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 تقـــــــــــــــــــــــــــديم

 

ان وضع املعلومه املناسبة امام الشخص املناسب ويف الوقت املناسب هو 

شعار رفعته االمانه العامة للمكتبة املركزية وتسعى بعون ا اىل حتقيقه 

من خالل احاطتكم علما بكل جديد يرد الينا من كتب ودوريات او 

رسائل جامعية ومن هذا املنطلق يسرنا ان نضع بني ايديكم العدد( الثالث) 

من نشرة االحاطة اجلارية والذي يتضمن احدث االصدارات الواردة الينا 

املني ان جتد طريقها ملن هو حباجة اليها عسى ان تسد ولو بشكل يسري 

 جزء من الرمق العلمي والفكري الساتذتنا وباحثينا الكرام وا املوفق.

 

                                                     د . فيصل علوان الطائي

                                                            االمني العام للمكتبة املركزية

  
 
 
 

 



 

Uالمكتبات والمعلومات 
 021 – 277- رقم التصنيف : و1

     اسم الكتاب : أدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات
     اسم المؤلف : وائل مختار إسماعيل

 2009    بيانات النشر: عمان : دار المسيرة للنشر ، 
    النبــــــــــذة : تطرق الكتاب إلى موضوع أإلدارة بأنها وظيفة أساسية في كل مجتمع وهي تجميع عوامل اإلنتاج المختلفة من رأس المال 

وقوى عماله وآالت وموارد طبيعية فاإلدارة هي انجاز اإلعمال بواسطة اإلفراد ولتحليلها إلى عناصرها فهي عملية مشتركة لكل جهد 
 جماعي سواء كان عاما أو خاصا .

 027,8 – 344- رقم التصنيف : ص2
     اسم الكتاب : التكنولوجيا الحديثة ومراكز المعلومات والمكتبة المدرسية

     اسم المؤلف : عبد هللا إسماعيل الصوفي
 2001    بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر ، 

    النبـــــــــــذة : تناول الكتاب موضوع التكنولوجيا وكيفية استخدامها في المكتبات دفع بالمكتبات إلى تعديل فكرة اإلعارة المتبادلة إذ 
 وجدت في تكنولوجيا االستنساخ عن بعد (الفاكسميلي) يبث المقاالت والوثائق إلى المكتبات األخرى لتحتفظ بها . 

 
 020 - 264- رقم التصنيف : ر3

     اسم الكتاب : دراسات في علوم المكتبات والتوثيق والمعلومات
     اسم المؤلف : ربحي مصطفى عليان 

 2006    بيانات النشر: عمان : دار صفاء للنشر ، 
     النبــــــــــذة : تناول الكتاب عدة دراسات في علم المكتبات الدراسة األولى تتحدث عن ضغوط العمل لدى العاملين في المكتبات 

 الثانية العالقة بين الرضا عن الوظيفة  والثالثة التجربة األردنية في تدريس علم المكتبات والرابعة مجتمع المعلومات والخامسة –الجامعية 
 صناعة الورق والسادسة  مراكز مصادر المعلومات وغيرها من الدراسات .

 
 050 - 48- رقم التصنيف :س 4

     اسم الكتاب : الدوريات االلكترونية
     اسم المؤلف : أماني محمد السيد

 2007    بيانات النشر: القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 
    النبــــــــــذة : تحدث الكتاب عن الدوريات االلكترونية وكيف تميزت في فترة الستينات والسبعينات بالتطور الهائل في تكنولوجيا النشر 

االلكتروني عندما استخدمت مصادر ورقية أو توزيع نصوص المقاالت المطبوعة في شكل الكتروني كخدمات ادونيس وديالوج ثم تطور إلى 
 استخدام الشبكات كوسيط للنشر والتوزيع .

 
 021,64 – 522- رقم التصنيف : و 5

    اسم الكتاب : الشراكة بين المكتبيين واألرشيفيين
    اسم المؤلف : سعد الزهيري (معد)

 2009   بيانات النشر: القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 
 محاور عن المكتبات ومراكز المعلومات من خالل انعقاد المؤتمر السابع عشر لالتحاد العربي للمكتبات 7   النبــــــــــذة : تحدث الكتاب في 

 فناقش حملة من القضايا المهمة  تحت عنوان لنعمل على إتاحة المعلومات للجميع : الشراكة بين المكتبيين واألرشيفيين .
 
 025,32 – 52- رقم التصنيف : ع 6

 21 أمريكية  ومارك –    اسم الكتاب : قواعد الفهرسة االنجلو 
     اسم المؤلف : عمر محمد جرادات

 2009    بيانات النشر : عمان : جدارا للكتاب العالمي ، 
    النبـــــــــــذة : تحدث الكتاب عن شخصية هنريت  د . افرام التي وضعت تركيبة مبتكرة للفهرسة المقروءة أليا (مارك) فهذه الشخصية 
هي مبرمجة كمبيوتر ومحللة نظم ابتكرت صيغة مارك وإحداث تغيير جذري في مهنة المكتبات والقدرة على تبادل  البيانات الكترونيا بين 

 المكتبات باستخدام معايير الفهرسة المعدة من قبل .
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 027,4 – 658- رقم التصنيف : م 7

     اسم الكتاب :  المكتبات العامة
     اسم المؤلف : محمد فتحي عبد الهادي

 2001    بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 
    النبـــــــــــذة : وضع الكتاب تعريف للمكتبة العامة بأنها المؤسسة المنشأة من قبل سلطة محلية لتقديم المواد والخدمات لكافة المقيمين في نطاق السلطة 

 أو المنطقة فهي تعتمد على التمويل العام من اجل االستخدام العام والمنفعة العامة .
 
 027 - 524- رقم التصنيف : هـ 8

     اسم الكتاب : المكتبات والمعلومات بالمدارس والكليات
     اسم المؤلف : سعد محمد إل هجرسي

 2001    بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 
 فصول  الفصل األول يتحدث عن خلفية عصرية للمكتبة المدرسية  والثاني رؤية قومية للمكتبة المدرسية 4    النبـــــــــــذة : احتوى الكتاب على 

 والفصل الثالث عن التعليم والمعلومات والمكتبات والفصل الرابع اللوائح والمعايير للمكتبات التعليمية ويحتوي على كشاف باإلعالم وملحقاتها .
 
 027,7 – 52- رقم التصنيف : ع 9

     اسم الكتاب : المكتبة ومهارات استخدامها 
     اسم المؤلف : عمر احمد همشري

 2009    بيانات النشر : عمان : دار صفاء للنشر ، 
    النبـــــــــــذة : تحدث الكتاب عن كيفية استخدام المكتبة وان كثير من الطلبة الجامعيين يجهلون أساسيات استخدام المكتبة الجامعية  وطرق استرجاع 

 المعلومات خدمة لعملية تعلمهم وانجاز بحوثهم .
 
 

 025,3 – 48- رقم التصنيف : س 10
       اسم الكتاب : الوصف البيلوغرافي للكتب 

       اسم المؤلف : سيد حسب هللا
 2001      بيانات النشر : الرياض : دار المريخ ، 

 فصول األول عن نشأة التقنيات وتطورها والفصل الثاني 6      النبـــــــــــذة :تحدث الكتاب عن تطبيق قواعد االنجلو أمريكية للفهرسة العربية فتضمن 
اإلداريات والقواعد العامة والثالث حقل العنوان وبيان المسؤولية والرابع حقل الطبعة والفصل الخامس حقل الوصف المادي والسادس حقل التبصرات 

 وحقل الترقيم وطرق اإلتاحة .
 

