمانية والتنازل 

1432هـ17x24169أ.د. عبدالله سراج منسي                                جامعة الدول العربية وإمارات الخليج

1432هـ17x24118فيليب بروتون ـ ترجمة د. محمد الغامديتاريخ نظريات الحجاج

1431هـ17x24384بروفيسور وليم  ــ ترجمة د. عبدالرحمن العرابيالدين والمجتمع والدولة في جزيرة العرب

الحوار الحضاري بين المسلمين والفرنج في 
عصر الحروب الصليبية

1427هـ17x24108محمد سالم بكر باعامر
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1427هـ17x24128ليلى أمين عبدالمجيدتاريخ عمارة الحــــــــــــرم المكي 

1427هـ17x24159محمد سالم بكر باعامرالمرأة المقدسية في وثائق الحرم القدسي الشريف

حركة الحسين بن علي الفخي في المدينة 
ومكة وأثرها السياسي

1427هـ17x24106عبدالله بن حسين الشريف

1426هـ17x24111د. إبراهيم بن عبدالعزيز الجميحقضاة المدينة ومكة في العصر األموي

1417هـ17x24487د. محمد صفوت الحسينيإسقاط الخرائـــــــــــــــط

االجتماع وعلم النفس

1437هـ17x24453د. محمد القرنــــــــــــيالتشخيص اإلكلينيكي والممارسة العالجية

1436هـ20x28183أ.د. طارق محمد عبدالوهابالمدخل إلى علم النفس االجتماعي وتطبيقاته

1436هـ20x28218أ.د. ماجده حسين محمودأسس علم النفس الجنائي ونظرياته

دور المتحف في نشر مفهوم الثقافة 
البيئية والعلمية بالمجتمع

1432 هـ17x2495أ.د. عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

1429هـ17x2490محمد سعيد الغامدي- سعيد فالح الغامديالثقافة المرورية وعالقتها بحوادث السير

1428هـ17x24162إسماعيل كتبخانة - محمد نوريمظاهر واتجاهات التغير االجتماعي 

أخبار الجريمة في الصحافة السعودية 
1427هـ17x24110د. عاطف عبدالله نصيف و آخرونوتأثيراتها على المجتمع

1427هـ17x2456مشبب األسمري ــ عبيد آل مظفالعالقة بين رأس المال االجتماعي والتحصيل األكاديمي

اإلعـــــــــالم

1437هـ17x24163قسم السيد آدم بله وآخرونالحرب اإلعالمية اإلسرائيلية

دور الدراما التلفازيه السعودية في اكتساب 
1431هـ17x24112مبارك بن واصل الحازميالمراهقين بعض القيم اإليجابية

1430 هـ17x24253د. حسان بصفر- د. حامد القداحالمدخل إلى وسائل اإلعالم   

تأثير اإلعالم الغربي على اتجاهات األقليات 
المسلمة في الغرب

1427هـ17x2444سفران بن سفر المقاطي

1427هـ17x2463د. حسان عمر بصفراالتصال والمستثمرون في سوق األسهم السعودية
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اقتصاد إسالمي

1436هـ17x24209الشيخ / عبدالقادر المجاويالمرصاد في مسائل االقتصاد

1436هـ17x24183د. علي أحمد الندويالمدخل إلى قواعد الفقه المالي

Muhammad Hamidullah and His 
PioneeringAbdul Azim Islahi17x242581436هـ

Islamic Economic Thinking in the 12th  
AH/18th CenturyD. Abdul Azim Islahi17x241281432هـ

Economic Thought of AL-Gazali17الشيخ محمد غضنفرx24901432هـ

Issues in the International Financial 
Crisis for an Islamic PerspectivePrepared by Grop Of Researchers17x242951430هـ

Muslim Economic Thinking and Insti-
tutions in the 10th  AH/16th D. Abdul Azim Islahi17x242111430هـ

Astudy of Muslim Economic Thinking 
in the 11th  A.H / 17th  C.E. CenturyD. Abdul Azim Islahi17x24901429هـ

Contributions of Muslim Scholars to 
Economic Thought and Analysis D. Abdul Azim Islahi17x241401426هـ

Islamic Financial Institution of India Mohammed Ghous17x242771424هـ

1424  هـ17x24243د. محمد نجاة الله صديقيبحوث في النظام المصرفي اإلسالمي

Fiqh Al-Zakah )Vol 1(                         17د. يوسف القرضاوي - ترجمة د.منذر قحفx243691421هـ

)Fiqh Al-Zakah )Vol 2        17د. يوسف القرضاوي - ترجمةد.منذر قحفx242771421هـ

تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة 
1419هـ17x24130د. درويش صديق وآخريناإلسالمية على األعمال المصرفية.

