
 اإلعالمكتب  
 التاريخ عنوان الناشر الناشر اعُ اٌّإٌف اٌؼٕٛاْ د

1.  

االػالَ اٌؼّبٌٟ ٚألصشٖ فٟ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ 

  مؤسسة الخليج الكويت  ٚااللزصبد٠خ فٟ اٌٛغٓ اٌؼشثٟ
 1988 مركز التوثيق االعالمي لول الخليج بغداد  اٌزؼبْٚ االػالِٟ ث١ٓ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ  .2

3.  

اٌغّب١٘شٞ فٟ  االػالَاٌؾك فٟ االثالؽ دٚس ٚعبئً 

 2005 االهليه االردن  1ط –خ االلزصبد٠ خاٌز١ّٕ

4.  

اٌغّب١٘شٞ فٟ  اٌؾك فٟ االثالؽ دٚس ٚعبئً االػالَ

 2005 االهليه االردن  2ط –خ االلزصبد٠ خاٌز١ّٕ

5.  

اٌغّب١٘شٞ فٟ  اٌؾك فٟ االثالؽ دٚس ٚعبئً االػالَ

 2005 االهليه االردن  3ط –خ االلزصبد٠ خاٌز١ّٕ

6.  

اٌغّب١٘شٞ فٟ  اٌؾك فٟ االثالؽ دٚس ٚعبئً االػالَ

 2005 االهليه االردن  4ط –خ االلزصبد٠ خاٌز١ّٕ

7.  

اٌغّب١٘شٞ فٟ  اٌؾك فٟ االثالؽ دٚس ٚعبئً االػالَ

 2005 االهليه االردن  5ط –خ االلزصبد٠ خاٌز١ّٕ

8.  

اٌغّب١٘شٞ فٟ  اٌؾك فٟ االثالؽ دٚس ٚعبئً االػالَ

 2005 االهليه االردن  6ط  –خ االلزصبد٠ خاٌز١ّٕ

 بغداد ؽغٓ ِؾّذ غٛاٌجٗ ٔؾٛ رخط١ػ ِٛؽذ ٌالػالَ اٌؼشثٟ  .9
مركز التوثيق االعالمي لول الخليج 

  العربي

 بغداد  خاالػالَ ٚاٌصؾبف  .11
مركز التوثيق االعالمي لول الخليج 

 1982 العربي
 1985 العربي لدول الخليج ةيمكتب الترب الرياض  ٚلبئغ ٔذٚح ِبرا ٠ش٠ذ اٌزشث٠ْٛٛ ِٓ االػال١١ِٓ  .11
 1985 العربي لدول الخليج ةيمكتب الترب الرياض  ٚلبئغ ٔذٚح ِبرا ٠ش٠ذ اٌزشث٠ْٛٛ ِٓ االػال١١ِٓ  .12
 1984 العربي لدول الخليج ةيمكتب الترب الرياض  ٚلبئغ ٔذٚح ِبرا ٠ش٠ذ اٌزشث٠ْٛٛ ِٓ االػال١١ِٓ  .13
 1984 العربي لدول الخليج ةيمكتب الترب الرياض  ٓٚلبئغ ٔذٚح ِبرا ٠ش٠ذ اٌزشث٠ْٛٛ ِٓ االػال١١ِ  .14
 2004 مكتبة الرائد العلميه االردن ػجذ اٌشصاق اٌذ١ٌّٟ اشىب١ٌبد االػالَ ٚاالرصبي فٟ اٌؼبٌُ اٌضبٌش  .15



 اإلعالمكتب  
 1985 دائرة الثقافه والفنون االردن فبسٚق أ١ٔظ عشاد فٟ اٌزٍفض٠ْٛ ٚاٌمّش اٌصٕبػٟ ٚاالػالَ  .16
 1979 دار الطليعه بيروت اثشا١ُ٘ اٌؼش٠ظ غ١شاٌىزبثٗ فٟ اٌضِٓ اٌّز  .17
 1985 الدار المتحده لبنان ػجذ اٌشؽّٓ اٌضاًِ أصِخ االػالَ اٌؼشثٟ  .18
 1988 دار الشروق السعوديه وشَ شٍجٟ اٌخ١ش اٌصؾفٟ ٚظٛاثطٗ االعال١ِٗ  .19
 1991 معهد البحوث والدراسات العربيه   االػالَ اٌؼشثٟ ٚاٌمعب٠ب اٌج١ئ١ٗ  .21
  الدار العربيه بغداد اثشا١ُ٘ اٌجشعبٚٞ ٌٝ اٌفبِٚٓ صاخٛ ا  .21

 1979 ةدار المسير بيروت عبِٟ ر٠جبْ اٌصؾبفٗ ا١ِٛ١ٌٗ ٚاالػالَ  .22
 1979 ةدار المسير بيروت عبِٟ ر٠جبْ اٌصؾبفٗ ا١ِٛ١ٌٗ ٚاالػالَ  .23

 بغداد عبعُ ِؾّذ ػٍَٛ االػالَ ٚاألرصبي  .24
مركز التوثيق االعالمي لول الخليج 

  العربي
 1986 مركز دراسات الوحده العربيه بيروت ساعُ ِؾّذ اٌغّبي الَ اٌؼشثٟ اٌّشزشناالػ  .25
 1986 مركز دراسات الوحده العربيه بيروت ساعُ ِؾّذ اٌغّبي االػالَ اٌؼشثٟ اٌّشزشن  .26
 1987 دار الجليل عمان غبصٞ اٌغؼذٞ اإلػالَ االعشائ١ٍٟ  .27
 2004 مكتبة الرائد عمان اق اٌذ١ٌّٟػجذ اٌشص رطٛس أعب١ٌت اٌذػب٠ٗ ٚاالػالَ اٌص١ٟٙٛٔ  .28
 2004 مكتبة الرائد عمان ػجذ اٌشصاق اٌذ١ٌّٟ االػالَ اٌغشٞ ٚاٌؼٍٕٟ ٌالؽضاة اٌغ١بع١ٗ  .29

31.  

ٔمشٖ فٟ اػالَ اٌؼٍُ اٌضبٌش ِٓ خالي االٔظّٗ االراػ١ٗ فٟ 

  اثشا١ُ٘ اٌذالٛلٟ اٌذٚي إٌب١ِٗ
مركز التوثيق االعالمي لول الخليج 

  العربي
  مطبعة االرشاد بغداد سعت ثشوبد خ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ اٌصؾبفٗ اٌجصش٠ِٗٓ صؾبف  .31

 بغداد االػالَ ٚاٌصبفٗ   .32
مركز التوثيق االعالمي لول الخليج 

 1984 العربي
 1984 مكتب التربيه العربي لدول الخليج الرياض  ِبرا ٠ش٠ذ اٌزشث٠ْٛٛ ِٓ االػال١١ِٓ  .33
 1982 وزارة الثقافه واالعالم بغداد  ؽك االرصبي  .34
 1980 دار الجاحظ بغداد ٚائً اٌؼبٟٔ اّساء فٟ اٌىزبثٗ ٚاٌؼًّ اٌصؾفٟ  .35
 1968 وزارة الثقافه واالرشاد بغداد ٔؼّبْ ِب٘ش ِذخً فٟ االػالَ  .36
 1999 مركز جامعة القاهره مصر ساعُ ِؾّذ اٌغّبي ِمذِخ فٟ ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ اٌذساعبد االػال١ِٗ  .37
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 1974 الدار المتحده بيروت ّٓ اٌضاًِػجذ اٌشؽ أصِخ االػالَ اٌؼشثٟ  .38
 2005 دار مجدالوي االردن صبٌؼ خ١ًٍ لعب٠ب أػال١ِٗ  .39
 1985 دار المعرفه الجامعيه مصر ػجذهللا عشٚس ػجذهللا االػالَ ٚاٌضمبفٗ ٚأصشّ٘ب فٟ االدة اٌغىٕذسٞ  .41
  دار الحريه بغداد خبٌذ سش١ذ ػٍٟ االػالَ اٌؼشثٟ ٚالؼٗ ٚأثؼبدٖ ِٚغزمجٍٗ  .41
 1982 المنظمه العربية للتربية والثقافه والعلوم مصر فشٔغ١ظ ثبي عبئً االػالَ ٚاٌذٚي إٌب١ِٗٚ  .42
 1990 وزارة الدفاع بغداد صبدق األعٛد اٌشأٞ اٌؼبَ ٚاألػالَ  .43

 1979 وزارة الثقافه واالعالم بغداد ٘بدٞ ٔؼّبْ ا١ٌٙزٟ صؾبفخ االغفبي فٟ اٌؼشاق  .44
 1985 الدار المتحده بيروت ّٓ اٌضاًِػجذ اٌشؽ أصِخ االػالَ اٌؼشثٟ  .45
 1976 عالم الكتب  فزؼ اٌجبة ػجذ اٌؾ١ٍُ ٚعبئً اٌزؼ١ٍُ ٚاالػالَ  .46
 1982 وزارة الثقافه واالعالم بغداد ػجذ اٌٛ٘بة ٔغُ اٌمبِٛط األػالِٟ  .47
 1982 وزارة الثقافه واالعالم بغداد ػجذ اٌٛ٘بة ٔغُ اٌمبِٛط األػالِٟ  .48
 1969 منظمة التحرير الفلسطينيه بيروت رؾغ١ٓ ِؾّذ ثش١ش ثٟ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذٖإٌشبغ األػالِٟ اٌؼش  .49
 1980 دار الفكر العربي بيروت ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ اٌزفغ١ش االػالِٟ ٌألدة اٌؼشثٟ  .51
 1999 دار مجد الوي عمان اؽّذ ػجذ اٌٍّه لعب٠ب أػال١ِٗ  .51
 2003 دار األمل ردناال ِؾّذ أ١ِٓ اٌّذخً اٌٝ اٌذػٖٛ ٚاالػالَ االعالِٟ  .52

