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١٤٣٦هـ١٧٢٠٩*٢٤الشيخ / عبدالقادر المجاويالمرصاد في مسائل االقتصاد

١٤٣٦هـ١٧١٨٣*٢٤د. علي أحمد الندويالمدخل إلى قواعد الفقه المالي

Muhammad Hamidullah and His PioneeringAbdul Azim Islahi١٤٣٦هـ١٧٢٥٨*٢٤

Islamic Economic Thinking in the 12th  AH/18th CenturyD. Abdul Azim Islahi١٤٣٢هـ١٧١٢٨*٢٤

Economic Thought of AL-Gazali١٤٣٢هـ١٧٩٠*٢٤الشيخ محمد غضنفر

Issues in the International Financial Crisis for an Islamic PerspectivePrepared by Grop Of Researchers١٤٣٠هـ١٧٢٩٥*٢٤

Muslim Economic Thinking and Institutions in the 10th  AH/16thD. Abdul Azim Islahi١٤٣٠هـ١٧٢١١*٢٤

Astudy of Muslim Economic Thinking in the 11th  A.H / 17th  C.E. CenturyD. Abdul Azim Islahi١٤٢٩هـ١٧٩٠*٢٤

Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and AnalysisD. Abdul Azim Islahi١٤٢٦هـ١٧١٤٠*٢٤

Islamic Financial Institution of IndiaMohammed Ghous ١٤٢٤هـ١٧٢٧٧*٢٤

١٤٢٤  هـ١٧٢٤٣*٢٤د. محمد نجاة اهللا صديقيبحوث في النظام المصرفي اإلسالمي

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

قحف
١٤٢١هـ١٧٣٦٩*٢٤

Fiqh Al-Zakah (Vol 2)
د. يوسف القرضاوي      ترجمة/ د.منذر 

قحف
١٤٢١هـ١٧٢٧٧*٢٤

١٤١٩هـ١٧١٣٠*٢٤د. درويش صديق وآخرينتطبيق القوانين المستمدة من الشريعة اإلسالمية على األعمال المصرفية.

١٤١٩هـ١٧٥٢*٢٤أ.د. وهبة الزحيليبيع الدين في الشريعة اإلسالمية

١٤١٧هـ١٧١٣٠*٢٤د. رفيق يونس المصريالمصارف اإلسالمية " دراسة شرعية لعدد منها"

Teaching Economics in Islamic Perspective١٤١٧هـ١٧٢٦٠*٢٤أ.د. محمد نجاة اهللا صديقي

١٤١٥هـ١٧١٠٢٣*٢٤د. منذر قحفالنصوص االقتصادية من القرآن والسنة

١٤١٠هـ١٧١٠٠*٢٤أ.د. محمد نجاة اهللا صديقيالتأمين في االقتصاد اإلسالمي

١٤١٠هـ١٧٥٦*٢٤د. رفيق يونس المصريربا القروض وأدلة تحريمه

١٤١٠هـ١٧١٤٠*٢٤د. رفيق يونس المصرياإلسالم والنقود

Some  Administrative Aspects of the CollectionM Raquibuz Zaman١٤٠٨هـ١٧٢٦٠*٢٤

١٤٠٧هـ١٧٤٥٣*٢٤د. محمد الزبير وآخرينقراءات في االقتصاد اإلسالمي
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English for Busines and Managements Students٢٠د. جميل أحمدX28١٤٣٨هـ١٧٥

١٤٣٧هـ٢٠X28٦٦٣ترجمة / محمد عبدالحميد مشخصجغرافيات التنمية

١٤٣٤هـ١٧x24٤٥٩أ.د. شهاب أحمد جمال الديناألعمال والتجارة اإللكترونية

Introduction to e- businessProf. dr. Shehab A. Gamalel- DIN١٧x24١٤٣٤ هـ٢٥٥

اإلقتصاد اإلسالمي

االقتصاد واإلدارة



١٤٣٤هـ١٧x24٣٩٩أ.د. حبيب اهللا تركستانيالتسويق والتجارة الدولية

١٤٣٣هـ١٧x24٣٠٠أ.د. حبيب اهللا تركستانيإدارة المبيعات ومهارات البيع

١٤٣٣هـ١٧x24٢٣٥تريسي كـــــــونينأصول غش الشركات

١٤٣٢ هـ١٧x24١٦٩أ.د. عبداهللا سراج منسيجامعة الدول العربية وإمارات الخليج

١٤٣٢ هـ١٧x24٢٣٠د. مشعل بن فهم السلميعولمة العالم : التحوالت الثقافية واالقتصادية والسياسية

١٤٣٢هـ١٧x24١٣٩أ.د. عبداهللا سراج منسيأزمتان بين الكويت والعراق

١٤٣١هـ١٧x24٣٣١د. عبداإلله سيف الدين ساعاتيإدارة المستشفيات بين النظرية والتطبيق

١٤٣٠هـ١٧x24٤٢٢أ.د. عبدالعزيز ديـــــــــــاباساسيات التحليل الكمي في االقتصاد واإلدارة

١٤٣٠هـ١٧x24٣٩٢مركز ابحاث االقتصاد اإلسالمياألزمة المالية العالمية

١٤٣٠هـ١٧x24٣٢٣أ.د. أحمد با مخرمة ــ محمود العصيميالمساعد في مبادئ االقتصاد الكلي

١٤٣٠هـ١٧x24٣٦٩عبدالعزيز دياب - فاروق الخطيبدراسة متقدمة في النظرية االقتصادية الجزئية