1419هـ17x2452أ.د. وهبة الزحيليبيع الدين في الشريعة اإلسالمية

 المصارف اإلسالمية " دراسة شرعية
1417هـ17x24130د. رفيق يونس المصريلعدد منها"

Teaching Economics in Islamic Perspective17أ.د. محمد نجاة الله صديقيx242601417هـ

1415هـ17x241023د. منذر قحفالنصوص االقتصادية من القرآن والسنة

االقتصاد واإلدارة
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1410هـ17x24100أ.د. محمد نجاة الله صديقيالتأمين في االقتصاد اإلسالمي

1410هـ17x2456د. رفيق يونس المصريربا القروض وأدلة تحريمه

1410هـ17x24140د. رفيق يونس المصرياإلسالم والنقود

 Some  Administrative Aspects of the
Collection

M Raquibuz Zaman17x242601408هـ

1407هـ17x24453د. محمد الزبير وآخرينقراءات في االقتصاد اإلسالمي

اقتصاد عام - إدارة - تسويق

 English for Busines and Managements
Students

1438هـ20X28175د. جميل أحمد

1437هـ20X28663ترجمة / محمد عبدالحميد مشخصجغرافيات التنمية

17x244591434أ.د. شهاب أحمد جمال الديناألعمال والتجارة اإللكترونية

Introduction to e- businessProf. dr. Shehab A. Gamalel- DIN17x242551434 هـ

1434هـ17x24399أ.د. حبيب الله تركستانيالتسويق والتجارة الدولية

1433هـ17x24300أ.د. حبيب الله تركستانيإدارة المبيعات ومهارات البيع

1433هـ17x24235تريسي كـــــــونينأصول غش الشركات

1432 هـ17x24169أ.د. عبدالله سراج منسي                                جامعة الدول العربية وإمارات الخليج

عولمة العالم : التحوالت الثقافية 
واالقتصادية والسياسية

1432 هـ17x24230د. مشعل بن فهم السلمي

1432هـ17x24139أ.د. عبدالله سراج منسيأزمتان بين الكويت والعراق

1431هـ17x24331د. عبداإلله سيف الدين ساعاتيإدارة المستشفيات بين النظرية والتطبيق

17x244221430أ.د. عبدالعزيز ديـــــــــــاباساسيات التحليل الكمي في االقتصاد واإلدارة 

1430    هـ17x24392مركز ابحاث االقتصاد اإلسالمياألزمة المالية العالمية

1430 هـ17x24323أ.د. أحمد با مخرمة ــ محمود العصيميالمساعد في مبادئ االقتصاد الكلي

1430 هـ17x24369عبدالعزيز دياب - فاروق الخطيبدراسة متقدمة في النظرية االقتصادية الجزئية

قياس مدى التقدم في تحقيق السعودة 
في القطاع العام 

1428هـ17x24305االمير فيصل بن سعود آل سعود
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 العلوم الطبيعية

سنة الطبعالصفحاتالقطعاسم المؤلفاسم الكتـــــاب
األحياء

1438هـ17x24216أ.د. عطوه أحمد  عطيةالنيماتودا الممرضة للحشرات ومكافحة اآلفات الحشرية

1438هـ20x28447أ.د. سناء خليفة ـــ أ.د. رحمة العليانيعلم الخليــــــــــــــة

1437هـ17x24353أ.د. رحمة العلياني ــ أ.د. سناء خليفةعلم األنسجة  

1437هـ17x24341أ.د. منصور عطية الحازميدليل الباحث في العلوم البيولوجية

1436هـ17x24315د. سوزان بكـــــر عبدهعلم األنسجة ) التركيب والوظيفة(

1434هـ17x24271أ.د. منصور الحازمي ـــ  أ.د. سيد راويمكسبات النكهة الغذائية

1432هـ17x24151أ.د. صالح الكـــريم وآخرونزراعـــــــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــــــــــاليا

1432هـ17x24375أ.د. عبدالكريم محمد خفاجيمعجم مصطلحات األحياء البحرية

1431هـ17x24315د. مجدي يوسف شاميمعجم الصحة البيئية والمهنية ) انجليزي ــ عربي (

1431هـ17x24284أ.د. فتحي سعد النخـــــــــالويتصميم وتحليل التجارب في البحوث العلمية

1430هـ17x24104د. صالح بن عبدالعزيز  وآخرونرحلة الحمــــــــــــــــــل والـــــــــــــــــوالدة

1430هـ17x24324عامر بن حمزة عسيريالتقنيـــــــــــــــــة النسيجيــــــــــــــــة

1429هـ17x24364أ.د. فتحي سعد النخـــــــــالويمبادئ اإلحصاء وتصميم وتحليل التجارب البيولوجية

1422هـ17x2425أ.د. حنفي إمبابي الصبحياستخدام الهرمونات والمضادات الحيوية في اإلنتاج الحيواني

1419هـ17x24190د. عبداإلله باناجه   وآخرونالبلهارســــــــــــــــــــــيا

الرياضيات واإلحصاء

1437هـ17x24629د. بسام شاكــــر  وآخرونالتفاضل والتكامل

1434هـ17x24285د. سعود بن مستور السلمي وآخرونمقدمة في التفاضل والتكامل

1433هـ17x24407أ.د. عادل يونس ـ د. فتحية أحمد هنديالرياضيات للعلوم الفيزيائية

1431هـ17x24382أ.د. إيمان بنت سالم العيدروسمبادئ الرياضيات وتطبيقاتها

1431هـ17x24165أ.د. أشرف زنقور ـــ  داود مشـــاطتاريخ الرياضيات

1426هـ17x24334أ.د. سالم بن أحمد سحابمقدمة في المعادالت التفاضلية

1412هـ17x24483د. محمد غالب المدنياالحتماالت واإلحصاء
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الفيزياء والفلك
1433هـ17x24229د. حسن باصرة  ــــ  د. فؤاد يوسفنجوم السماء فيزياء وأرصاد

1433هـ17x24437أ.د.محمد عادل شرف وآخرونسؤال وجواب في الفلك العام 
1431هـ17x24536أ.د. محمد عادل شــــرفالفلك النجمي

1426هـ17x24432د. سمير مصطفى شعراويمقدمة في التحليل الحديث للسالسل الزمنية
1416هـ17x24445د. بسام داخل -  د. أحمد عودهمبادئ الفيزياء النووية وتقنيتها

1415هـ17x24304أ.د. عبدالفتاح هالل - د. خالد كماخيالفيزياء الذرية
1415هـ17x24590د. قدري أحمد شفيع    وآخرونأسس انتقال الحرارة

1413هـ17x24330د. نبيل عبدالرزاق - د.محمد المؤمنالفيزياء العملية بالوحدات الدولية
1410هـ17x24206د. جعفر عبدالرحمن الصباغالطاقة مصادرها وتحويلها

الكيمياء
1437هـ17X24357د. جهاد مصطفى يوسف وآخرونمبادئ الكيمياء الحيوية ) الجزء األول(

1437هـ17X24683د. جهاد مصطفى يوسف وآخرونمبادئ الكيمياء الحيوية  ) الجزء الثاني (
1437هـ21X28755   أ.د. خديجة محمد خلف الزائديكيمياء المركبات الحلقية غير المتجانسة

Ultrasound Assisted Organic Synthesis17د. عبدالله بن سعد البقمي وآخرونx241331437هـ
1434هـ17x24492د. براين - ترجمة د. إلهام أعظم أساسيات واستخدامات الكيمياء الضوئية

Introduction to Stereo Chemistry17د. محمد أيمن الذهبيx242421434هـ
1432هـ17x24965أ.د. رضا محمدي عبدالرحمن وآخرونمقدمة في كيمياء المنتجات الطبيعية

1431هـ17x24441د. عثمان محمد داؤود وآخرونمبادئ الكيمياء
1429هـ17x24583د. الحسيني محمد - سليمان باسهل أسس الثيرمو ديناميكا الكيميائية

1429هـ17x24201أ.د. عبدالعزيز دياب وآخرونمبادئ التحليل الكمي
1427هـ17x24362د. عبدالغني حمزه وآخرونالكيمياء التحليلية : بعض األسس النظرية لطرق التحليل اآللي