Uالصحافة 
 004,64 – 745- رقم التصنيف : د 11

       اسم الكتاب : اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونية
       اسم المؤلف : عبد الرزاق محمد الدليمي

 2011      بيانات النشر : عمان : دار وائل للنشر ، 
     النبــــــــــــذة : تناول الكتاب التطور الذي حصل في وسائل اإلعالم هو ظهور وسائل اتصال قادرة على إن تعبر عن روح العصر الذي شهد عولمة 
كل شيء فكانت الثورة االلكترونية (ثورة االتصال الثالثة) فبدأت باستخدام الراديو بداية القرن العشرين ثم التلفزيون في النصف األول ثم جاءت األقمار 

 الصناعية وغيرها 
 

 070,172 –582- رقم التصنيف :م  12
       اسم الكتاب : اإلعالم الدولي تصدع السلطة الرابعة إعادة تشكيل الخارطة اإلعالمية

       اسم المؤلف : كاظم البغدادي
 2011      بيانات النشر : بغداد : مكتبة عدنان ، 

      النبـــــــــــذة : تحدث الكتاب عن اإلعالم والذي يعيش مرحلة جديدة من مراحل التحول اإلعالمي فجاء كنتيجة حتمية لحركة التطور في حركة 
وسائل اإلعالم إن هذا التحول المتسارع افرز ثالث مسلمات هي : أوال ثورة المعلومات وبنوكها المتعددة  وثانيا ثورة وسائل االتصال بتقنياتها المتداخلة  

 وثالثا ثورة الحاسبات االلكترونية وإنتاج مواقع التواصل االجتماعي .
 

 070,483 – 275- رقم التصنيف : س 13
       اسم الكتاب : صحافة الطفل في الوطن العربي

       اسم المؤلف : سالمة علي عبود
 2009      بيانات النشر : القاهرة : دار الفجر للنشر ، 

     النبــــــــــــذة : تطرق الموضوع إلى أهمية الطفل وثقافته وتكوين شخصيته فيجب االهتمام بهذه الشخصية مستقبال من خالل ما تقدمه له من 
 معلومات عن طريق مجالت األطفال . 
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 004,64 – 228- رقم التصنيف : ل 14



       اسم الكتاب : الصحافة االلكترونية دراسات في التفاعلية وتصميم الواقع
       اسم المؤلف : شريف درويش اللبان

 2011      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 
      النبـــــــــــذة : يهدف الكتاب إلى دراسات في التفاعلية وتصميم الواقع إلى رصد وتحليل عشرات البحوث والدراسات والرسائل الجامعية الحديثة في 

 مجال الصحافة االلكترونية باعتبارها رافدا من روافد مجال تكنولوجيا االتصال والمعلومات  .
 

 070 – 745- رقم التصنيف : د 15
       اسم الكتاب : الصحافة العالمية 

       اسم المؤلف : عبد الرزاق محمد الدليمي
 2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر ، 

 أيلول حيث تغيرت 11      النبـــــــــــذة :  تحدث الكتاب عن الصحافة والتي شهدت تغييرا في العالم بحلول القرن الواحد والعشرين السيما بعد إحداث 
نظرة العالم إلى اإلعالم والقضايا التي تواجهه وبذلك ازداد التركيز على اإلخبار األجنبية وخصوصا الحرب على اإلرهاب واحتالل العراق والصراع 

 العربي اإلسرائيلي .
 

Uعلم النفس 
 

 153,9- 244رقم التصنيف: ن  -16
       اسم الكتاب: جزر العبقرية

      اسم المؤلف: دارولد ترتفيرت
 2010     بيانات النشر: بيروت: دار العربية  للعلوم ، 

     النبـــــــــذة: يتضمن الكتاب العقل في متالزمة العباقرة والعالم في متالزمة العباقرة وكذلك تدريب الموهبة وما هي الوسائل الجديدة للمستقبل ودراسة 
 عقول المتالزمة بالعباقرة وشرح عن العباقرة في العالم . 

 
 150- 322 رقم التصنيف: خ-17

       اسم الكتاب: العالج التنفسي السلوكي
       اسم المؤلف: فيصل محمد خير الزاد

 2008 ،2      بيانات النشر: بيروت : دار العلم للماليين، ط
      النبـــــــــــذة: يتضمن الكتاب معلومات ببلوغرافيه حول مؤسس العالج النفسي السلوكي جوزيف ويلن  وكذلك تعلم  السلوك العصبي لدى جوزيف  
ويلن وكذلك جمع البيانات عن حاله المريض واالتجاه واالسترخاء وحاالت من العيادة النفسية السلوكي وكذلك تطور العالج النفسي السلوكي بعد جوزيف 

 ويلن.
 

 100,632- 733 رقم التصنيف : م -18
       اسم الكتاب  : لماذا يصمت الرجل

       اسم المؤلف: أمل المخزومي
 2011      بيانات النشر: بيروت دار العلم للمالين 

     النبـــــــــــذة: يتناول الكتاب سلوكيه الصمت لدى الرجال وفي بعض األحيان لدى النساء وأسباب الصمت لدى الرجال والفرق بين دماغ المرأة ودماغ 
الرجال وكذلك الخوف من االتصال االجتماعي وصمت الرجال ثم الزواج اإلجباري وأثرة على الصمت واإلدمان على االنترنت وأخيرا الغضب وأثرة 

 على الصمت باالضافه إلى مراجع اخرى.
 
 

 152,47 – 448 رقم التصنيف: ح-19
       اسم الكتاب: ال تغضب 

       اسم المؤلف: أيمن الحسني
 2009      بيانات النشر: القاهرة : مكتبه ابن سينا، 

عشاب الصباح ا      النبــــــــــذة: يتضمن الكتاب كيف تسيطر على ردود أفعالك االاراديه والتكيف مع الضغوط النفسية وكذلك يعطي شرح الكتاب عن 
 الباعثة للنشاط .
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 155,422- 74 رقم التصنيف: ع-20
       اسم الكتاب: مدخل إلى دراسة التوحيد



       اسم المؤلف: علي عبد الرحيم صالح
  2012      بيانات النشر: دمشق: تموز للنشر،

     النبــــــــــــذة: يعد الكتاب من المحاوالت العلمية في إيجاد فهم االصابه بالتوحد يقع في ثمانية  فصول جاء فيها ما هو التوحد وكيفية اإلصابة وما هي 
 السائل العلمية الكفيلة لمعالجة هذا المرض ودور األسرة فيه باإلضافة إلى مواضيع أخرى.

 

 األديان
 222 - 644ابن  رقم التصنيف : -21

      اسم الكتاب : تفسير القران العظيم
      اسم المؤلف : ابن كثير عماد الدين أبو الفداء

 2006    بيانات النشر : بيروت: دار نوبليس ، 
    النبــــــــــذة  : يؤكد الكتاب إن من واجب العلماء الكشف عن معاني كالم هللا وتفسيره وتعلم وتعليمه وعلينا المسلمين إن نتعلم كتاب هللا المنزل ألينا 

 وتعليمه وتفهمه .
 
 

  215,1- 836  رقم التصنيف : م -22
     اسم الكتاب : إيديولوجيات اإلعالم اإلسالمي
     اسم المؤلف : منتصر حاتم حسين          

 2010    بيانات النشر : عمان:دار أسامة ، 
     النبـــــــــــذة : تطرق الكتاب إلى إيديولوجيات اإلعالم وإعالم الفقه وأكد على اإلسالم واإلعالم المرئي وتطرق إلى الفضائية والسينما اإلسالمية.

 
 235,2 – 222 رقم التصنيف : ج-23

     اسم الكتاب : تاريخ الشيعة السياسي
     اسم المؤلف : عبد الستار الجابري 

  2011    بيانات النشر : كربالء: العتبة الحسينية،
    النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب األوضاع السياسية للدولة اإلسالمية بعد غزوة األحزاب ثم تطرق إلى التحديات داخل المدينة من الهجوم على دار               

 الزهراء عليها السالم واألوضاع السياسية في عصر الخلفاء وأخيرا أكد على الدولة العلوية ونتائج حرب البصرة وغيرها من المواضيع.
 

 210,29 – 232 رقم التصنيف : ج-24
     اسم الكتاب : أئمة أهل البيت والخالفة العباسية

     اسم المؤلف : حمدية صالح الجبوري
 2012    بيانات النشر : دمشق: تموز للنشر،

    النبـــــــــذة  : ابتدأ الكتاب عن حياة اإلمام محمد الجواد عليه السالم وعن اإلمام علي الهادي والحسن العسكري عليهم السالم ودور ألخالفه في حياتهم 
 والثورات التي حدثت في حياتهم. 