١٤٢٨هـ١٧x24٣٠٥االمير فيصل بن سعود آل سعودقياس مدى التقدم في تحقيق السعودة في القطاع  العام
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١٤٣٥   هـ١٧٥٣١*٢٤أ.د. عبداهللا بن سيف األزديالوازع الديني والملك عبدالعزيز  (المجلد الثاني)

١٤٣٥    هـ١٧٤٤٥*٢٤أ.د. عبداهللا بن سيف األزديالوازع الديني والملك عبدالعزيز  (المجلد األول)

كتاب اإلسعاف في أحكام األوقاف
الشيخ اإلمام العالمة حسام المعاني 

النعماني
١٤٣٤    هـ١٧٤٢٦*٢٤

١٤٣٤     هـ١٧٤٢٣*٢٤أ.د. محمد الياس ـ ترجمة/د.حسن باصرةالتقويم اإلسالمي العالمي وإمكانية رؤية الهالل

١٤٣٣     هـ١٧٢٤١*٢٤د. وفاء الحمدانالتدريب العملي (١) في التربية اإلسالمية

١٤٣٣      هـ١٧٤٩٨*٢٤أ.د. عبداهللا بن سيف األزدياإلنسانية وحاجتها إلى القرآن الكريم

١٤٣٢    هـ١٧٢٦٨*٢٤د. سامية محمود حنبظــــــــاظةالمعلم الرائـــــــــــــــــــــد في علم الفرائض

١٤٣١     هـ١٧٣٣٣*٢٤أ.د. عبداهللا بن سيف األزديالوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة

١٤٣٠      هـ١٧٧٦*٢٤أ.د. طــــــــــــــــاهر تونسينظرات في الطب النبوي

١٤٢٩    هـ١٧١٠٠*٢٤صالح بن سليمان اليوسفقاعدة ماكان أكثر فعال كان أكثر فضال

١٤٢٩    هـ١٧٩٥*٢٤عبداهللا بن سيف األزدينفحات إيمانية تهدي إلى الرشد

١٤٢٧   هـ١٧٦٦*٢٤سامية عبداهللا بخاريالتذكرة في الفقه على مذهب اإلمام بن حنبل

١٤٢٧   هـ١٧١٥١*٢٤د. فايز بن أحمد حابسبغية الناسك في أحكام المناسك

١٤٢٧  هـ١٧١٦٢*٢٤د. عبداهللا بن سيف األزديالمبادئ المستنبطة من آيتي (٥٨ – ٥٩) سورة النساء

١٤٢٧   هـ١٧٧٤*٢٤د. فيصل بن سعيد بالعمشالعدل بين األوالد في الشريعة اإلسالمية

١٤٢٦  هـ١٧٦٩*٢٤رضا بن محمد السنوسيمسند الحجـــــــــــاز

(1)The MuslimsWay of Live 
الشيخ أبوبكر الجزائري  ــ ترجمة/ أ.د. 

عمر باقبص
١٤٢٤    هـ١٧٧٩٧*٢٤

١٤٣٠ هـ١٧٢٥٣*٢٤د. حسان بصفر- د. حامد القداحالمدخل إلى وسائل اإلعالم

اآلداب والعلوم اإلنسانيــــــة - دراســــــــات إسالميــــــــة



١٤٢٧هـ١٧٤٤*٢٤سفران بن سفر المقاطيتأثير اإلعالم الغربي على اتجاهات األقليات المسلمة في الغرب

١٤٢٧هـ١٧٦٣*٢٤د. حسان عمر بصفراالتصال والمستثمرون في سوق األسهم السعودية
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١٤٣٨هـ١٧x24٢٩١أ.د. أحمد عبدالحي السبحيالتدريب التربوي " أسسه ومبادئه واتجاهاته"

١٤٣٨هـ١٧x24٤٢٨د. خالد محمد الرشيدي      وآخروناستراتيجيات التعليم والتعلم للطلبة ذوي اإلعاقات البسيطة إلى المتوسطة

١٤٣٧هـ١٧x24٤٠٠د. حنان أسعد خوجالتفكير العلمي خطوة على طريق اإلبداع

١٤٣٧ هـ١٧x24١٨١أ.د. مراد عبدالرحمن مبروكالهوية العربية والتشكيل المعماري والجيوبولتيكي للنص الشعري

علم اللغة الميداني ــ دليل عملي
تأليف / كلير باورن ــ ترجمة / د. محمد 

الحويطي
١٧x24١٤٣٧ هـ٣٩٦

١٤٣٧  هـ٢٠x28٢٤٧د. محمد عبدالخالق محمد فضلالعربية للعاملين في المجال الطبي

١٤٣٦هـ١٧x24٣٨١د. أكرم فتحي مصطفى علياإلنترنت والتعليم  ( الجزء األول )

١٤٣٦هـ١٧x24٣٨١د. أكرم فتحي مصطفى علياإلنترنت والتعليم  ( الجزء الثاني )