1427هـ17x24244أ.د. ممدوح عبدالمجيب وآخرونمبادئ الكيمياء العضوية
1424هـ17x24395أ.د. رفعت جالل - أ.د. سعدالله قاريكيمياء الكم )2(

1424هـ17x24395أ.د. ممدوح عبدالمجيب وآخرونالقياس الطيفي في الكيمياء العضوية
1424هـ17x24486د. الحسيني محمد - سليمان باسهلأسس الكيمياء النووية واإلشعاعية 

1424هـ17x24214د. عبدالغني حمزه وآخرون الكيمياء التحليلية : تجارب عملية في طرق التحليل اآللي
1421هـ17x24400أ.د. رفعت جالل - أ.د. سعدالله قاريكيمياء الكم )1(

An Experimental Course in Basic Fluid )1(17د. مصطفى السيد وآخرونX242551414هـ
An Experimental Course in Basic Fluid )2(17د. مصطفى السيد وآخرونX24691414هـ
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علوم الحيوان
1437 هـ17x24226د. عماد الشريف  ـــ  د. محمد مصطفى سيفتغذية اإلبل بالمملكة العربية السعودية

1437 هـ17x24304أ.د. جمال الدين حسن سويفيسوسة النخيل الحمراء ) المشكلة والحل (
Animal Specimen TechniquesProf. Osama A.Abuzinadah17x24941437 هـ

1437 هـ17x24152د. حسن محفوظ فلمبانمقدمة في علم الطيور
1436هـ20X28322د. رضوان عبدالله ـــ  د. محمد سيفالخيول العربية بين العلم والتراث
1432 هـ17x24492د. عبدالرحمن فرج اللهحياة وسلوك العناكـــــــب الحقيقية

1432 هـ17x24431أ.د. رقية محمود المحماديعلم الحشـــــــــــــــــــرات
1417هـ17x24591د. عبدالمنعم الحفنيتربية نحل العسل

1410   هـ17x2450د. عبدالرحمن فرج الله  ـــ  د. محمد طاهراألرضية  ) النمل األبيض (
1409 هـ17x2428د. عبدالرحمن فرج الله  ـــ د. محمد طـاهرالعناكب الحقيقية في المنطقة الغربية

1407 هـ17x2499د. عبدالرحمن فرج الله  ـــ  د. محمد طاهرنظم التحكم في اآلفات الحشرية
علوم النبات

1438هـ17X24158أ.د. فتحي سعد النخالويا إلجهادات البيئية والمحاصيل الزراعية
1437 هـ17X24242أ.د. حسن بن سعيد الزهرانيالتغذية المعدنية للنباتات

1437 هـ17X24232د. فتحي  سعد  النخالويجودة وتقنية القمح واألرز 
1437 هـ17X24192أ.د. فتحي النخالوي ــ أ.د. محمد شاهيناختبارات وتقنية البذور

1436 هـ17X24288أ.د. حسين الجزولي عثمانالمورينجـــــا
1434 هـ17X24251أ.د.فتحي النخالوي  - أ.د. محمد شاهينالنباتات الطبيعية في المملكة العربية السعودية

1432 هـ17X24275أ.د حسين الجزولي - أ.د.عطاالله أبو حسنتجمعات المنجروف العالمية : الموارد الساحلية الطبيعية الكامنة
1431 هـ17X24360أ.د. سمير السليماني ــ أ.د. عادل الحسنينخصوبة التربة والتسميد المعدني والعضوي والحيوي

 1430هـ17X24238أ.د. حسين الجزولي ــ أ.د.عطالله أحمدالهوهوبــــــــــــــــــــــــــــــا
1430 هـ17X24434أ.د. فتحي النخالوي ــ أ.د. محمد غندورهالتطبيقات العملية في إنتاج المحاصيل الحقلية
1430 هـ17X24254د. محمد شاهين - د. فتحي النخالويالوراثة التطبيقية والتقنية الحيوية في النباتات

1425 هـ17X24251د. محمد عبدالرحيم شاهيناالستنساخ وزراعة األنسجة النباتية
1424 هـ17X24372أ.د. عزت قنديل وآخرونأشجار وشجيرات المناطق الجافة