 
 215,1 – 372 رقم التصنيف : ف -25

     اسم الكتاب : وصايا السبط 
     اسم المؤلف : علي الفتالوي

 2012    بيانات النشر : كربالء :العتبة الحسينية ،
     النبــــــــــذة :جاء الكتاب في جزءان طرح فيه خطب اإلمام الحسين عليه السالم وشرح وافي عن كل حطبه مدعوما باألحاديث واآليات ألقرانيه . 

 
 239- 822 رقم التصنيف: ع -26

     اسم الكتاب : موجز السير النبوية
     اسم المؤلف: السيد نبيل الحسني العطار

 2011    بيانات النشر: كربالء: العتبة الحسينية ، 
    النبـــــــــذة : تضمن الكتاب نشأة علم السيرة وكذلك في ذكر نسب رسول هللا صلى هللا عليه واله وكذلك في ذكرياته ومعجزاته ثم في ذكر المبعث 

 وهجرته إلى المدينة والمغازي التي قام بها وأخيرا مرض رسول هللا (ص) ووفاته.
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 215,1 – 942 رقم التصنيف :م-27
     اسم الكتاب:  نصرة المظلوم



     اسم المؤلف: حسن بن عبد المهدي المظفر
   2011    بيانات النشر : كربالء: العتبة ألمقدسه،

 0    النبـــــــــــذة: يتضمن الكتاب المأتم الحسينية والمواكب وأراء العلماء في المراسيم الحسينية وهناك ملحق باالسئله واالجوبه حول الموضوع
 
 

     239,3- 782 رقم التصنيف : ب -28
     اسم الكتاب: فضائل أهل البيت بين تحريف المدونين وتناقص منهاج المحدثين

     اسم المؤلف : وسام برهان البلداوي
  2012    بيانات النشر: كربالء: ألعتبه الحسينية،

    النبــــــــــذة : تناول الكتاب ألسنه النبوية وأهميتها ومراحل تدوينها حتى العصر العباسي وكذلك فضائل أهل البيت منذ عصر الخلفاء والعصر األموي 
 ثم تطرق إلى اإلحداث التي تعرضت لها ألدوله االسالميه مستشهدا باألحاديث واآليات ألقرانيه باالضافه إلى أحاديث أهل البيت عليهم السالم.

 
 235,2 – 527 رقم التصنيف: م -29

     اسم الكتاب: مقاالت في اإلمام الحسين عليه السالم
     اسم المؤلف: عبد السالم محمد الحداد

 2012    بيانات النشر: كربالء: ألعتبه الحسينية، 
    النبــــــــــــذة: يتضمن الكتاب مجموعه من المقاالت كتبت بقلم  كثير من العلماء واألدباء عن اإلمام الحسين عليه السالم وعن واقعه ألطف.

 
 

  222- 522 رقم التصنيف:   ح -30
       اسم الكتاب : األسس المنهجية في تفسير النص ألقراني

       اسم المؤلف : عدي جواد علي الحجار
 2011      بيانات النشر : كربالء: العتبة الحسينية،

      النبــــــــــذة : يؤكد الكتاب على تفسير القران والمسار التاريخي لتأسيس المنهجي للقران وتطرق إلى مناشى اختالف المفسرين النصية واالختالف 
 في القراءات وغيرها من المواضيع لمواضيع.

 
 

 اإلعالم
 

 302,2 – 265- رقم التصنيف :ع 31
      اسم الكتاب : اإلعالم وتفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية

      اسم المؤلف : عبد الرحمن عزي 
 2009     بيانات النشر : تونس : الدار المتوسطية للنشر ، 

 فصول الفصل األول الزمن االجتماعي والزمن اإلعالمي  والثاني : المكان الرمزي وتفكك العالقة القيمية والفصل 6     النبـــــــــــذة : تضمن الكتاب 
الثالث : فقه اللغة وعتق اللسان والرابع : تجليات الخوف في الصحافة  والخامس: الرأسمال الرمزي الجديد والسادس : القيمة واإلعالم والبنية البيولوجية 

 للعقل والتفكير. 
 

 302,2 – 658- رقم التصنيف : م 32
       اسم الكتاب : اإلعالم واألزمات

       اسم المؤلف : محمد شومان
 2002      بيانات النشر : القاهرة : دار الكتب العلمية ، 

      النبـــــــــــذة : تطرق الكتاب إلى اإلعالم واألزمة من الخطأ إن نترك إدارة األزمات والكوارث لعلم اإلدارة ولرجال السياسة فقط بل يجب إن تقوم 
 عملية مواجهة األزمات على تعاون و مجهودات مشتركة لفريق عمل من تخصصات مختلفة .
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 302,2 – 224- رقم التصنيف : م 33
       اسم الكتاب : الحملة اإلعالمية والتسويق السياسي

       اسم المؤلف : فيليب مأربك



 2012      بيانات النشر : القاهرة : دار الفجر للنشر ، 
     النبــــــــــــذة : تحدث الكتاب عن موضوع اإلعالم والتسويق فهنالك تشابك عوالم السياسة وأساليب اإلعالم في غاية التعقيد فالسياسيون منغمسون 

بأنفسهم في وسائل اإلعالم لعرض حياتهم الشخصية  إلرضاء مستشاريهم اإلعالميين فجاء التسويق السياسي ومعه العمل المتقن لسياسة اإلعالم 
 (إستراتيجية كونية لتصميم ترشيد ووسيلة نقل اإلعالم السياسي الحديث . 

 
 

 303,38 – 548- رقم التصنيف : ح 34
 اسم الكتاب : الرأي العام وطرق قياسه       
 اسم المؤلف : حميدة سميسم        
 2002بيانات النشر : عمان : دار ومكتبة الحامد ،        
النبـــــــــــذة : نطرق الكتاب إلى موضوع الرأي ففصل إلى فصلين األول يتحدث عن الرأي العام دراسة في تطوير الظاهرة  والثاني قياس الرأي        

العام فالفصل األول يتحدث عن الظاهرة  بأنها تتبع من خصائص المجتمع السياسي تبعا لطبيعة المجتمع نفسه وثانيا  إن الظاهرة بكونها سياسية تتسم 
 بكونها ظاهرة حضارية فإنها التخص خصائص المجتمع السياسي حسب وإنما المناخ الحضاري العام الذي ينتمي إليه ذلك المجتمع . 

 
  302,2 - 745- رقم التصنيف : د 35

       اسم الكتاب : قضايا إعالمية معاصرة
       اسم المؤلف: عبد الرزاق محمد الدليمي

 2010      بيانات النشر: عمان : دار المسيرة للنشر ، 
     النبذة : تحدث الكتاب عن ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصال وكيف أنها أحدثت قفزات مذهلة في حياتنا اليومية إلى درجة أصبح من الصعوبة على 
 كثير من المجتمعات مواكبتها فان تقارب شبكات الكومبيوتر وأجهزة االستقبال التلفزيوني الدولي فأصبح الكومبيوتر بوسعه  إن يقرأ وان يتبادل البيانات .

 
 302,2 – 848- رقم التصنيف : ح 36

 اسم الكتاب : فنون االتصال واإلعالم المتخصص
 اسم المؤلف : منى سعيد الحديدي

 2009بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 
النبذة : تميز هذا الكتاب بتعرضه لعدد من القضايا المرتبطة باإلعالم المتخصص مما يجعل من هذا الجزء معاونا للمخطط اإلعالمي ومرشدا للباحثين 

الستخالص موضوعات ألبحاثهم وتحدث بعرض تاريخي شامل لإلعالم المتخصص على مستوى الصحافة المطبوعة المقروءة واإلذاعة بشقيها الراديو 
 والتلفزيون .

 
 303,3829 – 284- رقم التصنيف : ب 37

 اسم الكتاب : مدخل إلى دراسة الرأي العام
 اسم المؤلف : محمد محمد الباري

 2بيانات النشر : دمياط : دار المهندس للطباعة والنشر، 
النبذة : يشمل الكتاب على الفصول اآلتية  النظام البنائي للمجتمع والتفاعل بين اإلفراد والجماعات واإلطار الثقافي للنظام البنائي والمالمح األساسية 

 والقضايا التي تسيرها طبيعة الرأي العام .
 