١٤٣٦هـ١٧x24٢٤٤د.أحمد ابراهيم التايهالتكامل الحسي الحركي

العربية للدبلو ماسيين
د. محمد عبدالخالق  ــ  د. مختار الطاهر 

حسين
٢٠x28١٤٣٦  هـ٢٦٧

١٤٣٦  هـ١٧x24٦٤د. رفيع بن غازي السلميالقواعد األصولية النحوية عند الشاطبي

١٤٣٦  هـ١٧x24٢٧٠د. وفاء حافظ العويضياتجاهات تعليم اللغة العربية في ضوء النظريات والبرامج

English for Health SciencesJameel Ahmad٢٠x28١٤٣٥هـ١٣٦

١٤٣٥  هـ١٧x24١٩٠أ.د. عبدالحي السبحيتقــــــــــــويم البرامج التـــــــــــربوية

١٤٣٥  هـ١٧x24٤٩٢د. زياد عيسى زايدفسيولوجيا الجهد البدني

١٤٣٥    هـ١٧x24١٦٤أ.د. رابح أبو معزةالتحليل اللساني للوصف العامل في القرآن الكريم

١٤٣٤ هـ١٧x24٢٨٢د.مراد عبدالرحمن مبروك   وآخروننظرية االتصال األدبي ومعيارية الخطاب

١٤٣٤  هـ١٧x24٣٩٧د. خالد الرشيدي ــ د. حسن النجارالتربية الخاصة في األلفية الثالثه

١٤٣٤   هـ١٧x24٣٩٤د. ملكة حسين صابرواقع بناء المناهج وتطويرها بالمملكة العربية السعودية

١٤٣٤   هـ١٧x24٥٣٥أ.د. محمد عبدالعزيز الرفاعيالعربية من منظور المنهج التوزيعي

١٤٣٤   هـ١٧x24١٦٤د.سعد بن مسفر المالكيأدب الدول المتتابعة

١٤٣٤   هـ١٧x24١٦٩د. مراد بن عبدالرحمن مبروكعلم النقد األدبي ومعيارية الخطاب

١٤٣٣ هـ١٧x24١١٩أ.د. عبدالرشيد حافظاساسيات البحث العلمي

١٤٣٢هـ١٧x24٩٨د. تبرة بنت جميل بن طه خصيفانفن الـــــــــــــــــــــــــورق

١٤٣٢هـ١٧x 24١٦٢ د. وديعة عبداهللا بوكـــــــــــرتحوالت الواقعية في التصوير الغربي الحديث

Theses, Proposals and Reports١٧أ.د. عمر سراج أبو رزيزهx24١٤٣٢ هـ١٩١

١٤٣١    هـ١٧x24٧٢د. نجود بنت مساعد السديريكتاب الفضائل لألطفـــــــــــــال

١٤٣٠هـ١٧x24١٩١أ.د. عبدالرشيد حافظالتفكير والبحث العلمي

اآلداب والعلوم اإلنسانيــــــة - اللغـــــة والتربيــــة والتعليـــــم



How to Write Scientific Articles٢٠أ.د. عمر سراج أبو رزيزهx28١٤٣٠ هـ١٩١

١٤٢٩هـ١٧x24١٢١صالح بن رميح الرميحالبرامج التأهيليه واإلصالحية المقدمة لألحداث

١٤٢٧  هـ١٧x24٦٧محمد بن عبدالقادر هناديما خالف القياس في باب النداء

١٤٢٧  هـ١٧x24٥٢٤نجاة حسن عبداهللا نوليالفرائد والفوائد النحوية في تفسير الرازي

١٤٠٨    هـ١٧x24٢٨٩د. ملكة حسين صابرالتقويم التربوي

Blueprint in Pediatric EndocrinologyAbdulmoein Eid Al-Agha١٧x24١٤٣٥هـ٤٦٩

GynecologyHassan Nasrat١٧x24١٤٣٥هـ٤٩٦

١٤٣٤هـ١٧x24٣٩٧أ.د. مسعد الشربيني-أ.د. محمد الزهرانيأمراض اللثة وأثرها على الصحة العامة

١٤٣٤    هـ١٧x24٣٤٣كـــــارل آسب ـــــ ترجمة/ لينا صديقمعالجة الكالم بطريقة اللفظ المنغم

١٤٣٣هـ١٧x24٤٨٠أسماء بنت حميد الجحدليتقييم برنامج غذائي مقترح لعينة من مرضى االرتجاع المعدي

١٤٣٣هـ١٧x24٢٩٦د. محمد الجوهري           وآخرون معجم علم األجنة الطبي الحديث

Congenital Glaucoma in Saudi Arabia١٧د. أســــــــــــامة باديبx24١٤٣٢هـ١٧٦

Introduction to Blood Banking١٧د. سلوى هنداوي - أ.عامر عسيريx24١٤٣٢هـ١٦٨

١٤٣٢هـ١٧x24٥٦٠د. أسامة ريس ــ  د. ناصر خبازعناصر الكلمات الطبية ( الجزء األول )

١٤٣٢هـ١٧x24٥٧٢د. أسامة ريس ــ  د. ناصر خبازعناصر الكلمات الطبية ( الجزء الثاني )

١٤٣٢  هـ١٧x24٤٧٨د. أسامة ريس ــ  د. ناصر خبازالمفاهيم األساسية لعلم المصطلحات الطبية االنجليزية والعربية