 بغداد ِؾّذ ِصبٌؾٗ دساعبد فٟ االػالَ اٌؼشثٟ  .53
مركز التوثيق االعالمي لدول الخليج 

 1984 العربي
 2003 مركز االمارات للدراسات والبحوث  ث١زش ٠ٛٔظ االػالَ ٚاٌإعغٗ اٌؼغىش٠ٗ  .54
 1995 وزارة الثقافه واالعالم بغداد ػجذ اٌغزبس عٛاد اٌٍغٗ األػال١ِٗ  .55
 1990 دار الشروق االردن ػجذ اٌفزبػ أثٛ ِؼبي ش ٚعبئً االػالَ ػٍٝ اٌطفًأص  .56
 1984 مكتبة الفكر العربي بغداد ِٛعٝ صٔبد اٌؾشة إٌفغ١ٗ  .57
 2005 دار مجد الوي االردن ر١غ١ش أثٛ ػشعٗ االػالَ اٌؼشثٟ رؾذ٠بد اٌؾبظش ٚاٌّغزمجً  .58
 2000 قاهرهجامعة ال مصر ١ٌٍٝ ػجذ اٌّغ١ذ اٌزشش٠ؼبد االػال١ِٗ  .59
  مؤسسة دار التعاون مصر ع١ٙبْ اؽّذ إٌظُ االراػ١ٗ فٟ اٌّغزّؼبد اٌغشث١ٗ  .61



 اإلعالمكتب  
 1978 مطبعة الكفاح لبنان ١ِشبي اٌغش٠ت اٌصؾبفٗ رأس٠خبّ ٚؽبظشاّ   .61
 1997 الدار االهليه االردن ش١ٍذْٚ د١ًٌ اٌصؾفٟ اٌٝ اعزطالػبد اٌشأٞ اٌؼبَ  .62
 1997 الدار االهليه االردن ش١ٍذْٚ بَد١ًٌ اٌصؾفٟ اٌٝ اعزطالػبد اٌشأٞ اٌؼ  .63
 1997 الدار االهليه االردن ش١ٍذْٚ د١ًٌ اٌصؾفٟ اٌٝ اعزطالػبد اٌشأٞ اٌؼبَ  .64
 1978 مطبعة الكفاح لبنان ١ِشبي اٌغش٠ت اٌصؾبفٗ رأس٠خبّ ٚؽبظشاّ   .65
 2007 يه العامهدار الشؤون الثقاف بغداد ٠غشٜ خبٌذ اثشا١ُ٘ اٌفعبئ١بد اٌؼشث١ٗ اٌّزؾذٖ االػالَ اٌؼٍّٟ  .66

 1979 وزارة الثقافه واالعالم بغداد ؽ١ّذ عبػذ ِؾغٓ اٌز١ّٕٗ ٚاٌزخط١ػ االػالِٟ فٟ اٌؼشاق  .67
 1979 وزارة الثقافه واالعالم بغداد ؽ١ّذ عبػذ ِؾغٓ اٌز١ّٕٗ ٚاٌزخط١ػ االػالِٟ فٟ اٌؼشاق  .68
 1988 الدار التونسيه تونس ػجذ اٌّغ١ذ ١ِالد ِذخً اٌٝ ػٍَٛ االػال١ِٗ  .69
 2006 المكتب الجامعي الحديث مصر ػجذ اٌٍّه اٌذٔبٟٔ اٌجش اٌفعبئٟ اٌؼشثٟ ٚرؾذ٠بد اٌؼٌّٛٗ االػال١ِٗ  .71
  دار االشعاع القاهره ِؾّٛد ػٍُ اٌذ٠ٓ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚصٕبػخ األرصبي اٌغّب١٘شٞ  .71
 1986 هرهمطبعة جامعة القا مصر شب١ٕ٘بص ِؾّذ غٍؼذ ٚعبئً االػالَ ٚاٌز١ّٕٗ االعزّبػ١ٗ  .72
 1986 دار الشؤون الثقافيه العامه بغداد أٚعزٓ سأٟ لٕٛاد اٌغٍطٗ أٚ رأص١ش اٌزٍفض٠ْٛ فٟ اٌغ١ٍغٗ االِش٠ى١ٗ  .73

 رٛٔظ  .74

اٌزىبًِ ث١ٓ اعٙضح 

االػالَ ٚاعٙضح 

اٌضمبفٗ فٟ اٌٛغٓ 

 اٌؼشثٟ

المنظمه 
العربية 
للتربيه 
والثقافه 
 168 1984 والعلوم

 اٌؼٌّٛٗ ِالؽظبد ع١بع١ٗ  .75

اٌغٕٟ ػجذ ػجذ 

 1999 دار الشؤون الثقافيه العامه بغداد اٌغفٛس
 1986 االمارات العربيه دبي ر١غ١ش اثٛ ػشعٗ اخشاط اٌصؾف ٚاٌّغالد  .76

77.  

ِٓ رأس٠خ اٌصؾبفٗ اٌؼشال١ٗ عشائذ اٌجصشٖ خالي ِبئخ 

 سعت ثشوبد ػبَ
جامعة 
 1990 وزارة التعليم العالي البصره

 بغداد صبٌؾِٗؾّذ ِ دساعبد فٟ االػالَ اٌؼشثٟ  .78
مركز التوثيق االعالمي لدول الخليج 

 1984 العربي
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 بغداد ِؾّذ ِصبٌؾٗ دساعبد فٟ االػالَ اٌؼشثٟ  .79
مركز التوثيق االعالمي لدول الخليج 

 1984 العربي
 1985 المجلس الوطني للثقافه والفنون واالدب الكويت ِصطفٝ اٌّصّٛدٞ إٌظبَ االػالِٟ اٌغذ٠ذ  .81
 1985 المجلس الوطني للثقافه والفنون واالدب الكويت ِصطفٝ اٌّصّٛدٞ اٌغذ٠ذإٌظبَ االػالِٟ   .81
 1999 مركز جامعة القاهره مصر ِؾّٛد خ١ًٍ أزبط اٌٍغٗ االػال١ِٗ فٟ إٌصٛص االػال١ِٗ  .82
 2000 جامعة القاهره مصر ِؾّٛد ع١ٍّبْ رىٌٕٛٛع١بد اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبي  .83

 2003 دار المناهج دناالر ِؾّٛد عبعُ اٌزغ٠ٛك االػالِٟ  .84
 1982 وزارة الثقافه واالعالم بغداد ِغّذ ػجذ اٌمبدس دٚس االػالَ فٟ اٌز١ّٕٗ  .85
 1994 دار الفكر العربي القاهره ِؾّذ ِؼٛض اػالَ اٌطفً  .86
 1982 دار المسيره بيروت ِؾّذ خ١شٞ اٌٛادٞ د١ًٌ اعٙضح االػالَ فٟ اٌؼبٌُ  .87
 2000 دار الشؤون الثقافيه العامه بغداد عالَ خطبة ٗاالػالَ ٚاٌغ١بعٗ اٌخبسع١ٗ االِش٠ى١  .88
 2000 دار الشؤون الثقافيه العامه بغداد عالَ خطبة االػالَ ٚاٌغ١بعٗ اٌخبسع١ٗ االِش٠ى١ٗ  .89
  بيت الحكمه بغداد فالػ وبظُ اٌجشاِظ االراػ١ٗ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ  .91

91.  

ثؼط ِؾبٚس اٌزع١ًٍ االػالِٟ اٌزٟ اػزّذرٙب ٚعبئً 

 1994 وزارة الثقافه واالعالم بغداد ػٍٟ ؽغ١ٓ غ٠ٕٛٗ ِش٠ى١ٗاالػالَ رال
    أٛس اٌغجبػٟ اٌزخط١ػ االػالِٟ اٌغ١بعٟ  .92
 1981 دار الحريه بغداد ٌط١ف ٔص١ف عبعُ االػالَ ٚاٌّؼشوٗ  .93

 االرصبي ثبٌغّب١٘ش ٚاٌشأٞ اٌؼبَ  .94

ِؾٟ اٌذ٠ٓ ػجذ 

 1993 مكتبة االنجلو المصريه  اٌؾ١ٍُ

 ٚاٌشأٞ اٌؼبَ االرصبي ثبٌغّب١٘ش  .95

ِؾٟ اٌذ٠ٓ ػجذ 

 1993 مكتبة االنجلو المصريه  اٌؾ١ٍُ

96.  

ٚعبئً ٚأعب١ٌت االرصبي فٟ اٌّغبالد االعزّبػ١ٗ 

 1979 مكتبة النهضه المصريه القاهره ص٠ذاْ ػجذ اٌجبلٟ ٚاٌزشث٠ٛٗ ٚاالداس٠ٗ
    خ١شٞ صبٌؼ داٚد اٌشبئؼبد ٚاٌّغزّغ  .97
 1995 دار الشمائل دمشق ِأِْٛ اٌؾالقاٌّشعٍٗ ػٓ االعٙضٖ اٌمشص١ٗ اٌّغزم١ٍٗ ٌالشبساد   .98
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 غش٠ك االلّبس اٌصٕبػ١ٗ

 2006 مكتبة المجتمع العربي عمان ٔٛس اٌذ٠ٓ إٌبدٞ فٓ االخشاط اٌصؾفٟ  .99
 2006 مكتبة المجتمع العربي عمان ٔٛس اٌذ٠ٓ إٌبدٞ فٓ االخشاط اٌصؾفٟ  .111

111.  

رص١ُّ ٚاخشاط اٌصؾف ٚاٌّغالد ٚاالػالٔبد 

 االٌىزش١ٔٚٗ

أٔزصبس سعّٟ 

 2004 مكتبة الذاكره بغداد ِٛعٝ

112.  