 إدارة عامة
 355 – 544- رقم التصنيف : س 38

       اسم الكتاب : جدوى القوة 
       اسم المؤلف : روبرت سميث 

 2008      بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ، 
       النبــــــــــذة : يتضمن الكتاب الحرب الصناعية بين الدول وكيفية مواجهة الحرب الباردة ثم الحرب وسط الناس وغيرها من المواضيع .
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 علوم سياسية
 

 327,12 – 352- رقم التصنيف : ت 39



       اسم الكتاب : جواسيس جدعون
       اسم المؤلف : غوردن توماس

 2007      بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ، 
      النبـــــــــــذة : يتضمن شرح عن الموساد ورؤساءهم والجاسوس في القناع الحديدي بعد صدام وكذلك مصر في الفاتيكان كاشف اإلسرار وأسامة بن 

 الدن وموقع اإلرهاب االلكتروني وغيرها من المواضيع .
 

 اللغات
 

                                              415  -483- رقم التصنيف : د 40
       اسم الكتاب : أدب الكاتب

       اسم المؤلف : أبي محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري
 2009      بيانات النشر : القاهرة : دار الطالئع للنشر ، 

 يلقيه مثيله في األمم األخرى وذلك بان سخر هللا م      النبـــــــــــذة : تطرق الكتاب إلى موضوع التراث اللغوي الذي خلفه إسالفنا والقى عناية مال
سبحانه وتعالى لهذا التراث جهابذة من اللغويين واألدباء تعاقبت طوائفهم وتوالت زمرهم فتسابقوا مخلصين فرادى وجماعات في إقامة صرح اللغة وتشييد 

 أركانه .
 

 410 –883- رقم التصنيف : أ 41
       اسم الكتاب : انطولوجيا المعرفة اللغوية

       اسم المؤلف : مؤيد إل صونيت
 2012      بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ، 

      النبـــــــــــذة : تحدث الكتاب عن فصيلة نادرة من فصائل النخل العراقي هو الدكتور صاحب جعفر استطاع إن يكيف ويثمر في عدد من الجامعات 
 العربية ويأتي عمله مسكونا بهاجس المعرفة المتيمة بالوفاء ومحاولة استنطاق الذات العالمة . 

 
 

 410 – 842- رقم التصنيف : م 42
       اسم الكتاب : بنية اللغة وافق األدب 

       اسم المؤلف : صالح محمد 
 2011      بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ، 

      النبـــــــــــــذة : تناول الكتاب جملة من الموضوعات في مجال اللغة واألدب وفيه مقاالت ومراجعات تتأرجح مابين حقلي اللغة واألدب من بحوث 
 ومقاالت ظهرت في حيز النشر في مجالت ودوريات مختلفة خاصة األبحاث التي قدمت في ملتقيات ثقافية عدة .

 
 420 – 625- رقم التصنيف : أ 43

  مقاال نموذجياtoefl    50 في  خطوات10      اسم الكتاب : 
       اسم المؤلف : أكرم مؤمن

 2010      بيانات النشر : القاهرة : دار الطالئع للنشر ، 
      النبــــــــــذة : إن هذا الكتاب يعطي أهمية كبرى على مستوى العالم فاحتياجه للسفر إلى دولة غربية أو ألجل العمل أو من اجل القبول في جامعة 

 أجنبية  وكذلك العيش في دولة أوربية تتحدث االنكليزية .
 

 418,024 – 544- رقم التصنيف : خ 44
       اسم الكتاب : فن الترجمة من الفرنسية إلى العربية

       اسم المؤلف : خميس حسن 
       النبـــــــــذة : يتناول الكتاب مصطلحات فرنسية مترجمة إلى اللغة العربية وبالعكس ويتحدث عن الحضارات القديمة والحديثة وحكم وأمثال عربية .

 
 418,022 – 625- رقم التصنيف : أ 45

       اسم الكتاب : مختارات مترجمة للمبتدئين من االنجليزية إلى العربية
       اسم المؤلف : أكرم مؤمن

 2012      بيانات النشر : القاهرة : دار الطالئع للنشر ، 
 نصيحة للمترجم 100      النبـــــــــــذة : وضع هذا الكتاب للمبتدئين بالترجمة من اللغة االنجليزية إلى العربية ويحتوي الفصل األول من الكتاب على 

 المبتدئ  وقسمها إلى نصائح عامة تخص اللغة العربية وتخص المترجم ذاته .
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 413 – 232- رقم التصنيف : ج 46
       اسم الكتاب : المعجم األدبي

       اسم المؤلف : جبور عبد النور



       بيانات النشر : بيروت : دار العلم للماليين ، د.ت
      النبــــــــــذة : قسم الكتاب إلى قسمين األول يتضمن المصطلحات األدبية ضمن اختصاص معين مع اإلشارة إلى مدلوالت واقعة خارج نطاقها 
األصلي والثاني يتشرف اإلنتاج ملقيا نظرة بانورامية وخاطفة على مجموعة من اآلداب العالمية في تطورها المتنامي من جاهلية الشعوب إلى أوج 

 تحضرها .
 

 413 - 255- رقم التصنيف :م 47
       اسم الكتاب : معجم المصطلحات التربوية والنفسية

       اسم المؤلف : حسن شحاتة
 2011      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 

     النبـــــــــــذة : تناول الكتاب هذه المصطلحات والذي يعتبر عمل علمي حديث جمع مصطلحات مستخدمة في مجاالت المناهج وطرق التدريس 
 وأصول التربية والتربية اإلسالمية وأدب األطفال وتكنولوجيا التعليم ومناهج البحث في التربية وعلم النفس وتعليم الكبار .

 
 

 423,1 - 542- رقم التصنيف : س 48
  عربي- انكليزي–      اسم الكتاب : معجم مصطلحات االنثروبولوجيا والفلسفة وعلوم اللسان والمذاهب النقدية واألدبية فرنسي 

       اسم المؤلف : سمير سعيد حجازي
 2007      بيانات النشر : القاهرة : دار الطالئع للنشر ، 

 انكليزي لعلوم اللسان والمذاهب النقدية واألدبية  وعلوم – عربي –     النبـــــــــــذة : يحتوي الكتاب على مصطلحات مترجمة من اللغات فرنسي 
 االنثروبولوجيا وكذلك فالسفة وعلماء اللسانيات .

 
 

  403 -253- رقم التصنيف : ق 49
  فرنسي - عربي–      اسم الكتاب : قاموس مصطلحات الوثائق واألرشيف والمعلومات انكليزي 

       اسم المؤلف : إعداد سلوى علي ميالد
 2007      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ،

      النبــــــــــذة : جمع المؤلف في هذا الكتاب مصطلحات بلغات أوربية في قواميس ونشرات أو مقاالت في مؤتمرات ثم ترجمة الشروح من القواميس 
 األوربية واالنجليزية والفرنسية لتلبية احتياجات القارئ المتخصص في معرفة مدلول المصطلح واستخدامه في مختلف البلدان  .

 
 415 – 742- رقم التصنيف : أ 50

       اسم الكتاب : الوجيز في الصرف والنحو واإلعراب
       اسم المؤلف : جوزيف اليأس

 1998بيروت : دار العلم للماليين  ، 
النبذة : تناول الكتاب موضوع الوجيز بأنه (الكافي) الصغير فالوجيز كتاب اقتضته الحاجة كما كان الكافي من قبل وليد حاجة اعم واشمل  فإذا كان الكافي 

 مرجع األستاذ والمربي والطالب الجامعي  فالوجيز مرجع الطالب الثانوي األول وكتابه اللغوي األيسر .
 