١٤٣١هـ١٧x24٢٥٦سهى سعود الشريفاالنتشار المكاني لمرض سرطان الثدي

Manual of Pediatric Neurology١٧د. محمد جــــــــــــــــانx24١٤٣٠هـ١٩٨

١٤٢٩هـ١٧x24٦٧د. طاهر سالم تونسيأمراض األطفــــــــــــــــــــــــــــال

١٤٢٨هـ١٧x24١٨٦د. محمد البار - د. ياسر جمالالذكورة واألنوثة بين التصحيح والتغيير واإلختيار
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هـ17x24216١٤٣٨أ.د. عطوه أحمد  عطيةالنيماتودا الممرضة للحشرات ومكافحة اآلفات الحشرية

هـ20x28447١٤٣٨أ.د. سناء خليفة ـــ أ.د. رحمة العليانيعلم الخليــــــــــــــة

علم األنسجة
أ.د. رحمة علي العلياني ــ أ.د. سناء أحمد 

خليفة
17x24353هـ١٤٣٧

هـ17x24341١٤٣٧أ.د. منصور عطية الحازميدليل الباحث في العلوم البيولوجية

هـ17x24315١٤٣٦د. سوزان بكـــــر عبدهعلم األنسجة ( التركيب والوظيفة)

هـ17x24271١٤٣٤أ.د. منصور الحازمي ـــ  أ.د. سيد راويمكسبات النكهة الغذائية

هـ17x24151١٤٣٢أ.د. صالح الكـــريم  وآخرونزراعـــــــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــــــــــاليا

هـ17x24375١٤٣٢أ.د. عبدالكريم محمد خفاجيمعجم مصطلحات األحياء البحرية

هـ17x24315١٤٣١د. مجدي يوسف شاميمعجم الصحة البيئية والمهنية ( انجليزي ــ عربي )

هـ17x24284١٤٣١أ.د. فتحي سعد النخـــــــــالويتصميم وتحليل التجارب في البحوث العلمية

العلــــــوم الطبيعية - أحيــــــــــــاء



هـ17x24104١٤٣٠د. صالح بن عبدالعزيز  وآخرونرحلة الحمــــــــــــــــــل والـــــــــــــــــوالدة

هـ17x24324١٤٣٠عامر بن حمزة عسيريالتقنيـــــــــــــــــة النسيجيــــــــــــــــة

هـ17x24364١٤٢٩أ.د. فتحي سعد النخـــــــــالويمبادئ اإلحصاء وتصميم وتحليل التجارب البيولوجية

هـ17x2425١٤٢٢أ.د. حنفي إمبابي الصبحياستخدام الهرمونات والمضادات الحيوية في اإلنتاج الحيواني

هـ17x24190١٤١٩د. عبداإلله باناجه   وآخرونالبلهارســــــــــــــــــــــيا

سنة النشرالصفحاتالقطعالمؤلفالكتاب

١٤٣٧هـ١٧x24٦٢٩د. بسام شاكــــر       وآخرونالتفاضل والتكامل

١٤٣٤هـ١٧x24٢٨٥د. سعود بن مستور السلمي    وآخرونمقدمة في التفاضل والتكامل

الرياضيات للعلوم الفيزيائية
أ.د. عادل طه يونس ـ د. فتحية أحمد 

هندي
١٧x24١٤٣٣هـ٤٠٧

١٤٣١هـ١٧x24٣٨٢أ.د. إيمان بنت سالم العيدروسمبادئ الرياضيات وتطبيقاتها

١٤٣١هـ١٧x24١٦٥أ.د. أشرف زنقور ـــ  داود مشـــاطتاريخ الرياضيات

١٤٢٦هـ١٧x24٣٣٤أ.د. سالم بن أحمد سحابمقدمة في المعادالت التفاضلية

١٤١٢هـ١٧x24٤٨٣د. محمد غالب المدنياالحتماالت واإلحصاء

سنة النشرالصفحاتالقطعالمؤلفالكتاب

١٤٣٨هـ١٧x24١٤٨أ.د. حسن بن محمد باصرةمادون عن المذنبات والشهب والنيازك في التاريخ اإلسالمي

١٤٣٨هـ٢٠x28٦٦٨د. عويش بن حربي الغامديالفيزياء الحديثة

١٤٣٣هـ١٧x24٢٢٩د. حسن باصرة  ــــ  د. فؤاد يوسفنجوم السماء فيزياء وأرصاد

١٤٣٣هـ١٧x24٤٣٧أ.د.محمد عادل شرف   وآخرونسؤال وجواب في الفلك العام

١٤٣١هـ١٧x24٥٣٦أ.د. محمد عادل شــــرفالفلك النجمي

١٤٢٦هـ١٧x24٤٣٢د. سمير مصطفى شعراويمقدمة في التحليل الحديث للسالسل الزمنية

١٤١٦هـ١٧x24٤٤٥د. بسام داخل -  د. أحمد عودهمبادئ الفيزياء النووية وتقنيتها

١٤١٥هـ١٧x24٣٠٤أ.د. عبدالفتاح هالل - د. خالد كماخيالفيزياء الذرية

١٤١٥هـ١٧x24٥٩٠د. قدري أحمد شفيع    وآخرونأسس انتقال الحرارة

١٤١٣هـ١٧x24٣٣٠د. نبيل عبدالرزاق - د.محمد المؤمنالفيزياء العملية بالوحدات الدولية

١٤١٠هـ١٧x24٢٠٦د. جعفر عبدالرحمن الصباغالطاقة مصادرها وتحويلها

سنة النشرالصفحاتالقطعالمؤلفالكتاب

١٤٣٧هـ١٧X24٣٥٧د. جهاد بنت مصطفى يوسف   وآخرونمبادئ الكيمياء الحيوية ( الجزء األول)