1416 هـ17X24190د. عبدالفتاح بدر - د. عبدالعزيز قاسمأسس علم البيئة النباتية
علوم األرض

Laboratory Manual in Clastic Sedimentary Petrology17رشدي جمال تاج ـــ محمود أحمد عارفx241701438 هـ
Atlas Of Neuroanatomy With Its CorrespondingPr. Mohamed Hassan17x241191437هـ

1437هـ17x24290أ.د. عادل زين العابدينمعالجة الصور الفضائية الرقمية
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1437 هـ17x24311أ.د. محمد حسين بسيوني وآخرونمقدمة في علم الرسوبيات
1437 هـ17x24468 ديفد وبستر ـــ ترجمة د. محمد بسيونيمدخل إلى علم الجيولوجيا

1437 هـ20X28456إعداد/ دومينيك إميري ــ ترجمة د. محمد خليلالطباقية التتابعية
1436 هـ17x24435أ.د. زكــــريا هميمي وآخرونأسس الجيولوجيا الحقلية وتطبيقاتها في الدرع العربي

1435 هـ20X28587أ.د. عبدالله بن عمر نصيفمقدمة في علم األرض
1434هـ17x24308أ.د. عادل زين بشته وآخرونتقنيات االستشعار عن بعد وبعض التطبيقات في علوم األرض

1434 هـ17x24582كورت بوخر ــ ترجمة  عصام الفياللينشأة الصخور المتحولة
1433 هـ17x24697موريس تاكــر - ترجمة أ.د. محمد بسيوني بترولوجية الصخور الرسوبية

1432 هـ17x24591أ.د. طالل مصطفى قاضي وآخرونالمعادن والصخور الصناعية واستخداماتها 
1432 هـ17x24530أ.د. محمد مفتي ــ أ.د. حمدي يوسفمبادئ الجيولوجيا العامة

1432 هـ17x24548أ.د. عبدالله بن عبدالعزيز سبتانعلم البيئة من منظور جيولوجي
1432 هـ17x24348أ.د. حمدي حامد يوسفعلم معادن اليورانيوم

1431 هـ17x24406أ.د. عبدالله سبتان  ــ أ.د. عبدالقادر مغازيمقدمة في بصريات البلورات والمعادن
1431 هـ17x24519د. محمد عبدالسميع حسنينمقدمة في االستكشاف الجيولوجي والجيوكيميائي

1431  هـ17x24404أ.د. حمدي حامد عبدالنبي يوسفجيولوجية رواسب اليورانيوم
Geology of  The  Arabian Shield of  S..ADr. Ahmed M. Al Shanti17x242221430هـ

 Meneral Deposit of the Kingdom of S..ADr. Ahmed M. Al Shanti17x242621430هـ
1427 هـ17x24260د. عطا الله أبو حسن ــ  د. سمير توفيقالتصحر وتثبيت الكثبان الرملية
1427  هـ17x24368د. محمد أحمد قزازجيوكيمياء الرواسب المعدنية

1426 هـ20X28312د. أحمد محمود الشنطيالرواسب المعدنية في المملكة العربية السعودية
1424هـ17x24247د. عمار عبدالمنعم أمينمدخل إلى علم الجيولوجيا البيئية

1424 هـ17x24236موريس تكـر ـــ  ترجمة: محمد بسيونيالوصف الحقلي للصخور الرسوبية
1423 هـ17x24204أ.د. أحمد محمود الشنطي جيولوجية الدرع العربي

1420هـ17x24399عبدالعزيز عبدالقادر حسين معجم المصطلحات الجيولوجية ) إنجليزي ــــ  عربي (
1420 هـ17x24507د.محمد  قزاز  - أحمد حشاد أسس الجيوكيميا 

1419  هـ17x24266د. ممدوح حسن - د. فؤاد المرزوقيوصف الصخور النارية والمتحولة
1409هـ17x24139 هيثر ـــــ  ترجمة عبدالعزيز حسينبنائية األلـــــــــــــــــواح

علوم البحار
1427هـ17x24273د. محمد موسى العموديالثديات البحرية

1420هـ17x24475جون ريزك  ــ  ترجمة عبدالكريم خفاجيعلم األحياء البحـــــــــــرية
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العلوم الهندسية