رص١ُّ ٚاخشاط اٌصؾف ٚاٌّغالد ٚاالػالٔبد 

 االٌىزش١ٔٚٗ

أٔزصبس سعّٟ 

 2004 مكتبة الذاكره بغداد ِٛعٝ
 1984 وزارة الثقافه واالعالم بغداد ٘بدٞ غؼّٗ االؽزالي اٌجش٠طبٟٔ ٚاٌصؾبفٗ اٌؼشال١ٗ  .113

   ؼشثِٟؼب٘ذ اٌصبفٗ ٚاالػالَ فٟ اٌٛغٓ اٌ  .114
المركز العربي للدراسات االعالميه 

  والتنميه
  وزارة التعليم العالي بغداد عجبس اٌؼج١ذٞ ٚعبئً االرصبي  .115
 1978 وزارة الثقافه والفنون العراق ثٛس٠زغ١ىٟ اٌصؾبفٗ اٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ  .116
    ػبِش اثشا١ُ٘ اٌّؼٍِٛبد اٌصؾف١ٗ ٚرٛص١مٙب  .117
  وزارة التعليم العالي بغداد ظُفالػ وب اٌفْٕٛ االراػ١ٗ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ  .118
 1964 مؤسسة بدران بيروت فش٠ضس ِذخً اٌٝ اٌصؾبفٗ  .119
 2000 مؤسسة دار التعاون بغداد ع١ٙبْ اؽّذ االعظ اٌؼ١ٍّٗ ٌٕظش٠بد االػالَ  .111

  ِجبؽش فٟ رأس٠خ اٌصؾبفٗ اٌؼشال١ٗ  .111

جامعة 
  كلية االداب بغداد

 1982 وزارة الثقافه واالعالم دبغدا ِؾّذ ػجذ اٌمبدس دٚس االػالَ فٟ اٌز١ّٕٗ  .112

 دمشق اٌضث١ش ع١ف االعالَ اٌجؾٛس االػال١ِٗ فٟ اٌٛغٓ اٌؼشثٟ  .113
المركز العربي للدراسات االعالميه 

 1981 والتنميه

 1979 دار الطليعه بيروت ٠بٔىٛف اٌغ١جش ١ٔز١ه ٚاالػالَ  .114
 1984 مكتبة الشرق الجديد بغداد ػجذ االٌٗ ِصطفٝ رؾ١ًٍ ٌغخ اٌذػب٠ٗ  .115
 1990 دار الشؤون الثقافيه العامه بغداد فبسٚق صبٌؼ اٌؼّش 1886/  1871اٌغٕبْ ِٓ   .116
 1979 وزارة الثقافه والفنون بغداد صج١ؼ اٌؾبفع ِب ٘ٛ اٌّب٠ىشٚ ف١ٍُ  .117



 اإلعالمكتب  
 1982 وزارة الثقافه واالعالم بغداد صج١ؼ اٌؾبفع اٌّب٠ىشٚ ف١ٍُ ٚػصش أفغبس اٌّؼٍِٛبد  .118
 1982 دار المسيره بيروت ِؾّذ خ١ش اٌٛادٞ ؼبٌُد١ًٌ اعٙضح االػالَ فٟ اٌ  .119
 1974 دار القلم الكويت اؽّذ ثذس االرصبي ثبٌغّب١٘ش ٚاٌذػب٠ٗ اٌذ١ٌٚٗ  .121

 االػالَ ٚاٌضمبفٗ ٚاٌز١ّٕٗ اٌم١ِٛٗ  .121

ػجذ اٌغٕٟ ػجذ 

 1974 وزارة االعالم بغداد اٌغفٛس
 1998 دار الشؤون الثقافيه بغداد دٚغالط و١ٍزش اٌؾشة اٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ  .122

 2001 الدار المصريه اللبنانيه مصر ٔب٘ذ سِضٞ اٌّشأح ٚاٌالػالَ فٟ ػبٌُ ِزغ١ش  .123

 دساعبد فٟ فٓ اٌزؾش٠ش اٌصؾفٟ  .124

ِؾّذ فش٠ذ ِؾّٛد 

 2008 دار مكتبة الهالل بيروت ػضد
  دار النهضه العربيه بيروت اؽّذ ػبدي ساشذ االػــــــــــــــــــــــالْ  .125

 َ اٌؼشثٟاٌّّبسعٗ اٌصؾف١ٗ فٟ االػال  .126

ػجذاٌؾ١ٍُ ِٛعٝ 

 2008 الدار العالميه للنشر مصر ٠ؼمٛة
  دار الشروق للنشر االردن ػجذ اال١ِش اٌف١صً اٌصؾبفٗ االٌىزش١ٔٚٗ  .127
  المؤسسه العربيه للدراسات والنشر بيروت ػجذهللا اٌىٕذٞ رغط١ٗ اٌصؾبفٗ اٌؼشث١ٗ ٌٍؾشٚة  .128
  ر العادي للطباعه والنشردا بيروت ػجذ اٌؾ١ٍُ ؽّٛد اٌصؾف ٚا٠مبع اٌؼصش  .129
  دار النهضه بيروت ٘الي ٔبرٛد االػالَ اٌشعّٟ ـ اٌصؾبفٗ اٌّىزٛثٗ  .131

 ٚوبالد االٔجبء فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ  .131

ِؾّذ فش٠ذ ِؾّٛد 

 2008 دار ومكتبة الهالل بيروت ػضد

 ٚعبئً االػالَ اٌغؼٛد٠ٗ ٚاٌؼب١ٌّٗ ) إٌشأٖ ٚاٌزطٛس (  .132

ِؾّذ فش٠ذ ِؾّٛد 

 2008 ومكتبة الهالل دار بيروت ػضد
 2006 دار النهضه العربيه بيروت ِٟ اٌؼجذهللا اٌزٍفض٠ْٛ ٚلعب٠ب االرصبي فٟ ػبٌُ ِزغ١ش  .133

 2004 دار النهضه العربيه بيروت أعبِٗ ظبفش وجبسح ٌىً ِمبَ ِمبي  .134
 2008 دار الهادي بيروت ػجذاٌؾ١ٍُ ؽّٛد االٔزشٔذ اػالَ ظذ االػالَ  .135

 اٌؾك فٟ االثالؽ  .136

ٌجٕه اٌذٌٟٚ ـ ِؼٙذ ا

 2005 االهليه للنشر والتوزيع االردندساعبد ِغّٛػخ 



 اإلعالمكتب  
 ِإٌف١ٓ

 ِؾّذ عؼذ اثٛ ػبِٛد االػالَ ٚاٌغ١بعٗ فٟ ػبٌُ عذ٠ذ  .137
االسكندر

 2008 دار الفكر الجامعي يه
 2008 دار الفكر الجامعي مصر خبٌذ ِصطفٝ فّٟٙ اٌّغإ١ٌٚٗ اٌّذ١ٔٗ ٌٍصؾفٟ  .138
 2003 دار النهضه لعربيه بيروت ِؾّذ ١ِٕش عؼذ اٌذ٠ٓ عزّبػ١ٗ ٌالغفبيثشاِظ اٌزٍفض٠ْٛ اٌزشث٠ٛٗ ٚاال  .139
 2008 الهيئه العامه للكتاب مصر ػجذاٌؼض٠ض ششف اٌّذخً اٌٝ ٚعبئً االػالَ  .141

 2009 دار البيضاء بيروت ػجذ إٌبصش اٌذ١ٌّٟ اٌّمبِٚٗ االػال١ِٗ اٌؼشال١ٗ  .141
  اقدار البر  ثغبَ خبٌذ اٌط١بسٖ االػالَ اٌّؼبصـــش  .142
 1997 دار الفجر للنشر مصر  اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚرىٕبٌٛع١ب صٕبػخ اٌصؾف  .143
 2008 دار ومكتبة الهالل بيروت  دساعبد فٟ االػالَ اٌذٌٟٚ  .144
 2002 وقائع ورشة العمل االعالمي بيروت  االػالَ ٚاٌمعب٠ب اٌؼشث١ٗ  .145
 1993 معية للدراسات والنشرالمؤسسة الجا بيروت  ا١ٌٛٔغىٛ ٚاٌصشاع اٌذٌٟٚ ؽٛي االػالَ ٚاٌضمبفٗ  .146
 2009 المكتبة العصريه مصر اؽّذ صوش٠ب اؽّذ ٔظش٠بد االػالَ  .147
 2001 دار النهضه العربيه بيروت ِٟ اٌؼجذهللا عٕٛ االرصبي فٟ ػصش اٌؼٌّٛٗ ـ اٌذٚس ٚاٌزؾذ٠بد اٌغذ٠ذٖ  .148
  دار النهضه العربيه بيروت أ١ِشٖ اٌؾغٕٟ فٓ اٌىزبثٗ ٌالراػٗ ٚاٌزٍفض٠ْٛ  .149

 ٌّٛظٛػ١ٗ ٚاٌم١ُ االخجبس٠ٗ فٟ االػالَا  .151

ػجذاٌؾ١ٍُ ِٛعٝ 

 2008 الدار العالميه للنشر والتوزيع مصر ٠ؼمٛة
  منشورات الحلبي الحقوقيه لبنان عؼذٞ ِؾّذ اٌخط١ت اٌم١ٛد اٌمب١ٔٛٔٗ ػٍٝ ؽش٠خ اٌصؾبفٗ  .151
  وزارة الثقافه مصر ِبس٠ٛ فشدٟٚٔ اٌّٛظبد ٚاالص٠بء فٟ االفالَ  .152
 1981 المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت اؽّذ ف١بض اٌّفشعٟ ّب فٟ اٌؼشاقفٕبٔٛ اٌغ١ٕ  .153
 2009 الدار العربية للنشر مصر فبرٓ ِؾّذ سشبد اداسح االػالْ ٚالزصبد٠برٗ  .154
 2009 الدار العربية للنشر مصر شش٠ف دس٠ٚش اٌٍجبْ االءفشاط اٌصؾفٟ  .155
 2008 يع الدار العربيه للنشرتوز مصر ِؾّٛد ٠ٛعف ِمذِخ فٟ اٌؼاللبد اٌؼبِٗ  .156
  دار الفجر للنشر والتوزيع القاهره ِؾّذ ١ِٕش ؽغبة ٚعبئً االرصبي ٔشأرٙب ٚرطٛس٘ب  .157