١٤٣٧هـ١٧X24٦٨٣د. جهاد بنت مصطفى يوسف   وآخرونمبادئ الكيمياء الحيوية  ( الجزء الثاني )

١٤٣٧هـ٢١X28٧٥٥أ.د. خديجة محمد خلف الزائديكيمياء المركبات الحلقية غير المتجانسة

العلــــــوم الطبيعية - كيــميـــــــــــــــاء

العلــــــوم الطبيعية - فيــزيـــــــــــــاء وفــــلـــــك

العلــــــوم الطبيعية - ريـاضيـــــــات وإحصـــــــــــــاء



Ultrasound Assisted Organic Synthesis١٧د. عبداهللا بن سعد البقمي   وآخرونx24١٤٣٧هـ١٣٣

١٤٣٤هـ١٧x24٤٩٢د. براين  ــــــــ   ترجمة / د. إلهامأساسيات واستخدامات الكيمياء الضوئية

Introduction to Stereo Chemistry١٧د. محمد أيمن الذهبيx24١٤٣٤هـ٢٤٢

١٤٣٢هـ١٧x24٩٦٥أ.د. رضا محمدي عبدالرحمن  وآخرونمقدمة في كيمياء المنتجات الطبيعية

١٤٣١هـ١٧x24د. عثمان محمد داؤود  وآخرونمبادئ الكيمياء

١٤٢٩هـ١٧x24٥٨٣د. الحسيني محمد - سليمان باسهل أسس الثيرمو ديناميكا الكيميائية

١٤٢٩هـ١٧x24٢٠١أ.د. عبدالعزيز دياب     وآخرونمبادئ التحليل الكمي

١٤٢٧هـ١٧x24٣٦٢د. عبدالغني حمزه   وآخرونالكيمياء التحليلية : بعض األسس النظرية لطرق التحليل اآللي

١٤٢٧هـ١٧x24٢٤٤أ.د. ممدوح عبدالمجيب وآخرونمبادئ الكيمياء العضوية

١٤٢٤هـ١٧x24٣٩٥أ.د. رفعت جالل - أ.د. سعداهللا قاريكيمياء الكم (٢)

١٤٢٤هـ١٧x24٣٩٥أ.د. ممدوح عبدالمجيب وآخرونالقياس الطيفي في الكيمياء العضوية

١٤٢٤هـ١٧x24٤٨٦د. الحسيني محمد - سليمان باسهلأسس الكيمياء النووية واإلشعاعية

١٤٢٤هـ١٧x24٢١٤د. عبدالغني حمزه   وآخرون الكيمياء التحليلية : تجارب عملية في طرق التحليل اآللي

١٤٢١هـ١٧x24٤٠٠أ.د. رفعت جالل - أ.د. سعداهللا قاريكيمياء الكم (١)

(1)An Experimental Course in Basic Fluid ١٧د. مصطفى السيد    وآخرونX24١٤١٤هـ٢٥٥

(2)An Experimental Course in Basic Fluid ١٧د. مصطفى السيد    وآخرونX24١٤١٤هـ٦٩

سنة النشرالصفحاتالقطعالمؤلفالكتاب

تغذية اإلبل بالمملكة العربية السعودية
د. عماد الشريف  ـــ  د. محمد مصطفى 

سيف
١٧x24١٤٣٧ هـ٢٢٦

١٤٣٧ هـ١٧x24٣٠٤أ.د. جمال الدين حسن سويفيسوسة النخيل الحمراء ( المشكلة والحل)