 الطب
         612,6- 224- رقم التصنيف : م 51

 3 . ج2 . ج1      اسم الكتاب : جهاز حفظ البقاء البشري ج
       اسم المؤلف : ماريا مشعور

  2008      بيانات النشر : عمان : مركز الكتب األردني ، 
      ألنبــــــــــذه : يتضمن الكتاب ثالثة أجزاء كل جزء يحتوي على موضع معين فالجزء األول يتضمن تفصيل عن الجهاز التناسلي والجزء الثاني 

 تطرق إلى اإلمراض الجنسية والجزء الثالثة الحمل والفحوصات الخاص به.
 

        613- 33- رقم التصنيف :أ  52
      اسم الكتاب : جمالك مدى الحياة

      اسم المؤلف : مهمت إوز
 2010     بيانات النشر : بيروت : دار العلم للماليين ، 

     ألنبــــــــــذه : يحتوي الكتاب معلومات عن كيفية الحفاظ على الجمال لكافة أجزاء الجسم واهم النصائح وهناك صور توضيحيه ومخططات حول 
 اإلمراض التي تصيب اإلنسان.
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     613,2- 228- رقم التصنيف : ق 53
       اسم الكتاب : الغذاء ال الدواء
       اسم المؤلف : صبري القباني

      بيانات النشر : بيروت : دار الماليين



      ألنبـــــــــــذه : يتضمن الكتاب عدد من أسماء النباتات والخضروات التي لها أهميه في حياة اإلنسان وغذائه ويتضمن صور ورسوم توضيحيه. 
 

     618,3 – 323- رقم التصنيف : ك 54
       اسم الكتاب : الحمل أسبوع بعد أسبوع

       اسم المؤلف : غاليد كورتيس
       بيانات النشر : بيروت : دار العربية للعلوم

       النبـــــــــــذه : يتضمن الكتاب تطور الحمل منذ األسبوع األول إلى الوالدة واهم التغيرات التي تطرأ على جسم الحامل  والجنين . 
 

    613,7 – 324- رقم التصنيف :أ 55
       اسم الكتاب : استعيدي لياقتك في ثالثة أسابيع

       اسم المؤلف : ميشال ستانتن
 2010      بيانات النشر : بيروت :  دار العلم للماليين ، 

       النبـــــــــــذه : يتضمن الكتاب كيفية ألمحافظه على الصحة وكيفية إرجاع لياقة الجسم في ثالثة أسابيع وفق تمارين رياضيه موضحا بالصور. 
  

    613,2- 343- رقم التصنيف : م 56
        اسم الكتاب : موسوعة صحة العائلة

 2010       بيانات النشر : بيروت : دار العلم للماليين ، 
       النبـــــــــــذه : تتضمن الموسوعة شرح لجميع أجهزة الجسم باالضافه إلى اإلمراض التي تصيب كل عضو وكيفية إسعاف األولي للمرض موضحا 

 ذلك بالصور والرسوم التوضيحية .
 

     613,2- 436- رقم التصنيف : و 57
       اسم الكتاب : الغذاء الصحي لألطفال والرضع

       اسم المؤلف : باتسي ويستكوت
       بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم

       النبـــــــــــذه : يتضمن الكتاب الطعام الخاص باألطفال ويؤكد على إعداد الوجبات الغذائية المهمة لألطفال لجميع مراحل العمر .
 

     615,882- 384- رقم التصنيف : أ 58
       اسم الكتاب : دليل العالج المنزلي باإلعشاب 

       اسم المؤلف : بينلوب أودي
 2002      بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للماليين ،

      النبـــــــــــذه : يتضمن الكتاب مجموعه من اإلعشاب المختلفة التي تستخدم لإلمراض البسيطة وكذلك إعشاب للعقل والجسم.
 

    613,3- 228- رقم التصنيف  : ق 59
       اسم الكتاب : كيف تجعل خريف العمر ربيعا

       اسم المؤلف : هيلين فرانكس
       بيانات النشر : بيروت :  الدار العربية للعلوم .

      النبـــــــــــذه  : جاء في الكتاب الرشاقة والتمارين الرياضية وأنواع االطعمه التي تحافظ على لياقة الجسم والمحافظة على الصحة وكذلك كيفية 
 ألمحافظه على المظهر ومستحضرات التجميل والجراحة التجميليه للجسم وغيرها من المواضيع .

 
  613,2 – 374- رقم التصنيف : هـ 60

       اسم الكتاب : التغذية الدليل الكامل .
       اسم المؤلف : باتريك هولفورد .

       بيانات النشر : بيروت :  الدار العربية للعلوم
      النبـــــــــــذه : يؤكد الكتاب على مدى عالقة الصحة بالغذاء وتأثير الغذاء في أعضاء الجسم بصوره عامه ومواضيع أخرى .
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 الهندسة
 



    621,381- 245- رقم التصنيف : ك 61
  مسألة محلوله في االلكترونيات . 2000      اسم الكتاب : 

       اسم المؤلف : جيمي كآيتي .
 2000      بيانات النشر : بيروت :أكاديميا ،

       النبـــــــــــذه : يتضمن الكتاب على تحليل الدوائر المعتمدة على المنافذ ، الدايودات ، أسس ترانزستور التوصيل ومضخات ألقدره . 
 
     621,3- 244- رقم التصنيف : ك 62  

         اسم الكتاب : أسس الهندسة الكهربائية 
         اسم المؤلف : جيمي ج . كايثي

 2004        بيانات النشر : بيروت : أكاديميا ،
         ألنـــــــــــبـذه : يتناول الكتاب عناصر الدوائر الكهربائية وقوانينها  تحليل الدارات االوميه  دوائر التيار المتناوب وغيرها من المواضيع . 

 
    620,1 – 743- رقم التصنيف : ن 63

       اسم الكتاب : الميكانيكا الهندسية االستاتيكا والديناميكا
       اسم المؤلف : ا.و نيلسون

  .2002      بيانات النشر : بيروت : أكاديميا ،
       ألنبـــــــــــذه : يتناول الكتاب المتجهات والعمليات على القوى ومحصالت منظومات القوى المستوية .

 
     641,8- 734- رقم التصنيف : ح 64

       اسم الكتاب : حلويات العالم في بيتك
       اسم المؤلف : صدوق كمال 

       بيانات النشر : بيروت :دار العلم للماليين
      النبـــــــــــذه : يتضمن الكتاب وصفات أللذ الحلويات والمعجنات العربية والغربية وقد خضعت جميع الوصفات إلى تجارب عديدة ويتضمن صور 

 توضيحيه .
 

     659,2- 527- رقم التصنيف :ج 65
       اسم الكتاب : إدارة العالقات ألعامه
       اسم المؤلف : راسم محمد الجمال  

 2008      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ،
      النبـــــــــــذه : يتحدث الكتاب عن العالقات ألعامه في سياق االداره واالطر النظريه والرصد وبحوث العالقات واالتصال والتقويم وقياس النتائج 

 وإدارة األزمات .
 

      658,47 – 28- رقم التصنيف :ج 66
       اسم الكتاب : أساسيات نظم المعلومات االداريه وتكنولوجيا المعلومات

       اسم المؤلف : سعد غالب ياسين
 2009      بيانات النشر : عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع،

      النبـــــــــــذه : يتضمن الكتاب نظم المعلومات ومفهومها وتطوير هذه النظم وأخالقيات اإلعمال وامن المعلومات واإلعمال االلكترونية والتجارة 
 االلكترونية .

 
     651,3- 684- رقم التصنيف : م 67

       اسم الكتاب : إدارة المكاتب واإلعمال المكتبية
       اسم المؤلف : مصطفى نجيب شاويس 

 2002      بيانات النشر : عمان : دار وائل ،
       النبــــــــــــذه : يتناول الكتاب إدارة المكاتب ،االداره والعلمية االداريه واإلعمال المكتبية وإعمال السكرتارية واالجتماعات والعالقات ألعامه.

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

     658,2- 658- رقم التصنيف : م 68
       اسم الكتاب : العالقات ألعامه في المنظمات الدولية

       اسم المؤلف : محمد صاحب سلطان
 .2012      بيانات النشر : عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع ،

       النبـــــــــــذه : يتحدث الكتاب عن األمم المتحدة النشأة والتطور .المؤسسات التابعة لألمم المتحدة واختصاصاتها وموظفيها. 