 اإلعالمكتب  
 2009 دار النهضه العربيه القاهره ػبئشٗ اٌجٛ ع١ّػ اٌزٍفض٠ْٛ اٌىبثٍٟ  .158
 2002 دار الكتب العلميه القاهره ِؾّذ شِٛبد االػالَ ٚاالصِبد  .159
 2008 دار فكروفن مصر ؽغ١١ٕٓ شف١ك اٌصؾبفٗ اٌّزخصصٗ  .161
 2005 دار االسره للنشر عمان ٠بعش عالِٗ ِٛعٛػخ اٌصؾبفٗ ٚإٌشبغبد اٌّذسع١ٗ  .161
 2003 دار الفكر العربي مصر ػجذ اٌّغ١ذ شىشٞ اٌذساِب االراػ١ٗ  .162
    ػجذ إٌّؼُ صبثذ إٌّٙظ اٌزخط١طٟ ٌّٙبساد االرصبي  .163

 2009 دار الفكر العربي صرم ػبغف ػذٌٟ اٌؼجذ ِذخً اٌٝ االرصبي  .164
 2009 الدار العربية للنشر مصر ِؾّٛد ػٍُ اٌذ٠ٓ فٓ اٌزؾش٠ش اٌصؾفٟ  .165
 2009 الدار العربيه للنشر مصر صفٛد اٌؼبٌُ ِمذِخ فٟ االػالْ  .166
 2007 دار الفكر العربي مصر ػبغف ػذٌٟ اٌؼجذ اٌشأٞ اٌؼبَ ٚاٌفعبئ١بد  .167
 2009 دار الفكر وفن رمص ؽغ١ٕٓ شف١ك ِمذِخ فٟ اٌزص٠ٛش اٌصؾفٟ  .168
 2009 المكتبة العصريه مصر اؽّذ صوش٠ب اؽّذ ٔظش٠بد االػالَ  .169
 2009 دار الفكر العربي مصر ػجذ اٌّغ١ذ شىشٞ اٌذساِب اٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ فٓ وزبثخ ٚاخشاط اٌزّض١ٍ١ٗ اٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ  .171
 2005 دار الفكر العربي مصر ٔٙٝ ػبغف اٌؼجذ اغفبٌٕب ٚاٌمٕٛاد اٌفعبئ١ٗ  .171
 2008 الشركه العربيه المتحده للتسويق مصر ؽّذٞ شؼجبْ الَ االِٕٟ ٚاداسٖ االصِبد ٚاٌىٛاسساالػ  .172
 2009 دار اليازوري للنشر االردن ػٍٟ فالػ اٌضػجٟ االػالْ اٌفؼبي  .173

 اٌؼاللبد اٌؼبِٗ ٚاٌصؾبفٗ  .174

ػجذهللا ثٓ ِؾّذ ثٓ 

 2007 مكتبة الملك فهد الوطنيه السعوديه عؼذ اي ر٠ُٛ
 2009 ا لدار العربيه للنشر والتوزيع  ؽغٓ ػٍٟ ِؾّذ اٌفْٕٛ االراػ١خ ِمذِخ فٟ  .175
 2007 دار الفكر العربي مصر ٔٙٝ ػبغف اٌؼجذ صٕبػخ االخجبس اٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ فٟ ػصش اٌجش اٌفعبئٟ  .176

 االرصبالد ٚاالػالَ فٟ اٌّغزّؼبد اٌّؼبصشٖ  .177

صبٌؼ خ١ًٍ اثٛ 

 2006 دار مجدالوي للنشر االردن اصجغ

 ٌّإعغبد اٌصؾف١ٗاداسح ا  .178

اثشا١ُ٘ ػجذهللا 

 2007 دار الفكر العربي مصر اٌّغٍّٟ
 2009 دار البيان للنشر القاهره ؽغٓ ػٍٟ ِؾّذ صٛسح االػالَ اٌجذ٠ً  .179



 اإلعالمكتب  
 2006 دار وائل للنشر االردن غب٘ش ِؾغٓ اٌغبٌجٟ االػالْ ِذخً رطج١مٟ  .181
 2009 صريه اللبنانيه للنشرالدار الم  ساعُ ِؾّذ اٌغّبي ٔظبَ االرصبي ٚاالػالَ اٌذٌٟٚ  .181
  دار النهضه العربيه لبنان ِؾّذ ػٍٟ اٌمٛصٞ ٔشأح ٚعبئً االرصبي ٚرطٛس٘ب  .182
 2007 دار الكتب العلميه للنشر والتوزيع القاهره وّبي ِؾغٛة اٌزص٠ٛش اٌزٍفض٠ٟٛٔ  .183
 2007 المحروسه للنشر مصر ػجذ اٌشؽ١ُ ػٍٟ االػالَ اٌؼشثٟ ٚلعب٠ب االس٘بة  .184

 ٚاٌفعبئ١بد ا١ٌٍج١ْٛ  .185

خبٌذ ِؾّذ ١ِالد , 

 2009 دار النهضه العربيه القاهره ػبغف ػذٌٟ اٌؼجذ

 االرصبالد ٚاٌؼاللبد اٌؼبِٗ  .186

صبٌؼ اثٛ أصجغ , 

 2009 الشركه العربيه للنشر مصر ر١غ١ش اثٛ ػشعٗ

 اٌفعبئ١ٍذ اٌؼشث١ٗ ٚاالعٕج١ٗ  .187

خبٌذ ِؾّذ ١ِالد, 

 2009 دار النهضه العربيه  ػبغف ػذٌٟ اٌؼجذ

 اٌزش٠ٚظ ٚاالػالْ اٌزغبسٞ  .188

ثش١ش ػجبط اٌؼالق, 

 2010 اليازوري للنشر عمان ػٍٟ ِؾّذ سثبثؼٗ
 2009 المكتبه العصريه مصر ِغذٞ اٌذاغش اٌصؾبفٗ اٌؼشث١ٗ  .189
 2009 المكتبه العصريه مصر ِغذٞ اٌذاغش اٌصؾبفٗ اٌؼشث١ٗ  .191
 2009 الصحافه العربيه مصر ِغذٞ اٌذاغش اٌصؾبفٗ اٌؼشث١ٗ  .191

 ػالَ ٚاٌؼٌّٛٗاال  .192

سظب ػجذ اٌٛاعذ 

 2007 دار الفجر للنشر القاهره أ١ِٓ

 دٚس اٌصؾف فٟ اداسح االصِبد اال١ِٕٗ  .193

ِؾّذ ػجذاٌٛ٘بة 

 2009 الشركه العربيه المتحده للتسويق  ؽغٓ ػشّبٚٞ
 2007 شركة ناس القاهره ؽّذٞ شؼجبْ اٌّزؾذس اٌشعّٟ ) اٌّّٙٗ ٚو١ف١خ ادائٙب (  .194

 2009 دار الفكر العربي القاهره ػجذاٌّغ١ذ شىشٞ اعغٗ. ٔظش٠برٗ . رطج١مبرٗ اٌزخط١ػ االػالِٟ  .195
 2008 الدار العربيه للعلوم بيروت عىٛد و١ٍجٟ اعشاس اٌزص٠ٛش اٌشلّٟ  .196
 2009  القاهره ِؾّٛد ػٍُ اٌذ٠ٓ اعبع١بد اٌصؾبفٗ فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ  .197
 2009 دار الفكر العربي القاهره ػجذاٌغ١ذ شىش١ٍٞٗ اٌذساِب اٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ :فٓ ٚوزبثٗ ٚاخشاط اٌزّض١  .198



 اإلعالمكتب  
 اٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ

 2009 الدار العربيه للنشر مصر ِؾّٛد ٠ٛعف ِطفٟ اٌؼاللبد اٌؼبِٗ فٟ اٌّغبي اٌزطج١مٟ  .199
 2008 الدار العربيه للنشر مصر ِؾّٛد ٠ٛعف فٓ اٌؼاللبد اٌؼبِٗ  .211
 2008 ر الناهج للنشر والتوزيعدا عمان أ٠ّٓ ػجذاٌؾ١ٍُ ٔصبس اػذاد اٌجشاِظ اٌٛصبئم١ٗ  .211

 أداسح اٌّإعغبد االػال١ِٗ  .212

ػذٌٟ سظب, ػبغف 

 2009 دار الفكر العربي القاهره ػذٌٟ اٌؼجذ

 2010 دار النهضه العربيه القاهره أٔششاػ اٌشبي اٌج١ٕٗ اٌغىب١ٔٗ ٚاالػالَ  .213
 2008 الشركه العربيه المتحده للنشر مصر ؽّذٞ شؼجبْ ٚظ١فخ اٌؼاللبد اٌؼبِٗ  .214
 2003 ابو ظبي االمارات غبسق ع١ف اؽ١بء اٌّمبي اٌغ١بعٟ اٌؾمبئك اٌغبئجٗ  .215
 2009 المحروسه للنشر مصر خبٌذ ػضة صٕبػخ اٌُٛ٘ ـ صٕبػخ اٌؾم١مٗ  .216
 2004 ابتراك للنشر والتوزيع مصر شبدْ ٔص١ش صٛسح اٌششغٗ ػٕذ اٌغّٙٛس  .217
 2007 دار الكتب العلميه للنشر القاهره ؽغٓ اٌؾذ٠ضٟ ١ٌٚذ فٓ االٌمبء ٚاٌزمذ٠ُ  ٚاٌىزبثٗ ٌالراػٗ ٚاٌزٍفض٠ْٛ  .218
 2004 دار الوفاء للنشر مصر ا٠ّٓ ِؾّذ إٌٙذاٚٞ ثشاِظ اٌزٍفض٠ْٛ اٌّصشٞ اٌش٠بظ١ٗ ٚاٌٛػٟ اٌش٠بظٟ  .219

 دٚس االػالَ فٟ اٌز١ّٕٗ  .211

ِؾّذ ػجذ اٌمبدس 

 1992 وزارة الثقافه واالعالم بغداد اؽّذ
 2008 الدار المصريه اللبنانيه القاهره عؼ١ذ اٌغش٠ت إٌغبس اٌزص٠ٛش اٌصؾفٟ اٌف١ٍّٟ ٚاٌشلّٟ  .211

212.  