Animal Specimen TechniquesProf. Osama A.Abuzinadah١٧x24١٤٣٧ هـ٩٤

١٤٣٧ هـ١٧x24١٥٢د. حسن محفوظ فلمبانمقدمة في علم الطيور

١٤٣٦هـ٢٠X28٣٢٢د. رضوان عبداهللا ـــ  د. محمد سيفالخيول العربية بين العلم والتراث

١٤٣٢ هـ١٧x24٤٩٢د. عبدالرحمن فرج اهللاحياة وسلوك العناكـــــــب الحقيقية

١٤٣٢ هـ١٧x24٤٣١أ.د. رقية محمود المحماديعلم الحشـــــــــــــــــــرات

١٤٢٦ هـ١٧x24١٠النحــــــــل المرزوم

١٤١٧هـ١٧x24٥٩١د. عبدالمنعم الحفنيتربية نحل العسل

األرضية  ( النمل األبيض )
د. عبدالرحمن فرج اهللا  ـــ  د. محمد 

طــــــــاهر
١٧x24١٤١٠   هـ٥٠

العناكب الحقيقية في المنطقة الغربية
د. عبدالرحمن فرج اهللا ـــ د. محمد 

طــــــــاهر
١٧x24١٤٠٩ هـ٢٨

نظم التحكم في اآلفات الحشرية
د. عبدالرحمن فرج اهللا  ـــ  د. محمد 

طــــــــاهر
١٧x24١٤٠٧ هـ٩٩

سنة النشرالصفحاتالقطعالمؤلفالكتاب

العلــــــوم الطبيعية - علم الحيـــــــوان

العلــــــوم الطبيعية - علم النبـــــــــــــات



١٤٣٨هـ١٧X24١٥٨أ.د. فتحي سعد النخالويا إلجهادات البيئية والمحاصيل الزراعية

١٤٣٧ هـ١٧X24٢٤٢أ.د. حسن بن سعيد الزهرانيالتغذية المعدنية للنباتات

١٤٣٧ هـ١٧X24٢٣٢د. فتحي  سعد  النخالويجودة وتقنية القمح واألرز

١٤٣٧ هـ١٧X24١٩٢أ.د. فتحي النخالوي ــ أ.د. محمد شاهيناختبارات وتقنية البذور

١٤٣٦ هـ١٧X24٢٨٨أ.د. حسين الجزولي عثمانالمورينجـــــا

١٤٣٤ هـ١٧X24٢٥١أ.د.فتحي النخالوي ــــ أ.د. محمد شاهينالنباتات الطبيعية في المملكة العربية السعودية

١٤٣٢ هـ١٧X24٢٧٥أ.د حسين الجزولي- أ.د.عطااهللا أبو حسنتجمعات المنجروف العالمية : الموارد الساحلية الطبيعية الكامنة

١٤٣١ هـ١٧X24٣٦٠أ.د. سمير السليماني ــ أ.د. عادل الحسنينخصوبة التربة والتسميد المعدني والعضوي والحيوي

 ١٤٣٠هـ١٧X24٢٣٨أ.د. حسين الجزولي ــ أ.د.عطاهللا أحمدالهوهوبــــــــــــــــــــــــــــــا

١٤٣٠ هـ١٧X24٤٣٤أ.د. فتحي النخالوي ــ أ.د. محمد غندورهالتطبيقات العملية في إنتاج المحاصيل الحقلية

١٤٣٠ هـ١٧X24٢٥٤د. محمد شاهين - د. فتحي النخالويالوراثة التطبيقية والتقنية الحيوية في النباتات

١٤٢٥ هـ١٧X24٢٥١د. محمد عبدالرحيم شاهيناالستنساخ وزراعة األنسجة النباتية

١٤٢٤ هـ١٧X24٣٧٢أ.د. عزت قنديل   وآخرونأشجار وشجيرات المناطق الجافة

١٤١٦ هـ١٧X24١٩٠د. عبدالفتاح بدر - د. عبدالعزيز قاسمأسس علم البيئة النباتية

سنة النشرالصفحاتالقطعالمؤلفالكتاب

١٤٢٧هـ١٧x24٢٧٣د. محمد موسى العموديالثديــــــــات البحــــــــــــــــرية

علم األحياء البحـــــــــــرية
تأليف / جون ريزك   ــ  ترجمة / 

عبدالكريم خفاجي
١٧x24١٤٢٠هـ٤٧٥

سنة النشرالصفحاتالقطعالمؤلفالكتاب

Laboratory Manual in Clastic Sedimentary Petrology١٧رشدي جمال تاج ـــ محمود أحمد عارفx24١٤٣٨ هـ١٧٠

Atlas Of Neuroanatomy With Its CorrespondingPr. Mohamed Hassan١٧x24١٤٣٧هـ١١٩

١٤٣٧هـ١٧x24٢٩٠أ.د. عادل زين العابدينمعالجة الصور الفضائية الرقمية

١٤٣٧ هـ١٧x24٣١١أ.د. محمد حسين بسيوني        وآخرونمقدمة في علم الرسوبيات

مدخل إلى علم الجيولوجيا
تأليف / ديفد وبستر ـــ ترجمة / د. 

محمد بسيوني
١٧x24١٤٣٧ هـ٤٦٨

الطباقية التتابعية
إعداد/ دومينيك إميري ــ ترجمة / د. 

محمد خليل
٢٠X28١٤٣٧ هـ٤٥٦

١٤٣٦ هـ١٧x24٤٣٥أ.د. زكــــريا هميمي             وآخرونأسس الجيولوجيا الحقلية وتطبيقاتها في الدرع العربي

١٤٣٥ هـ٢٠X28٥٨٧أ.د. عبداهللا بن عمر نصيفمقدمة في علم األرض

١٤٣٤هـ١٧x24٣٠٨أ.د. عادل زين بشته                  وآخرونتقنيات االستشعار عن بعد وبعض التطبيقات في علوم األرض

نشأة الصخور المتحولة
تأليف / كورت بوخر ــ ترجمة / عصام 

الفياللي
١٧x24١٤٣٤ هـ٥٨٢

بترولوجية الصخور الرسوبية
تأليف : موريس تاكــر. ترجمة/أ.د. 