سنة الطبعالصفحاتالقطعاسم المؤلفاسم الكتـــــاب

1438هـ17x24564ترجمة أ.د. بهاء الدين هاشم صدقةهندسة الصخور التطبيقية

1437هـ17x24180د. جمال عبدالحفيظ ــ د. حسين عبدالباريمساحة المناجم وتطبيقاتها في هندسة التعدين

Mechanical Engineering DrawingDr. Hani Hussain Sait17x242301437هـ

Strength Of MaterialsProf. Hassan . Hedia and other17x244501437هـ

Introduction to Engineering DesignBarry W. McNeil, and others17x243271436هـ

Mechnical VibrationProf. hassan sayed hedia17x242091434هـ

Crushing and Grinding of OresD. Jamal Saad Abdulhafez17x242461433هـ

1433هـ17x24237أ. د. ياسر بليلة ــ  أ.د. رزق حمادالتحكم في الضجيج

1432هـ17x24452أ.د. مصطفى السيد ـ أ.د.عمر الرابغيمخازن التبريد

1430هـ17x24178د. أحمد راشد وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج )7-6-5-4(

A guide to Engineering DesignBahattin  Karagozoglu17x243271429هـ

1425هـ17x24122د. أحمد راشد وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج )1(

1425هـ17x24178د. أحمد راشد وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج )2(

1423هـ17x24578أ.د. محمود نديم نحاستحليل االجهادات في  إنشاء الطائرات 

1421هـ17x24282د. عثمان محمد داود وآخرونمبادئ هندسة المواد

1421هـ17x24321سيدر كاي-  ترجمة  محمود درويشمبادئ مهنة التعدين

1420هـ17x24614أ.د. عبدالرزاق أبو النور وآخرونأسس الهندسة الصناعية

1420هـ17x24667د. أحمد فؤاد راشد وآخرونأسس سبك المعادن

1419هـ17x24890ف.سنجر - ترجمة عمر أفندي وآخرونمقاومة المواد
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الحـاسبات وتقنية المعلومات

سنة الطبعالصفحاتالقطعاسم المؤلفاسم الكتـــــاب

Computer Application in MiningDr. Salah A E Badr17x241771438هـ

1437هـ17x24267د. وائل رمضان أبو يوسفتكنولوجيا تعليم طفل الروضة

1437هـ17x24195د. وائل رمضان أبو يوسفطفل الروضة والعصر الرقمي

1436هـ17x24306د. وليد الحلفاوي وآخرونالويب 2.0  مفاهيم وتطبيقات

1436هـ17x24574د. وليد الحلفاوي  ــــ د. مروة زكيتكنولوجيا التعليم من التقليدية إلى الرقمية

e-Learning in the Fifth Generation)v olume-1(Prof. Shehab A.Gamalel-Din17x242261435هـ

e-Learning in the Fifth Generation)v olume-2(Prof. Shehab A.Gamalel-Din17x243131435هـ

1433هـ17x24122د. حنان بنت عبدالحليم بو بخاريالتصميم اإللكتروني في المالبس والنسيج

Synthesis of MechanismsM.AKYURT17x244541418هـ

1417هـ17x24178د. أحمد راشد وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج )3(

1415هـ17x24818د. مصطفى السيد محمد وآخرونهندسة التبريد وتكييف الهواء

1415هـ17x24776د. مصطفى السيد محمد وآخرونالنظم الهندسية إلعذاب المياه الملحة 

1415هـ17x24776د. مصطفى السيد محمد وآخرونالنماذج الحسابية للنظم الحرارية الشمسية

Introduction to Engineering FluidD.Mustafa Alsayed and others17x241414هـــــ

Design of Solar Thermal Systems17د. مصطفى السيد وآخرونx244601414هـ

Analysis of Mechanisms and MachineryM .AKYURT17x242551412هـ

1410هـ17x24192د. إبراهيم إسماعيل كـتبيمحطات اإلعذاب النووية

1407هـ17x24200شبيجلر-  ترجمة مصطفى السيدتنقية المياه الملحة 
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العلوم الطـبـيــة

سنة الطبعالصفحاتالقطعاسم المؤلفاسم الكتـــــاب
1438هـ17x2494أ.د. زهير احمد السباعيتجربتي في تعليم الطب باللغة العربية

Administrative  Skills For Health CareDr. faduah Al-sharif17x241001438هـ
1438هـ17x24415د. نصر مصطفى خباز تشريح اإلنسان نظرة مصطلحية