 
      659,1- 725- رقم التصنيف : ع 69

       اسم الكتاب : اإلبداع والبتكاريه في اإلعالن
       اسم المؤلف : بشير العالق

 2010      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري ،
      النبـــــــــــذه : يتضمن الكتاب على أربعة فصول ،األول الضوء على أنواع اإلعالن وأهدافه إما الفصل الثاني ركز على الرمزية في اإلعالن 

 وتأثيره على األسواق ، الفصل الثالث ااالبتكاريه في اإلعالن إما الفصل األخير ركز على اإلعالن من ناحية تطبيقيه وتضمن الكتاب صور توضيحيه. 
 

 658 - 371.334- رقم التصنيف :م 70
       اسم الكتاب : نظم المعلومات التعليمية الواقع والمأمول

       اسم المؤلف : محمد محمد الهادي
 2008      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ،

      النبـــــــــــذه : يتضمن الكتاب تكنولوجيا المعلومات وتطوير التعليم في مصر ونظم المعلومات .االداره التعليمية ونظم قواعد البيانات ومستودعات 
 البيانات .

 
     685,4 – 722- رقم التصنيف : ك 71

  سؤاال  مهما على كل قيادي إن يطرحها ويجيب عنها78      اسم الكتاب : 
       اسم المؤلف : كريس كالرك

 2009      بيانات النشر : بيروت : دار العلم للماليين ،
      النبـــــــــــذه : الكتاب عبارة عن اسئله توجه إلى العاملين في المؤسسات كمدراء وكذلك االسئله التي يطرحها المدراء على الزبائن والموظفين وتتم 

 االجابه عليها .
 

    660- 653- رقم التصنيف : م 72
       اسم الكتاب : الصناعات الكيمياويه

       اسم المؤلف : محمود شاكر عبد الحسين
 2006      بيانات النشر : عمان : دار اليازوري ،

      النبـــــــــــذه : يحتوي الكتاب على المواضيع االتيه الصناعات الكيمياويه والعمليات الصناعية ومصادر المياه في الطبيعة والغازات الصناعية 
 باالضافه إلى الصناعات األخرى كالسيراميك واالسمنت والكبريت واالسمده الكيمياويه والسكر والورق وعمليات البلمره واللدائن. 

 
  660- 222- رقم التصنيف : ث 73

       اسم الكتاب : الكيمياء الصناعية
       اسم المؤلف : ثعبان كاظم خضير

 2011       بيانات النشر : عمان : دار الميسرة ،
       النبـــــــــــذه : يتحدث الكتاب عن المركبات الصناعية والطالءات الواقية واإلصباغ وتآكل المعادن ومعالجته والتشحيم وزيوت التشحيم. 

 
 
 

 االدارة اعمال
 
 

  658  -242- رقم التصنيف :ح 74
       اسم الكتاب :اتجاهات إدارية معاصرة

       اسم المؤلف: رافده عمر الحريري
 2012      بيانات النشر: عمان :دار الفكر / 

      النبـــــــــذة : يعتمد رقي المجتمعات اإلنسانية إلى حد كبير على نجاح اإلدارات فيها فا لعمل دون إدارة تقوم بتنظيمه والتخطيط له ومتابعته وتقويمه 
ال يمكن إن ينجح فمثال اإلدارة التربوية بصبغة خاصة تضطلع بمسؤوليات جسيمة فهي تتولى أمر إعداد كوادر بكافة التخصصات وفي شتى المجاالت 

 والميادين.
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 658,403 –  324- رقم التصنيف : ن75
       اسم الكتاب: اتخاذ القرارات اإلدارية

       اسم المؤلف: نواف كنعان
 3007      بيانات النشر : عماد : دار الثقافة - 

      النبـــــــــذة : يتطرق الكتاب إلى القرارات اإلدارية فالمنظمات اإلدارية تعتبر هذه القرارات هي جوهر عمل القيادة اإلدارية إي نقطة االنطالق 
 بالنسبة لجميع النشاطات والتصرفات التي تتم داخل المنظمة فهي مهمة في حياة اإلفراد وحتى في حياة الدول



 
 658,56 – 323- رقم التصنيف :ع 76

       اسم الكتاب : إدارة الجودة الشاملة
       اسم المؤلف: محمد عبد الوهاب العزاوي

  2005      بيانات النشر:عمان : دار اليازوري - 
      النبــــــــــذة : تعني الجودة لمعظم الناس التفضيل فهي مرادف للرفاهية والتمييز وهذه من الصعب قياسها فتعد جودة المنتجات متاحة للقادرين على 

 الدفع.
 

 658,4 – 442- رقم التصنيف : ع 77
       اسم الكتاب : اإلدارة اإلستراتيجية

       اسم المؤلف : عيسى حيرش
  2010      بيانات النشر : عمان :مؤسسة الوراق للنشر - 

     النبذة : تحدث الكتاب عن اإلستراتيجية ووضعها في ثالث مراحل المرحلة األولى التشخيص االستراتيجي ثم التحليل االستراتيجي وثم اختيار 
 اإلستراتيجية وكل مرحلة من هذه المراحل يعطي شرح مفصل عنها.

  658,3 – 742- رقم التصنيف : خ 78
      اسم الكتاب : إدارة الموارد البشرية 
      اسم المؤلف : خضير كاظم حمود 

  2011     بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر/ 
     النبـــــــــــذة : يتضمن الكتاب مفهوم التخطيط للموارد البشرية فا لتخطيط معناه التنبؤ بما سينطوي عليه المستقبل في إطار معين ويتضمن اإلجابة 

 على التساؤالت ماذا نعمل ؟ كيف نعمل ؟ متى ومن يعمل ؟ فالتخطيط يعني تحديد االحتياجات المطلوبة من القوى العاملة من حيث الكم والنوع
 

  658,402 –74- رقم التصنيف : ع 79
       اسم الكتاب : إدارة المشروعات العامة 
       اسم المؤلف : عبد الستار محمد العلي 

  2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 
       النبـــــــــــذة : يتناول الكتاب تعريف المشروع على انه جهد يستغرق انجازه يومين أو أكثر نحو تحقيق هدف معين ويحتاج إلى مجموعة من 

 الفعاليات اإلدارية  والهندسية واالقتصادية .  
 

  658,5 – 548- رقم التصنيف : ص 80
       اسم الكتاب : إدارة المنتجات 

       اسم المؤلف : محمود جاسم الصميدعي 
  2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 

     النبــــــــــــذة : إن اإلدارة مسؤولة في الدرجة األولى عن حقيبة المنتجات في المنظمة فهي تتولى العمليات الخاصة بالتطوير والتعديل لحقيبة 
 منتجاتها من خالل إحداث التطورات الالزمة والمناسبة التجاهات السوق والمنظمة . 

  

  658,314 – 224- رقم التصنيف : ز 81
       اسم الكتاب : الرضا الوظيفي 

       اسم المؤلف : مروان طاهر الزعبي 
  2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 

      النبــــــــــذة : يعرف الكتاب الرضا الوظيفي هو شعور الفرد بالراحة النفسية بعد القيام بإشباع حاجاته وتحقيق أهدافه فان رضا الفرد عن عمله 
 يتوقف على المدى الذي يجد فيه منفذا مناسبا لقدراته وميوله وسماته الشخصية . 
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  658,402 – 84- رقم التصنيف : أ 82
       اسم الكتاب : السلوك التنظيمي في منظمات اإلعمال 

       اسم المؤلف : انس عبد الباسط عباس 
  2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 

      النبـــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن اإلنسان وسلوكه  ومفهوم الشخصية اإلنسانية فالتطوير التنظيمي بأنه إستراتيجية  تعليمية  تهدف إلى تغيير 
 االعتقادات واالتجاهات والقيم والهياكل التنظيمية إلفراد المنظمة . 