محمد بسيوني .
١٧x24١٤٣٣ هـ٦٩٧

١٤٣٢ هـ١٧x24٥٩١أ.د. طالل مصطفى قاضي    وآخرونالمعادن والصخور الصناعية واستخداماتها

العلــــــوم الطبيعية - علــــــــــوم بحــــــــار

العلــــــوم الطبيعية - علــــــــــوم األرض



١٤٣٢ هـ١٧x24٥٣٠أ.د. محمد مفتي ــ أ.د. حمدي يوسفمبادئ الجيولوجيا العامة

١٤٣٢ هـ١٧x24٥٤٨أ.د. عبداهللا بن عبدالعزيز سبتانعلم البيئة من منظور جيولوجي

١٤٣٢ هـ١٧x24٣٤٨أ.د. حمدي حامد يوسفعلم معادن اليورانيوم

مقدمة في بصريات البلورات والمعادن
أ.د. عبداهللا سبتان  ــ أ.د. عبدالقادر 

مغازي
١٧x24١٤٣١ هـ٤٠٦

١٤٣١ هـ١٧x24٥١٩د. محمد عبدالسميع حسنينمقدمة في االستكشاف الجيولوجي والجيوكيميائي

١٤٣١  هـ١٧x24٤٠٤أ.د. حمدي حامد عبدالنبي يوسفجيولوجية رواسب اليورانيوم

Geology of  The  Arabian Shield of  S..ADr. Ahmed M. Al Shanti١٧x24١٤٣٠هـ٢٢٢

 Meneral Deposit of the Kingdom of S..ADr. Ahmed M. Al Shanti١٧x24١٤٣٠هـ٢٦٢

١٤٢٧ هـ١٧x24٢٦٠د. عطا اهللا أبو حسن ــ  د. سمير توفيقالتصحر وتثبيت الكثبان الرملية

١٤٢٧  هـ١٧x24٣٦٨د. محمد أحمد قزازجيوكيمياء الرواسب المعدنية

١٤٢٦ هـ٢٠X28٣١٢د. أحمد محمود الشنطيالرواسب المعدنية في المملكة العربية السعودية

١٤٢٤هـ١٧x24٢٤٧د. عمار عبدالمنعم أمينمدخل إلى علم الجيولوجيا البيئية

الوصف الحقلي للصخور الرسوبية
تأليف: موريس تكـر ـــ  ترجمة: محمد 

بسيوني
١٧x24١٤٢٤ هـ٢٣٦

١٤٢٣ هـ١٧x24٢٠٤أ.د. أحمد محمود الشنطيجيولوجية الدرع العربي

١٤٢٠هـ١٧x24٣٩٩عبدالعزيز عبدالقادر حسينمعجم المصطلحات الجيولوجية ( إنجليزي ــــ  عربي )

١٤٢٠ هـ١٧x24٥٠٧د.محمد  قزاز ــــ   أحمد حشادأسس الجيوكيميا

١٤١٩  هـ١٧x24٢٦٦د. ممدوح حسن - د. فؤاد المرزوقيوصف الصخور النارية والمتحولة

بنائية األلـــــــــــــــــواح
تأليف / هيثر ـــــ  ترجمة / عبدالعزيز 

حسين
١٧x24١٤٠٩هـ١٣٩

سنة النشرالصفحاتالقطعالمؤلفالكتاب

١٤٣٨هـ١٧x24٥٦٤ترجمة / أ.د. بهاء الدين هاشم صدقةهندسة الصخور التطبيقية

Dictionary of Technical Terms of Aerospace Engineering
 Prof. Hani Negm-Dr. Ibrahim

Megahed
١٧x24١٤٣٨هـ٧٢٣

مساحة المناجم وتطبيقاتها في هندسة التعدين
د. جمال سعيد عبدالحفيظ ــ د. حسين 

عبدالباري
١٧x24١٤٣٧هـ١٨٠

Mechanical Engineering DrawingDr. Hani Hussain Sait١٧x24١٤٣٧هـ٢٣٠

Strength Of MaterialsProf. Hassan . Hedia and other١٧x24١٤٣٧هـ٤٥٠

Introduction to Engineering DesignBarry W. McNeil, and others١٧x24١٤٣٦هـ٣٢٧

Mechnical VibrationProf. hassan sayed hedia١٧x24١٤٣٤هـ٢٠٩

Crushing and Grinding of OresD. Jamal Saad Abdulhafez١٧x24١٤٣٣هـ٢٤٦

١٤٣٣هـ١٧x24٢٣٧أ. د. ياسر بليلة ــ  أ.د. رزق حمادالتحكم في الضجيج

١٤٣٢هـ١٧x24٤٥٢أ.د. مصطفى السيد ـ أ.د.عمر الرابغيمخازن التبريد

١٤٣٠هـ١٧x24١٧٨د. أحمد راشد      وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج (٧-٦-٥-٤)

A guide to Engineering DesignBahattin  Karagozoglu١٧x24١٤٢٩هـ٣٢٧

العلــــــوم الهندسيــــة



١٤٢٥هـ١٧x24١٢٢د. أحمد راشد      وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج (١)

١٤٢٥هـ١٧x24١٧٨د. أحمد راشد      وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج (٢)