1438هـ17x24282د. نصر خباز   ــــ أ.د. أسامة محمد ريسأسس التأصيل اإلنجليزي الطبي ) الجزء األول(
Therapeutic Drug Monitoring Practical GuideAhmed  Shaker  Ali17x241841437هـ

Peripheral nerve Examination BedBassam Addas17x241001437 هـ
1436هـ17x24229أ.د. حسن الزهراني ـ ترجمة د. نصر  خبازالــــقدم الــــــسكرية

الخدمات النفسية واالستشارية والعالجية 
1435هـ17x24418د. خالد رمضان عبدالفتاحلذوي االحتياجات الخاصة

Blueprint in Pediatric EndocrinologyAbdulmoein Eid Al-Agha17x244691435هـ
GynecologyHassan Nasrat17x244961435هـ

1434هـ17x24397أ.د. مسعد الشربيني - أ.د. محمد الزهرانيأمراض اللثة وأثرها على الصحة العامة
1434هـ17x24343كـــــارل آسب ـــــ ترجمة لينا صديقمعالجة الكالم بطريقة اللفظ المنغم

تقييم برنامج غذائي مقترح لعينة من مرضى 
1433هـ17x24480أسماء بنت حميد الجحدلياالرتجاع المعدي

1433هـ17x24296د. محمد الجوهري وآخرون معجم علم األجنة الطبي الحديث
Congenital Glaucoma in Saudi Arabia17د. أســــــــــــامة باديبx241761432هـ

Introduction to Blood Banking17د. سلوى هنداوي - أ.عامر عسيريx241681432هـ
1432هـ17x24560د. أسامة ريس ــ  د. ناصر خبازعناصر الكلمات الطبية ) الجزء األول (

1432هـ17x24572د. أسامة ريس ــ  د. ناصر خبازعناصر الكلمات الطبية ) الجزء الثاني (

المفاهيم األساسية لعلم المصطلحات 
1432  هـ17x24478د. أسامة ريس ــ  د. ناصر خبازالطبية االنجليزية والعربية

1431هـ17x24256سهى سعود الشريفاالنتشار المكاني لمرض سرطان الثدي
Manual of Pediatric Neurology17د. محمد جــــــــــــــــانx241981430هـ

1429هـ17x2467د. طاهر سالم تونسيأمراض األطفــــــــــــــــــــــــــــال
1428هـ17x24186د. محمد البار - د. ياسر جمالالذكورة واألنوثة بين التصحيح والتغيير واإلختيار
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 المعاجم والقواميس

سنة الطبعالصفحاتالقطعاسم المؤلفاسم الكتـــــاب

1425هـ17x24122د. أحمد راشد وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج )1(

1425هـ17x24178د. أحمد راشد وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج )2(

1417هـ17x24178د. أحمد راشد وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج )3(

1430هـ17x24178د. أحمد راشد وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج )7-6-5-4(

1433هـ17x24296د. محمد الجوهري وآخرون معجم علم األجنة الطبي الحديث

1432هـ17x24560د. أسامة ريس  ــ  د. ناصر خبازعناصر الكلمات الطبية ) الجزء األول (

1432هـ17x24572د. أسامة ريس  ــ  د. ناصر خبازعناصر الكلمات الطبية ) الجزء الثاني (

المفاهيم األساسية لعلم المصطلحات 
1432هـ17x24478د. أسامة ريس ــ  د. ناصر خبازالطبية االنجليزية والعربية

1432هـ17x24375أ.د. عبدالكريم محمد خفاجيمعجم مصطلحات األحياء البحرية

1431هـ17x24315د. مجدي يوسف شاميمعجم الصحة البيئية والمهنية ) انجليزي ــ عربي (

الدليل التوضيحي للدياتومات في الهامات 
الساحلية البريطانية

1427هـ17x24103 سايكس ـــ  ترجمة / هشام خميس

1430هـ17x24198محمد بن أحمد باجابرمعجم الرواة المنسوبين إلى غير آبائهم

1420هـ17x24399عبدالعزيز عبدالقادر حسين معجم المصطلحات الجيولوجية ) إنجليزي ــــ  عربي (

Atlas Of Neuroanatomy With Its CorrespondingPr. Mohamed Hassan17x241191437هـ
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