ٚعبئً ٚأعب١ٌت االرصبي اٌغّب١٘شٞ ٚاالرغب٘بد 

 االعزّبػ١ٗ

اٌذعٛلٟ ػجذٖ 

 2004 دار الوفاء للنشر مصر اثشا١ُ٘

 اظٛاء ػٍٝ اٌّغشػ اٌّذسعٟ  .213

عّبي ِؾّذ 

 2010 دار الحمد للنشر  إٌٛاصشٖ
 2001 العربي القاهره ِؾّذ فش٠ذ ِؾّٛد االػال١ِٗ اٌمبِٛط اٌّٛعٛػٟ ٌٍّصطٍؾبد  .214
 1999 العربي القاهره ػٛاغف ػجذاٌشؽّٓ اٌّشآٖ اٌّصش٠ٗ ٚاالػالَ فٟ اٌش٠ف ٚاٌؾعش  .215

 ِجبدٜء اٌزص١ُّ  .216

ػذٌٟ ِؾّذ 

 2008 مكتبة المجتمع العربي عمان ػجذاٌٙبدٞ
 2009 المكتبه االعالميه دمشق ثٛس٠زغىٟ اٌصؾبفٗ اٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ  .217
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218.  

معب٠ب اٌم١ِٛٗ فٟ اٌصؾبفٗ ا١ٌٍج١ٗ خالي إٌصف اٌضبٟٔ اٌ

 2008 دار الوفاء القاهره عّبي اؽّذ ػجذاٌالٖ ِٓ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ
 2009 دار البيان القاهره ؽغٓ ػٍٟ ِؾّذ صٛسح االػالَ اٌجذ٠ً: اٌّظب٘شاد ٚاٌّزظب٘شْٚ  .219
 2010 سامهدار ا عمان ١٘ضُ ا١ٌٙزٟ االػالَ اٌغ١بعٟ ٚاالخجبسٞ فٟ اٌفعبئ١بد  .221

 اٌؼاللبد اٌؼبِٗ ٚاٌصؾبفٗ  .221

ػجذهللا ثٓ ِؾّذ آي 

 2007 مكتبة الملك فهد  ر٠ُٛ
 2009 دار اسامه عمان فبسٚق خبٌذ االػالَ اٌذٌٟٚ ٚاٌؼٌّٛٗ اٌغذ٠ذٖ  .222
 2009 دار الفكر العربي  ػجذ اٌّغ١ذ شىشٞ اٌزخط١ػ االػالِٟ  .223

 رىٍٕٛع١ب اٌصؾبفٗ  .224

د. عؼ١ذ اٌغش٠ت 

 2003 ريه اللبنانيهدار المص  إٌغبس
 2010 دار اسامه للنشر  د. عٕبء اٌغجٛس االػالَ االعزّبػٟ  .225
 2005 العربي للنشر والتوزيع  د. ٕ٘بء اٌغ١ذ اٌفعبئ١بد ٚلبدح اٌشاٞ اصش٘ب ػٍٝ اٌغٍٛن االرصبٌٟ  .226
 2006 دار المعرفة الجامعيه  صوش٠ب فىشٞ االخشاط اٌصؾفٟ  .227
 2008 دار المعرفة الجامعيه  . ٔؼّبْ ػضّبْد اٌخجش ِٚصبدسٖ فٟ اٌؼصش اٌؾذ٠ش  .228

 االػالَ اٌفعبئٟ اٌؼشثٟ  .229

د. فبغّٗ ٔصش 

 2005 دار الفكر العربي  وشدٞ
 2008 دار الهالل بيروت ِؾّذ فش٠ذ ػضد لبِٛط اٌّصطٍؾبد االػال١ِٗ  .231
 2005 مركز دراسات الوحده العربيه بيروت ٔغ١ُ اٌخٛسٞ االػالَ اٌؼشثٟ ٚا١ٙٔبس اٌغٍطبد اٌٍغ٠ٛٗ  .231
 2007 وزارة الثقافة دمشق ع١ذ ف١ٍذ ٚسشخ وزبثٗ اٌغ١ٕبس٠ٛ  .232
 2001 وزارة الثقافة دمشق ِبسٞ ا١ٌٓ اٚثشا٠ٓ اٌزّض١ً اٌغ١ّٕبئٟ  .233
 2007 الهيئه المصريه القاهره فبصً االعٛد اٌغشد اٌغ١ّٕبئٟ  .234
 1993 الدار العربيه القاهره عٛي . ي . ٘برٍٕظ اخالل١بد اٌصؾبفٗ  .235
 2007 المكتبة االعالميه دمشق ِبٔغش٠ذ ِب٠ش اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٍفض٠ْٛ  .236

 ٔؼ١ّبْ ػضّبْ ثإط اٌصؾبفٗ ِٚغذ اٌصؾف١١ٓ  .237
الدار 
 2009 المركز الثقافي العربي البيضاء
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 1998 العربي القاهره ِؾّٛد خ١ًٍ اٌخجش اٌصؾفٟ : دساعٗ اعٍٛث١خ  .238

 اد٠ت خعٛس دساعبد رٍفض١ٔٛ٠ٗ  .239

              دمشق                            
المكتبة 
 1998 المكتبة االعالميه االعالميه

 1994 دار النفائس بيروت اعؼذ اٌغؾّشأٟ االػالَ أٚال  .241
 2007 دار النفائس بيروت خبٌذ اٌٍؾبَ صٕبػخ اٌشأٞ اٌؼبَ  .241
 2008 المكتبة االعالميه دمشق ١ٌٕذا ع١غش إٌصٛص اٌذسا١ِٗ  .242
 2009 العربي القاهره صبثش ؽبسص الػال١ِٗرذاػ١بد اصِٗ اٌؼٌّٛٗ ػٍٝ اٌّإعغخ ا  .243

 اٌطجؼبد اٌذ١ٌٚٗ ٌٍصؾف اٌؼشث١خ  .244

اثشا١ُ٘ ػجذ هللا 

 1993 العربي القاهره اٌّغٍّٟ
 2008 العربي القاهره صبثش ؽبسص االػالَ اٌؼشثٟ ٚاٌؼٌّٛٗ االػال١ِٗ ٚاٌضمبف١ٗ ٚاٌغ١بع١ٗ  .245
  العربي القاهره شش٠ف دس٠ٚش اٌٍجبْ رىٌٕٛٛع١ب اٌطجبػٗ ٚإٌشش االوزشٟٚٔ  .246
  الدار المصريه اللبنانيه للنشر  ؽغٓ ػّبد ِىبٚٞ رىٍٕٛع١ب االرصبي اٌؾذ٠ضٗ فٟ ػصش اٌّؼٍِٛبد  .247
 2010 العربي القاهره ِؾّذ خ١ًٍ االػالَ اٌؼشثٟ ِظب٘ش إٌؾٛ ِٚخبغش اٌزفىه  .248
 2010 دار اسامه عمان ِؾّٛد ػجذهللا االػالَ ٚاشىب١ٌبد اٌؼٌّٛٗ  .249

 ػالَ ٚاالرصبيِذخً اٌٝ اال  .251

سؽ١ّٗ اٌط١ت 

 2008 عالم الكتب الحديث عمان ػ١غبٟٔ

 اٌصٛسٖ ٚاٌغغذ دساعبد ٔمذ٠ٗ فٟ االػالَ اٌّؼبصش  .251

اٌذوزٛس ِؾّذ ؽغبَ 

  مركز دراسات الوحده العربية  اٌذ٠ٓ اعّبػ١ً
 1998 العربي للنشر والتوزيع  د. ثخ١ذ اٌؼًّ اٌصؾفٟ فٟ ِصشدساعخ ٌٍصؾف١١ٓ اٌّصش١٠ٓ  .252
 1999 العربي للنشر والتوزيع  د. ١ٌٍٝ ػجذاٌّغ١ذ رشش٠ؼبد اٌصؾبفٗ فٟ ِصش ٚأخالل١برٙب سؤ٠خ رؾ١ٍ١ٍٗ  .253

 لعب٠ب اٌٛغٓ اٌؼشثٟ فٟ اٌصؾبفٗ  .254

د.ػٛاغف ػجذ 

 2002 العربي للنشر والتوزيع  اٌشؽّٓ
 2009 العربي للنشر والتوزيع  أفذاء ؽغ١ٓ اثٛ دة رص١ُّ االػالْ ٚاٌزش٠ٚظ االٌىزشٟٚٔ  .255
  العربي للنشر والتوزيع د . ػجذ اٌفزبػ ػجذ  رىٍٕٛع١ب االرصبي ٚاٌضمبفٗ  .256
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 إٌجٟ

  العربي للنشر والتوزيع مصر ِؾّٛد ػٍُ اٌذ٠ٓ اٌّغٍٗ اٌزخط١ػ الصذاس٘ب ِٚشاؽً أزبعٙب  .257