١٤٢٣هـ١٧x24٥٧٨أ.د. محمود نديم نحاستحليل االجهادات في  إنشاء الطائرات

١٤٢١هـ١٧x24٢٨٢د. عثمان محمد داود     وآخرونمبادئ هندسة المواد

مبادئ مهنة التعدين
تأليف: سيدر كاي-  ترجمة: محمود 

درويش
١٧x24١٤٢١هـ٣٢١

١٤٢٠هـ١٧x24٦١٤أ.د. عبدالرزاق أبو النور   وآخرونأسس الهندسة الصناعية

١٤٢٠هـ١٧x24٦٦٧د. أحمد فؤاد راشد      وآخرونأسس سبك المعادن

مقاومة المواد
تأليف:ف.سنجر- ترجمة:عمر أفندي    

وآخرون
١٧x24١٤١٩هـ٨٩٠

Synthesis of MechanismsM.AKYURT١٧x24١٤١٨هـ٤٥٤

١٤١٧هـ١٧x24١٧٨د. أحمد راشد      وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج (٣)

١٤١٥هـ١٧x24٨١٨د. مصطفى السيد محمد     وآخرونهندسة التبريد وتكييف الهواء

١٤١٥هـ١٧x24٧٧٦د. مصطفى السيد محمد     وآخرونالنظم الهندسية إلعذاب المياه الملحة

١٤١٥هـ١٧x24٧٧٦د. مصطفى السيد محمد     وآخرونالنماذج الحسابية للنظم الحرارية الشمسية

Introduction to Engineering FluidD.Mustafa Alsayed and others١٧x24١٤١٤هـــــ

Design of Solar Thermal Systems١٧د. مصطفى السيد      وآخرونx24١٤١٤هـ٤٦٠

Analysis of Mechanisms and Machinery mnnnnnMachineryM .AKYURT١٧x24١٤١٢هـ٢٥٥

١٤١٠هـ١٧x24١٩٢د. إبراهيم إسماعيل كـتبيمحطات اإلعذاب النووية

١٤٠٧هـ١٧x24٢٠٠تأليف :شبيجلر-  ترجمة:مصطفى السيدتنقية المياه الملحة

سنة النشرالصفحاتالقطعالمؤلفالكتاب

Atlas Of Neuroanatomy With Its CorrespondingPr. Mohamed Hassan١٧x24١٤٣٧هـ١١٩

١٤٣٣هـ١٧x24٢٩٦د. محمد الجوهري           وآخرون معجم علم األجنة الطبي الحديث

١٤٣٢هـ١٧x24٥٦٠د. أسامة ريس ــ  د. ناصر خبازعناصر الكلمات الطبية ( الجزء األول )

١٤٣٢هـ١٧x24٥٧٢د. أسامة ريس ــ  د. ناصر خبازعناصر الكلمات الطبية ( الجزء الثاني )

١٤٣٢هـ١٧x24٤٧٨د. أسامة ريس ــ  د. ناصر خبازالمفاهيم األساسية لعلم المصطلحات الطبية االنجليزية والعربية

١٤٣٢هـ١٧x24٣٧٥أ.د. عبدالكريم محمد خفاجيمعجم مصطلحات األحياء البحرية

١٤٣١هـ١٧x24٣١٥د. مجدي يوسف شاميمعجم الصحة البيئية والمهنية ( انجليزي ــ عربي )

١٤٣٠هـ١٧x24١٧٨د. أحمد راشد      وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج (٧-٦-٥-٤)

١٤٣٠هـ١٧x24١٩٨محمد بن أحمد باجابرمعجم الرواة المنسوبين إلى غير آبائهم

الدليل التوضيحي للدياتومات في الهامات الساحلية البريطانية
تأليف / سايكس ـــ  ترجمة / هشام 

خميس
١٧x24١٤٢٧هـ١٠٣

١٤٢٥هـ١٧x24١٢٢د. أحمد راشد      وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج (١)

١٤٢٥هـ١٧x24١٧٨د. أحمد راشد      وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج (٢)

المعـــاجــــم والقــواميـــــــس



١٤٢٠هـ١٧x24٣٩٩عبدالعزيز عبدالقادر حسينمعجم المصطلحات الجيولوجية ( إنجليزي ــــ  عربي )

١٤١٧هـ١٧x24١٧٨د. أحمد راشد      وآخرونمعجم مصطلحات هندسة اإلنتاج (٣)

سنة النشرالصفحاتالقطعالمؤلفالكتاب

Computer Application in MiningDr. Salah A E Badr١٧x24١٤٣٨هـ١٧٧

١٤٣٧هـ١٧x24٢٦٧د. وائل رمضان أبو يوسفتكنولوجيا تعليم طفل الروضة

١٤٣٧هـ١٧x24١٩٥د. وائل رمضان أبو يوسفطفل الروضة والعصر الرقمي

١٤٣٦هـ١٧x24٣٠٦د. وليد الحلفاوي       وآخرونالويب ٢,٠  مفاهيم وتطبيقات

١٤٣٦هـ١٧x24٥٧٤د. وليد الحلفاوي  ــــ د. مروة زكيتكنولوجيا التعليم من التقليدية إلى الرقمية

(v olume-1)e-Learning in the Fifth GenerationProf.Dr. Shehab A.Gamalel-Din١٧x24١٤٣٥هـ٢٢٦

(v olume-2)e-Learning in the Fifth GenerationProf.Dr. Shehab A.Gamalel-Din١٧x24١٤٣٥هـ٣١٣

١٤٣٣هـ١٧x24١٢٢د. حنان بنت عبدالحليم بو بخاريالتصميم اإللكتروني في المالبس والنسيج

الحـاسبـــــــــات وتقنيـــة المعــلـومـــــــــــــات