 



  658 – 522- رقم التصنيف : ش 83
       اسم الكتاب : مبادئ اإلدارة 

       اسم المؤلف : خليل محمد الشماع 
  2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 

      النبــــــــــذة : بتطرق الكتاب إلى تعريف اإلدارة بأنها عملية تخطيط واتخاذ القرار والتنظيم والقيادة والتحفيز والرقابة التي تمارس في حصول 
  المعلوماتية مزجها توحيدها وتحويلها إلى مخرجات بكفاءة . – المالية –المنظمة على الموارد البشرية والمادية 

 
  658 -77- رقم التصنيف : ف 84

       اسم الكتاب : المنهج الكمي في إدارة اإلعمال 
       اسم المؤلف : مؤيد عبد الحسين الفضل 

  2006      بيانات النشر : عمان : مؤسسة الوراق / 
      النبــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن أهمية ومفهوم منظمة اإلعمال فا لمنظمات تتميز في كونها تشترك بثالث خصائص أساسية من حيث مكوناتها 

 الهيكل .– الغرض –اإلفراد 
  

  658,8 – 287- رقم التصنيف : ع 85
       اسم الكتاب : وسائل الترويج التجاري 

       اسم المؤلف : سمير عبد الرزاق العبدلي 
  2011      بيانات النشر : عمان : دار المسيرة للنشر / 

     النبــــــــــــذة : يعرف الترويج على انه التنسيق بين جهود البائع في إقامة منافذ للمعلومات لتسهيل عملية بيع السلعة أو الخدمة أو الفكرة  وكذلك تعني 
 التعريف أو التثقيف بالشيء إي تسهيل بيعه . 

 
        

 

 الفنون
            791,44- 254- رقم التصنيف : س 86

       اسم الكتاب  : أسس الدراما اإلذاعية
       اسم المؤلف : سامية احمد علي

 2009      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية،
      النبــــــــــذة  : تطرق الكتاب إلى وسائل االتصال الجماهيري ومنها الراديو والتلفزيون وتناول الدراما في التلفزيون والراديو أكد إن التمثيلية 

 المسموعة والمرئية من اإلشكال الدرامية التي يمكن إن تقوم بدور هام في تعديل االتجاهات السلبية ودعم القيم االيجابية.
 

                    791,45- 458- رقم التصنيف : أ 87
       اسم الكتاب : إعداد البرامج الوثائقية
       اسم المؤلف : أيمن عبد الحليم نصار

 2008      بيانات النشر : عمان : دار المناهج للنشر،
     النبـــــــــــذة  : يتحدث الكتاب عن البرنامج الوثائقي والتي تفتقر قنواتنا العربية إليه كما أكد على إن البرنامج الوثائقي شكل مميز من إشكال اإلنتاج 

 السينمائي انه يعتمد كليا على الواقع في مادته أو في تنفيذه.
 

  791ر44 - 22- رقم التصنيف :ض 88
       اسم الكتاب : اإلذاعة النوعية وإنتاج البرامج اإلذاعية

       اسم المؤلف : رفعت عارف الضبع
 2011      بيانات النشر : القاهرة: دار الفجر،

     النبــــــــــــذة  : تضمن الكتاب تعريف اإلذاعة النوعية وتحدث عن مجاالت البرامج وأنواعها وكذلك عن اإلذاعات المتخصصة التعليمية وغيرها من 
 المواضيع األخرى.
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      791,43- 452- رقم التصنيف : أ 89
      اسم الكتاب : دفتري سينما الدوجما

      اسم المؤلف : إيمان عاطف
 2005     بيانات النشر : (د.م):أكاديمية الفنون،

     النبـــــــــــذة  : يتحدث الكتاب عن سينما الدوجما وماهيتها وكيفية العمل بها والمؤثرات والخدع السينمائية .
 

            791,4 – 225-  رقم التصنيف :د 90



      اسم الكتاب : الفضائيات العربية واألجنبية
      اسم المؤلف : خالد محمد ميالد

 2009     بيانات النشر : القاهرة : دار النهضة العربية،
      النبــــــــــذة : يتحدث الكتاب عن الفضائيات المختلفة ومدى المنافسة بين اإلعالم المرئي وذلك في جميع المجاالت. 

 
 

     770- 747- رقم التصنيف : د 91
      اسم الكتاب : الدليل الميداني الشامل إلى التصوير الفوتوغرافي

      اسم المؤلف : سامي خلف (مترجم)
 2008     بيانات النشر: بيروت:الدار العربية للعلوم،

     النبــــــــــــذة : تضمن الكتاب تسعة فصول تتحدث عن فن التصوير الفوتوغرافي. 
 
 

          770 - 634- رقم التصنيف :ق 92
       اسم الكتاب : التصوير الفوتوغرافي

       اسم المؤلف : محمد كامل عبد الحفيظ
 2008      بيانات النشر : القاهرة:دار الكتب العلمية،

      النبــــــــــذة  : يتناول الكتاب مهنة التصوير الفوتوغرافي  وكيفية تعلمها ومهارتها وجوانب علمية أخرى متعلقة في كيفية تطويع المصور لألدوات 
 التي يمتلكها من كاميرا-فالش وغيرها من المواضيع.

 
     791,54- 448- رقم التصنيف : ح 93

       اسم الكتاب : الدراما التلفزيونية أثرها في حياة أطفالنا
       اسم المؤلف : أماني عمر الحسني

 2005      بيانات النشر : القاهرة : عالم الكتب،
      النبــــــــــذة  : أكد الكتاب على أهمية برامج التلفزيون وباألخص الدراما ومدى تأثيرها على األسرة وبالذات األطفال. 

 
   791,54- 29- رقم التصنيف :هـ 94

      اسم الكتاب : التلفزيون الفضائي العربي
      اسم المؤلف : هبة شاهين

 2010     بيانات النشر : القاهرة:الدار المصرية اللبنانية ،
     النبـــــــــذة  : تحدث الكتاب عن الفضائيات العربية ومدى تأثير التكنولوجيا عليها وكذلك تطرق على األقمار الصناعية وكيفية تكبير اإلشارات 

 الواردة من المحطات األرضية وإعادة إرسالها إلى محطة أخرى.
 

       791,44 – 48- رقم التصنيف :ح 95
       اسم الكتاب : اإلذاعة في القرن الحادي والعشرين 

       اسم المؤلف : حسن عماد مكاوي
 2008      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، 

     النبـــــــــــذة  : تضمن الكتاب موضوع اإلذاعة التي هي وسيلة من وسائل االتصال الجماهيري وخاصة في القرن الحادي والعشرون وما هي 
 المعوقات ومدى تأثيرها على العمل اإلذاعي . 
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 األدب
 

 813 - 52- رقم التصنيف : س96
       اسم الكتاب : صلصال

       اسم المؤلف : سمر يزبك 
 2008      بيانات النشر : بيروت:الدر العربية للعلوم،



       النبــــــــــذة : الكتاب عبارة عن قصة اجتماعية حيث تتصل بالتيار االجتماعي للمجتمع السوري.
 

  265 -808.3- رقم التصنيف :م97
       اسم الكتاب : أشهر الروايات الدرامية العالمية ودوافعها النفسية

       اسم المؤلف: دونالد ماكستر
 2010      بيانات النشر: بيروت:الدار العربية للعلوم،

 ن الكتاب مجموعة من الروايات العالمية التي مثلت على شكل مسرحيات وكذلك الدوافع النفسية لهذه الروايات.يتضم       النبـــــــــــذة:
 

 810- 269- رقم التصنيف : ج 98
       اسم الكتاب : المجموعة الكاملة للجاحظ

 2005 : بيروت: دار نوبلس،      بيانات النشر
جزء يتحدث الكتاب عن الجاحظ بأنه اقترن في فكرة تاريخ العرب وثقافتهم وأيامهم وأحوالهم وشعرهم ومواضيع 24      النبــــــــــذة : يقع الكتاب في 

 اخرى.
 