 ػبدي ػجذاٌغفبس االػالَ ٚاٌّشبسوٗ اٌغ١بع١ٗ ٌٍّشاءٖ  .258

ا         
 2009 الدار المصريه اللبنانيه لقاهره

 2010 دار اسامه عمان ؽبصَ اٌؾّذأٟ االػالَ اٌؾشثٟ ٚاٌؼغىشٞ  .259
 2001 دار الوفاء القاهره عجبسٖ ػط١ٗ عجبسٖ ػٍُ اعزّبع االػالَ  .261

 2008 دار المعرفه القاهره عٛٔبصبْ ف١ٕجٟ االػالَ اٌذٌٟٚ  .261
 2010 دار المعرفه ا لقاهره اششف فّٟٙ خٛخٗ االخشاط اٌصؾفٟ ٚاٌصؾبفٗ االٌىزش١ٔٚٗ  .262
 1999 العربي للنشر والتوزيع  د. شش٠ف دس٠ٚش االٌٛاْ فٟ اٌصؾبفٗ اٌّصش٠ٗ  .263

 االػالَ ٚعشائُ اٌج١ئٗ اٌش٠ف١ٗ  .264

د. ػجذ اٌفزبػ 

  العربي للنشر والتوزيع  ػجذإٌجٟ
 2010 دار اسامه للنشر والتوزيع  د. ف١صً اثٛ ػ١شٗ االػالَ االٌىزشٟٚٔ  .265
 1990 العربي للنشر والتوزيع  د. ِؾّٛد ػٍُ اٌذ٠ٓ ٚعٛأت اٌؼ١ٍّٗ اٌزٛف١ك االػالِٟ اصٌٛٗ اٌزأس٠خ١ٗ  .266
 2005 العربي للنشر والتوزيع  ػ١غٝ ػجذ اٌجبلٟ ا ٌصؾبفٗ ٚفغبد اٌزز٠ٗ دساعخ االعجبة ٚاٌؾٍٛي  .267
 1999 العربي للنشر والتوزيع  ػجذ اٌّغ١ذ شىشٞ االػالَ االعالِٟ اٌٛالغ.. اٌزؾذ٠بد اٌغزمجً  .268
 2010 دار اسامه عمان عٕبء ِؾّذ اٌؾ١ٛس أٞ اٌؼبَ اٌؼشثٟ ٚاٌؼبٌّٟاالػالَ ٚاٌش  .269
  الشروق للنشر  ػجذ اٌفزبػ اثٛ ِؼبي أصش ٚعبئً االػالَ ػٍٝ رؼ١ٍُ االغفبي  .271
    ِغذ ٘بشُ اٌٙبشّٟ االػالَ اٌّؼصش ٚرم١ٕبرٗ اٌؾذ٠ضٗ  .271
 2010 دار الفكر العربي مصر ػبغف ػذٌٟ اٌؼجذ ِذخً اٌٝ االرصبي  .272
 2009 دار الفكر عمان ِؾّذ ػجذاٌؾ١ُ ػذط الٔمبدفٓ ا  .273
 2003 العربي القاهره ػجذ اٌّغ١ذ شىشٞ اٌذساِب اٌّشئ١ٗ  .274
 2010 المجتمع العربي عمان ِؾّذ صذ٠ك اٌجٕٙجٟ اٌّٛٔزبط اٌزٍفض٠ٟٛٔ  .275
 1998 العربي القاهره اٌغ١ذ ثخ١ذ اٌصؾبفٗ اٌّصش٠ٗ ل١ُ االخجبس ٚرض١٠ف اٌٛػٟ  .276

 ؾف اٌؼشث١خ سل١ّب"ِغزمجً غجبػخ اٌص  .277

ِشٖٚ ِؾّذ وّبي 

 2007 الدار المصريه القاهره اٌذ٠ٓ
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278.  

اٌزغ٠ٛك اٌغ١بعٟ ٚاالصالػ: االصالػ اٌغ١بعٟ فٟ 

 2005 الدار المصريه القاهره ساعُ ِؾّذ اٌغّبي ِصش
 2009 العربي القاهره صبثش ؽبسص االرصبي االػالِٟ ٚرؾذ٠ش اٌّغزّغ اٌؼشثٟ  .279
 2009 العربي القاهره فزؾٟ ؽغ١ٓ ػبِش اٌٛغٓ اٌؼشثِٟؼبٌغخ االػالَ ٌمعب٠ب   .281
 2003 العربي القاهره ػٛاغف ػجذاٌشؽّٓ االػالَ اٌؼشثٟ ٚلعب٠ب اٌؼٌّٛٗ  .281
 2003 العربي القاهره ػجذاٌّغ١ذ شىشٞ االػالَ اٌّؾٍٟ : سؤ٠ٗ ِغزمج١ٍٗ  .282

 2000 العربي مصر شش٠ف دس٠ٚش اٌٍجبْ ارغب٘بد ؽذ٠ضٗ فٟ االٔزبط اٌصؾفٟ  .283
 2008 العربي القاهره صبثش ؽبسص اعغ اداء اٌصؾف١١ٓ ٚاٌصؾف١بدرش  .284
  العربي مصر ِؾّٛد ػٍُ اٌذ٠ٓ اٌصٛسٖ اٌصؾف١ٗ دساعٗ ف١ٕٗ  .285
  العربي مصر ِؾّذ ؽغٓ اٌؼبِشٞ االػالَ ٚاٌذ٠ّمشاغ١ٗ فٟ اٌٛغٓ اٌؼشثٟ  .286
 2006 دار جرير للنشر  ر١غ١ش اثٛ ػشفٗ لعب٠ب ٚدساعبد اػال١ِٗ  .287
 2007 العربي مصر ِؾّذ ؽغٓ اٌؼبِشٞ ٠خ اٌّغزٍٙهاالػالْ ٚؽّب  .288
 2010 دار اسامه  فّٟٙ اٌؼذٚٞ اداسح االػالَ  .289

 ٔشأح ٚعبئً االػالَ ٚرط٠ٛش٘ب  .291

اثشا١ُ٘ ػجذهللا 

 2005 دار الفكر العربي  اٌّغٍٟ
 2010 العربي للنشر بيروت فزؾٟ ؽغ١ٓ ػبِش االػالَ ِٚؼشفخ اٌٛغٓ اٌؼشثٟ ثمعب٠بٖ  .291
 2009 دار الفكر العربي بيروت ع١الْ ؽّضٖ شٚرٛوٛي ٚػاللزٙب ثبالػالَاٌّشاعُ ٚاٌج  .292
 2008 الدار المصريه اللبنانيه  ٘جخ شب١٘ٓ اٌزٍفض٠ْٛ اٌفعبئٟ اٌؼشثٟ  .293
 1989 العربي القاهره ؽبصَ إٌؼ١ّٟ اٌؾش٠ٗ ٚاٌصؾبفٗ فٟ ٌجٕبْ  .294
    ١ٌٍٝ ػجذ اٌّغ١ذ ؽش٠خ اٌصؾبفٗ فٟ ِصش  .295
 2009 دار اسامه عمان ؽغ١ٓ ػجذ اٌغجبس ش ٚاٌّؼبصشارغب٘بد االػالَ اٌؾذ٠  .296
 2008 العربي للنشر  ػٛاغف ػجذ اٌشؽّٓ اٌصؾبفٗ ٚاٌغبِؼبد  .297
 2006 العربي للنشر مصر ػضح ػجذاٌؼض٠ض ِصذال١خ االػالَ اٌؼشثٟ  .298
 2009 الدار المصريه اللبنانيه القاهره ِؾشص ؽغ١ٓ غبٌٟ صٕبػخ اٌصؾبفٗ فٟ اٌؼبٌُ  .299
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 1995 العربي القاهره ػجذاٌّغ١ذ شىشٞ الِٟ ٚاٌز١ّٕٗاالرصبي االػ  .311
 2009 دار فكر وفن القاهره ؽغ١١ٕٓ شف١ك اٌصؾبفٗ اٌّزخصصٗ  .311
 2006 دار الفكر العربي القاهره اثشا١ُ٘ اِبَ ٚوبالد االٔجبء اٌّؼبصشٖ  .312
 2009 العربي القاهره اثشا١ُ٘ اؽّذ اثشا١ُ٘ فٓ وزبثخ اٌخجش ٚاٌّمبي اٌصؾفٟ  .313
 2005 العربي القاهره ٕ٘بء اٌغ١ذ ٚاالعشٖ اٌش٠ف١ٗ االػالَ  .314
 2008 المؤسسة العربية بيروت اؽّذ ػجذ اٌّغ١ذ اعزّبٌخ اٌؼبغفخ  .315

 2010 دار اسامه عمان ٌإٞ خ١ًٍ االػالَ اٌصؾفٟ  .316
 2008 جدارا للكتاب العالمي اربد عؼذ عجش عؼ١ذ ع١ىٌٛٛع١خ االرصبي اٌغّب١٘شٞ  .317
 2009 دار الفكر العربي القاهره اٌّغ١ذ شىشٞػجذ  فٓ اٌزشعّٗ االػال١ِٗ  .318

 اٌزٍفض٠ْٛ ٚاٌزغ١ش االعزّبػٟ فٟ اٌذٚي  .319

عؼ١ذ ِجبسن اي 

 2008 دار الهالل بيروت صػ١ش
 2008 دار الهالل بيروت وشَ شجٍٟ االٔزبط اٌزٍفض٠ٟٛٔ ٚفْٕٛ االخشاط  .311
  دار المعرفه مصر فشأه َ . ٘ٛأزظ اٌّذخً اٌٝ اٌفْٕٛ اٌّغشؽ١ٗ  .311
 2008 دار ومكتبة الهالل بيروت وشَ شجٍٟ جش االراػٟاٌخ  .312
  منشورات وزارة الثقافه دمشق صبٌؼ ػٍّبٟٔ و١ف رؾىٟ ؽىب٠ٗ  .313
 1998 العربي للنشر مصر ػجذ اٌّغ١ذ شىشٞ اٌفٓ االراػٟ  .314
 2008 دار الهالل بيروت وشَ شٍجٟ فٓ اٌىزبثٗ ٌٍشاد٠ٛ ٚاٌزٍفض٠ْٛ  .315
 2008 المكتبة االعالميه دمشق اد٠ت خعٛسٞ ِذخً اٌٝ اٌصؾبفٗ : ٔظش٠ٗ ِّٚبسعٗ  .316
 2003 دار الوفاء القاهره ؽغٓ اؽّذ اٌشبفؼٟ االػالَ فٟ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔٗ ٚاٌش٠بظٗ  .317
 2009 دار اسامه عمان فبسط ػطٛاْ اٌفعبئ١بد اٌؼشث١ٗ ٚدٚس٘ب االػالِٟ  .318
 1976 لفلسطنيهمؤسسة الدار ا بيروت ٠ٛعف ق خٛسٞ 1948. 1876اٌصؾبفٗ اٌؼشث١خ فٟ فٍغط١ٓ   .319
 1989 دار النفأس  ِؾّذ صؼ١ذٞ فٓ اٌزص٠ٛش اٌفٛرٛ غشافٟ  .321
 2007 الدار المصريه القاهره اِبٟٔ ِؾّذ اٌغ١ذ اٌذٚس٠بد االٌىزش١ٔٚٗ  .321
 1998 العربي القاهره ِؾّٛد خ١ًٍ رىٌٕٛٛع١ب ثشاِظ اٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ ثجؾٛس االػالَ  .322



 اإلعالمكتب  
 1993 العربي القاهره شٞػجذ اٌّغ١ذ شى اٌّغشػ وٛع١ٍٗ ارصبي عّب١٘شٞ  .323
 2008 دار الفكر العربي القاهره ِؾّذ ع١ذ ِؾّذ اٌّغإ١ٌٚٗ االػال١ِٗ فٟ االعالَ  .324

 اعشاس اس٘بة اٌغضٚ االػالِٟ ٌٍؼشاق  .325

ِؾّذ ؽغ١ٓ 

 2006 دار الرصد العالميه بغداد اٌجصشٞ
 2008 االعالميهالمكتبة  دمشق ١ٍِفٓ ١ِٕزشش رؾش٠ش االخجبس فٟ اٌصؾبفٗ ٚاالراػٗ ٚاٌزٍفض٠ْٛ  .326
 2005 دار المعرفه الجامعيه القاهره ِؾّذ ِؾفٛظ رىٌٕٛٛع١ب االرصبي  .327

 رص١ُّ االػالْ  .328

ٔٛس اٌذ٠ٓ اؽّذ 

 2009 مكتبة المجتمع العربي عمان إٌبدٞ
 2007 دار وائل عمان عبِبْ فٛصٞ ػّش اٌّغإ١ٌٚٗ اٌّذ١ٔٗ ٌٍصؾفٟ  .329
 2009 ميهالمكتبه االعال دمشق اد٠ت خعٛس االػالَ االِٕٟ  .331

 اٌّؼشوٗ ِٓ اعً اٌؼشاق  .331

ِشاعٍٟ ١٘ئخ االراػٗ 

 2010 دار النهرين بغداد اٌجش٠طب١ٔٗ
 1989 ذات السالسل القاهره ِؾّٛد ػٛدٖ اعب١ٌت االرصبي ٚاٌزغ١ش االعزّبػٟ  .332
 1999 دار الشؤون الثقافيه بغداد ٚاصك اٌذا٠ٕٟ اٌؼّٛد اٌصؾفٟ ٚاٌّىبشفبد  .333
    ػجذ إٌّؼُ صبثذ الرصبيإٌّٙظ اٌزخط١طٟ ٌّٙبساد ا  .334
 2009 دار الفكر العربي القاهر ػذٌٟ سظب اداسح اٌّإعغبد االػال١ِٗ  .335
 1994 دار الكتاب المصري القاهره اؽّذ صوٟ ثذٚٞ ِؼغُ ِصطٍؾبد االػالَ  .336
 2007 العبيكان الرياض د٠ف١ذ سأذاي اٌصؾفٟ اٌؼبٌّٟ  .337
 2009 الدار المصريه اللبنانيه القاهره ساعُ ِؾّذ اٌغّبي داٌؼاللبد اٌؼبِٗ اٌذ١ٌٚٗ ٚاالرصبي ث١ٓ اٌضمبفب  .338
  العربي القاهره شش٠ف دس٠ٚش اٌٍجبْ فٓ االخشاط اٌصؾفٟ  .339

 اٌصؾبفٗ اٌؼغىش٠ٗ  .341

ػٍٟ ثٓ ػجذهللا 

 2010 دار الكتاب المصري القاهره اٌىٍجبٟٔ
 1995 المكتبة االعالميه دمشق اد٠ت خعٛس دساعبد فٟ اٌصؾبفٗ اٌش٠بظ١خ  .341

 ٠بد االرصبئظش  .342

اسِبٔذ ِبر١الس 

 2008 المكتبة االعالميه دمشق ١ِٚش١ٍ١ٗ ِبر١الس



 اإلعالمكتب  
 1995 المكتبة االعالميه دمشق اد٠ت خعٛس دٚس االػالَ اٌزشثٛٞ فٟ ِىبفؾخ اٌّخذساد  .343
 2008 المكتبة االعالميه دمشق اد٠ت خعٛس اشىب١ٌبد اٌؼاللٗ ث١ٓ االعٙضح اال١ِٕٗ ٚاالػال١ِٗ اٌؼشث١ٗ  .344
  عالم الكتب القاهره ػٍٟ ػغٖٛ فٟ اٌؼاللبد اٌؼبِٗ ٚاالػالَدساعبد   .345
  دار الحريه بغداد ػصبَ فبُ٘ عٛاد اٌذػب٠ٗ اال٠شا١ٔٗ ٚاٌذػب٠ٗ االعشائ١ٍ١ٗ  .346
 2006 مكتبة المجمع العربي  فبدٞ ِؾّٛد ؽغٓ ِصطٍؾبد فٟ اٌزص١ُّ  .347

 دساعخ ٌخطبة اٌّذٚٔبد اٌؼشث١ٗ  .348

د. ٘شبَ ػط١ٗ ػجذ 

 2010 للنشر والتوزيع العربي  اٌّمصٛد
 2009 العربي القاهره اثشا١ُ٘ اؽّذ اثشا١ُ٘ لزصبد٠بد صٕبػخ اٌصؾبفٗ  .349
 2007 دار الوفاء للنشر مصر ِؾّذ ٔصش ِٕٙب االػالَ اٌغ١بعٟ ث١ٓ اٌزٕظ١ش ٚاٌزطج١ك  .351

 اصش اٌمٕٛاد اٌفعبئ١ٗ ػٍٝ اٌم١ُ االعش٠ٗ  .351

ِؾّذ ػجذ اٌجذ٠غ 

 2009 العربي للنشر مصر اٌغ١ذ
 2009 الدار المصريه اللبنانيه القاهره ِٕٝ اٌؾذ٠ذٞ ػالْاال  .352

 ؽغٓ ػّبد ِىبٚٞ االػالَ ِٚؼبٌغخ االصِبد  .353

ا          
 2009 الدار المصريه اللبنانيه لقاهره

 2010 دار اسامه عمان ػضاَ اثٛاٌؾّبَ االػالَ اٌضمبفٟ  .354
 2004 العربي للنشر  ػجذ اٌّغ١ذ عىشٞ اٌّغشػ اٌزؼ١ٍّٟ  .355
 1989 العربي للنشر مصر ِؾّٛد ػٍُ اٌذ٠ٓ ط اٌصؾفٟاالخشا  .356
 2005 العربي للنشر مصر ػٛاغف ػجذاٌشؽّٓ اػالَ اٌّمبِٚٗ فٟ اٌٛغٓ اٌؼشثٟ  .357
 2008 الدار المصريه اللبنانيه القاهره ِبعذ عبٌُ رشثبْ االٔزشٔذ ٚاٌصؾبفٗ االٌىزش١ٔٚٗ سؤ٠ٗ ِغزمج١ٍٗ  .358
 2004 العربي القاهره ػجذاٌّغ١ذ شىشٞ فٓ اٌىزبثٗ ٌٍّغشػ ٚاٌشاد٠ٛ ٚاٌزٍفض٠ْٛ  .359
 2006 العربي القاهره صبثش ؽبسص ا٠ذ٠ٌٛٛع١ٗ اٌصؾبفٗ اٌؼشث١خ  .361
 2009 مكتبة المجتمع العربي للنشر عمان اِبي ؽ١ٍُ اٌصشاف ِٛعض فٟ ربس٠خ اٌفٓ  .361
 1989 العربي للنشر مصر ػجذاٌفزبػ ػجذ إٌجٟ عٛع١ٌٛٛع١ب اٌخجش اٌصؾفٟ  .362
 2007 العربي القاهره صبثش ؽبسص فٟ اٌزأصش ػٍٝ اسأٞ اٌؼبَ اشىب١ٌبد االػالَ  .363
 2000 العربي القاهره ػالء ػجذ اٌغزبس ثؾٛس فٟ اٌزٛص١ك االػالِٟ  .364