 810,39 – 343- رقم التصنيف: م 99
       اسم الكتاب: موسوعة األدب واألدباء العرب في روائعهم

       اسم المؤلف : إميل بديع يعقوب 
 2008      بيانات النشر: بيروت:دار نوبلس،

 جزء يتضمن الكتاب الشعر العربي في كافة العصور والشعراء ونبذة عن حياتهم.24      النبـــــــــذة : يقع الكتاب في 
 

 810,30 - 334- رقم التصنيف:ج100
       اسم المؤلف : جوزيف ألخوري طوق

       اسم الكتاب : موسوعة جبران خليل جبران
 2007      بيانات النشر : بيروت:دار نوبلس،
 جزء ذكرت شعر جبران خليل جبران وكذلك سيرته الذاتية وما كتب عنه ومواضيع اخرى.46     النبــــــــــذة  : تضمنت الموسوعة 

 
                                                          810,1 - 843- رقم التصنيف : خ101

       اسم الكتاب : الشعر الجاهلي بين الرواية والتدوين
       اسم المؤلف : علي احمد الخطيب

 2005      بيانات النشر: القاهرة : مكتبة الدار العربية للكتاب،
      النبـــــــــــــذة : تناول الكتاب الشعر في كل العصور وكذلك تطرق إلى األوزان والقافية.

 
                               810,1- 842- رقم التصنيف : ح 102

       اسم الكتاب : فن الوصف في الشعر الجاهلي
       اسم المؤلف : علي احمد الخطيب

 2004      بيانات النشر : القاهرة : الدار المصرية اللبنانية،
      النبـــــــــــذة  : تناول الشاعر دراسة الحياة الجاهلية من خالل الشعر الجاهلي فوضع عالقة بين الوصف وبين الشعر الجاهلي ومدى ارتباط الوصف 

 به حتى صار عالمة عليه وكثرت التشبيهات واألمثال وغيره من المواضيع.
 

                810,86- 22- رقم التصنيف : ض 103
       اسم الكتاب : أدب األطفال بين التراث والمعلومات

       اسم المؤلف : محمود الضبع
 2009      بيانات النشر : القاهرة:الدار المصرية اللبنانية،

      النبــــــــــذة  : تطرق الكتاب عن أدب األطفال وان يقوم بدوره الفاعل عبر تاريخ األدب العربي ألشفاهي والكتابي وأكد على مراحل الطفولة األولى.
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                                 810,9- 222- رقم التصنيف : ح 104
       اسم الكتاب : شاعر العروبة الكبير علي الجارم فصل الخطاب

       اسم المؤلف : احمد علي الجارم
 2009      بيانات النشر : القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،

       النبـــــــــذة  : تطرق الكتاب إلى شعر الشاعر العربي الكبير أسلوبه وكذلك عن حياته باإلضافة إلى مواضيع أخرى.
 

                        816 - 685- رقم التصنيف : م 105
       اسم الكتاب : من رسائل العقاد

      اسم المؤلف : محمد محمود حمدان
 2010     بيانات النشر : القاهرة:الدار المصرية اللبنانية،



      النبــــــــــذة : تنول الكتاب رسائل العقاد والتي مكتوبة باللغة العربية وفيها من األلفاظ التي يشهد بها على تطور الكلمات في معانيها ودالالتها.
 
 
 

 تاريخ
  902 –ج 392- رقم التصنيف : 106

         اسم الكتاب : إحداث تاريخية غيرت مجرى العالم
         اسم المؤلف : علي الجوهري

 2004        بيانات النشر : القاهرة : مكتبة ابن سينا ،
 معركة – إعدام سقراط –       النبــــــــــذة : يتناول الكتاب إحداث تاريخية قديمة حدثت في دول العالم منها غزو يوليوس قيصر لبريطانيا العظمى 

 هجرة النبي محمد (ص) وغيرها من اإلحداث .–اختفاء مدينة بومباي – احتراق روما –اكتيوم البحرية 
 

 974س -923- رقم التصنيف : 107
        اسم الكتاب : أمريكا الكتاب األسود

        اسم المؤلف : بيتر سكاون
 2003      بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ، 

 االنفجار الذي هز الواليات المتحدة للبنتاغون وغرفة التجارة العالمية وكذلك يتناول اإلرهاب 2001 سبتمبر 11     النبـــــــــذة : تناول الكتاب إحداث 
 داخل الواليات المتحدة  وكيفية الهيمنة والحروب التي تشنها على باقي الدول العالمية .

 
 902ع -528- رقم التصنيف : 108

        اسم الكتاب : التفسير اإلسالمي للتاريخ 
       اسم المؤلف : عماد الدين خليل

 1991     بيانات النشر : بيروت : دار العلم للماليين ، 
    النبـــــــــــذة : تناول الكتاب موضوع المسألة التاريخية والتي خصصت بمساحة في آيات وسور القران الكريم لهذه المسألة التي تأخذ إبعادا واتجاهات 

 مختلفة وتدرج بين العرض المباشر والسرد القصصي (الواقعي) لتجارب عدد من الجماعات البشرية .
 

 92 –أ 253- رقم التصنيف : 109
        اسم الكتاب : السلطان عبد الحميد والرقص مع الذئاب

        اسم المؤلف : مصطفى ارمغان
 2012       بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ، 

      النبــــــــــــذة : تناول الكتاب موضوع اإلحداث التي مرت بالدول العربية في القرن التاسع عشر عندما استمرت بصعودها الحضاري بعد تخليها عن 
الدين في الحياة وفصله عن الدولة فالدولة العثمانية كانت تتصدع وتفقد ثغورها الواحد تلو األخر وتتفاقم فيها المشاكل واألزمات فاعتلى السلطان عبد 

 الحميد العرش فكان عليه حمل كبير.
 

 909,83 –س 544- رقم التصنيف : 110
 2050        اسم الكتاب : العالم في العام 
         اسم المؤلف : لورنس سميث

 2012         بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ، 
 الثقافية والعلمية – االجتماعية – وما يحدث من تغيرات في العالم من جميع النواحي االقتصادية 2050         النبـــــــــــذة : تحدث الكتاب عن عام 

 ويحتوي على خرائط تبين قد تحصل تغيرات بيئية .
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 956,3032هـ -282- رقم التصنيف : 111
        اسم الكتاب : عاصفة الصحراء 

        اسم المؤلف: ليون هادار
 2005       بيانات النشر: بيروت : الدار العربية للعلوم ، 

       النبـــــــــذة : تطرق الكتاب إلى موضوع عاصفة الصحراء إي إن أمريكا غاصت في وحول العراق وأفغانستان على افتراض بأنها تقوم ببناء الدول 
 مما أدى إلى امتعاض الدول األوربية من الهيمنة األمريكية في الشرق األوسط فاخذ بالتزايد إثناء حرب الخليج .

 92 ابو -234- رقم التصنيف : 112
         اسم الكتاب : عظماء ومشاهير
         اسم المؤلف : أيمن أبو الروس

 2008        بيانات النشر : القاهرة : دار الطالئع للنشر ، 



        ألنبــــــــــذه : تناول الكتاب مجموعة من العلماء ومشاهير ظهروا في مجال العلوم والمعرفة والطب فظهروا مجموعة في مناطق مختلفة من العالم 
  صيني وغيرهم فسطر التاريخ لهم صفحات مضيئة ستظل ساطعة في سماء البشرية .– عربي –أمريكي –فمنهم أوربي 

 

 92م -627- رقم التصنيف : 113
 2010 – 2000        اسم الكتاب : محاضرات الحائزين على جائزة نوبل لألدب 

         اسم المؤلف : ترجمة عبد الودود العمراني
 2011        بيانات النشر : بيروت : الدار العربية للعلوم ، 

        النبـــــــــــذة : تطرق الكتاب عن الحائزين على جائزة نوبل فهي شهادة على إعمالهم وعلى عصرهم ورؤيتهم لألدب فهذه وثيقة ادبية فائقة االهمية 
. 

 961.2061ح -48- رقم التصنيف : 114
         اسم الكتاب : نهاية جماهيرية الرعب

         اسم المؤلف : حسن صبرا
 2012        بيانات النشر: بيروت : الدار العربية للنشر،

       النبـــــــــــذة : تناول الكتاب عن الجماهيرية الليبية وثورتها وعن المرأة الليبية في الثورة فالكتاب تضمن مجموعة وقائع حصلت في ليبيا وبطلها 
 معمر ألقذافي الذي كانت شخصيته اغرب من الخيال .
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