 اإلعالمكتب  
 2008 العربي القاهره ػٛاغف ػجذاٌشؽّٓ اٌّشاٖ ٚاالػالَ  .365
 2010 العربي للنشر مصر ساِٟ ػطب صذ٠ك اٌصؾبفٗ ٚخطبة اٌّٛاغٕٗ  .366
 2008 الهالل للنشر  ِؾّذ فش٠ذ ػضد ؼبٌُ اٌؼشثٟٚوبالد االٔجبء فٟ اٌ  .367
 1991 دار الشؤون الثقافيه العامه بغداد غٛساْ ٘ذ٠شٚ االرصبي ٚاٌزؼج١ش االعزّبػٟ فٟ اٌذٚي إٌب١ِٗ  .368
 2008 دار الشروق جده ساعُ ِؾّذ اٌغّبي دساعبد فٟ االػالَ اٌذٌٟٚ  .369
 2009 الهالل للنشر بيروت ِؾّذ ػجذاٌؾ١ّذ رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ  .371

 2008 الهالل للنشر بيروت وشَ شجٍٟ اٌخجش اٌصؾفٟ ٚظٛاثطٗ االعال١ِٗ  .371
 2005 وزارة الثقافه دمشق ِب٘ش ساظٟ فٓ اٌعٛء  .372
 2001 الكتاب الجديد  ػم١ً ِٙذٞ ٠ٛعف عبرث١خ اٌصٛسح اٌغ١ّٕبئ١ٗ  .373
 2010 دار الوفاء مصر ِؾّذ ع١ذ فّٟٙ فٓ االرصبي فٟ اٌخذِخ االعزّبػ١ٗ  .374
 1987 دار طالل للنشر  عْٛ ١٘ذعىٛ ٠ٛش اٌعٛئٟوزبة اٌزص  .375
 2006 العربي القاهره ػٛاغف ػجذاٌشؽّٓ االػالَ ٚاٌؼٌّٛٗ اٌجذ٠ٍٗ  .376
 2009 مكتبة المجتمع العربي عمان ٔٛساٌذ٠ٓ اؽّذ إٌبدٞ اٌزص٠ٛش اٌفٛرغشافٟ  .377
 2009 البازوري عمان ػٍٟ فالػ اٌضػجٟ االػالْ اٌفؼبي  .378
 1989 العربي القاهره ػٛاغف ػجذاٌشؽّٓ ٠ٗ ٚاٌؼشث١خدساعبد فٟ اٌصؾبفٗ اٌّصش  .379
 2009 دار الفكر العربي القاهره ػجذاٌّغ١ذ شىشٞ اٌذساِب اٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ: فٓ وزبثخ ٚاخشاط اٌزّض١ٍ١خ اٌزٍفض١ٔٛ٠خ  .381
 2008 دار الفكر العربي القاهره ػبغف اٌؼجذ اٌّشأٖ اٌؼشث١ٗ ٚٚعبئً االػالَ  .381
 2010 دار اسامه عمان غبسق اٌشبسٞ االػالَ االراػٟ  .382
 2008 الدار المصريه اللبنانيه القاهره ؽغٓ ػّبد ِىبٚٞ االراػٗ فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ  .383
 2010 دار المسيره عمان س٠ُ اؽّذ ػجذ اٌؼظ١ُ اٌؾٛاس االػالِٟ  .384
 21008 دار الهادي للنشر بيروت ػجذاٌؾ١ٍُ ؽّٛد وٛا١ٌظ اٌذػب٠ٗ االِش٠ى١ٗ  .385

 2005 دار الفكر العربي القاهره ٔٙٝ ػبغف اٌؼجذ د اٌفعبئ١ٗاغفبٌٕب ٚاٌمٕٛا  .386
 2007 دار الفكر العربي  د. ٔٙٝ ػبغف اٌؼجذ صٕبػخ االخجبس اٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ فٟ ػصش اٌجش اٌفعبئٟ  .387
 1999 العربي للنشر والتوزيع  ٕ٘بء اٌغ١ذ اٌزٍفض٠ْٛ ٚاٌزٕشئٗ اٌضمبف١ٗ ٌطفً اٌش٠ف  .388



 اإلعالمكتب  
  العربي للنشر  ؾّذ لذ٠ذ ػضدد. ِ اداسح اٌّإعغبد االػال١ِٗ  .389
 2008 الشركة العربية المتحده  ي. د. ؽّذٞ شؼجبْ االػالَ االِٕٟ ٚاداسح االصِبد  .391
  العربي للنشر  د. ػجذاٌفزبػ ػجذإٌجٟ اٌمش٠ْٚٛ ٚاٌٙبرف دساعخ فٟ االرصبي اٌضمبفٟ ػٓ ثؼذ  .391
 2010 دار اسامه للنشر عمان خٍذْٚ ػجذهللا االػالَ ٚػٍُ إٌفظ  .392
 2009 دار اسامه للنشر االردن ا٠بد اٌصمش رص١ُّ اٌصؾبفٗ اٌّطجٛػٗ ٚاخشاعٙب  .393
 2010 الشركة العربية المتحده  د. صبٌؼ اثٛ اصجغ االرصبالد ٚاٌؼاللبد اٌؼبِٗ  .394

 2007 منشورات وزارة الثقافه  ِبسٞ ر١ش٠ض عٛسٔٛ ِؼغُ اٌّصطٍؾبد اٌغ١ّبئ١ٗ  .395
 2008 مركز دراسات الوحده العربيه  ؽغٓ ِظفش اٌشصٚ ٌٛالغصٛسح اٌصٛسٖ اٌّشٙذ االػالِٟ ٚفعبء ا  .396
 2010 دار اسامه المشرق  د. ِؾّذ عّبي اٌفبس اٌّؼغُ االػالِٟ  .397

 أعزشار١غ١بد اٌذػب٠ٗ ٚاٌؾّالد االػال١ٔٗ  .398

د. أششف فّٟٙ 

 2010 دار المعرفه الجامعيه  خٛخٗ

 االػالَ اٌغذ٠ذ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌٛعبئً ٚاٌزطج١مبد  .399

طفٝ د. ػجبط ِص

 2008 دار الشروق  صبدق
 2008 الشركة العربيه المتحدة مصر ؽّذٞ شؼجبْ االػالَ االِٕٟ ٚاداسح االصِبد فٟ اٌىٛاسس  .411
  العربي للنشر مصر ١ٌٍٝ ػجذاٌّغ١ذ رط٠ٛش اٌصؾبفٗ اٌّصش٠ٗ  .411
 1992 العربي مصر ٔٛاي ػّش االػالَ اٌزؼبٟٚٔ  .412
 1994 العربي للنشر مصر شش٠ف دس٠ٚش اخجبس ا١ٌَٛ  .413
 2001 العربي للنشر مصر ١ٌٍٝ ػجذاٌّغ١ذ رشش٠ؼبد االػالَ  .414

 اٌّذخً اٌٝ اٌزشش٠ؼبد االػال١ِٗ  .415

ٌٛاء دوزٛس ػصّذ 

 2009 دار المصرفه الجامعيه  ػذٞ
 2010 دار الجامعه الجديد  د. فّٟٙ ػٍٟ ع١ىٌٛٛع١ٗ رٚٞ االءػبلبد  .416
 2009 امعه الجديددار الج  د. ٠ٛعف ِشصٚق فٓ اٌىزبثٗ ٌالراػٗ ٚاٌزٍفض٠ْٛ  .417
 2009 دار الجامعه الجديد  ِبعذ ساغت اٌؾٍٛ ؽش٠خ االػالَ ٚاٌمبْٔٛ  .418
 2005 دار الوفاء لدينا الطباعه  ؽغٓ اؽّذ اٌشبفؼٟ اٌخجش اٌّمبي . اٌؾذ٠ضض اٌزؼ١ٍك  .419
 2008 العربي للنشر  ػٛاغف ػجذاٌشؽّٓ اٌصؾف١بد ٚاالػال١ِبد اٌؼشث١بد  .411



 اإلعالمكتب  

 و١ف١خ ادائٙب(اٌّزؾذس اٌشعّٟ )إٌّٙٗ ٚ  .411

اٌٛاء د. ؽّذٞ 

  شركة ناس للطباعه  شؼجبْ

412.  

اٌزم١ٕبد االداػ١ٗ ٚاٌزٍفبص٠ٗ ٚا١ّ٘زٙب اٌزطج١م١ٗ فٟ اٌزؼٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ

د. ِصطفٝ ؽ١ّذ 

 2007 دار الوفاء لدينا الطباعه  وبظُ اٌطبئٟ
 2010 دار اسامه للنشر  د. فش٠ذ ِصطفٝ رىٍٕٛع١ب اٌفٓ اٌصؾفٟ  .413
 2009 دار اسامه عمان ِؾّذ اثٛ عّشٖ زغبسٞاداسح االػالْ اٌ  .414
 2008 دار المعرفه القاهره ِؾّذ اؽّذ ث١ِٟٛ االػالْ اٌزٍفض٠ٟٛٔ ٚصمبفخ االعزٙالن  .415
 2009 دار الوفاء القاهره ِؾّذ ٔصش ِٕٙب االػالَ ٚاٌغ١بعٗ فٟ اٌّٛاعٙٗ اٌؼشث١ٗ االعشائ١ٍ١ٗ  .416

 اٌزٍفض٠ْٛ ٚاٌز١ّٕٗ  .417

اٌذعٛلٟ ػجذٖ 

 2004 دار الوفاء هالقاهر اثشا١ُ٘
 2006 دار الفكر العربي مصر فٛص٠ٗ ػجذهللا اي ػٍٟ اٌطفً االِبسارٟ ٚٚعبئً االػالَ  .418
 2010 دار الفكر العربي  عٍٜٛ اِبَ اٌغ١ّٕب اٌزغغ١ٍ١ٗ  .419

 دٚس اٌصؾف فٟ اداسح االصِبد اال١ِٕٗ  .421

ِؾّذ ػجذاٌٛ٘بة 

 2008 الشركه العربيه المتحده  ػشّبٚٞ
 2008 الوراق للنشر مصر ِصطفٝ ِؾّذ سعت ِبد فٟ اٌٛغٓ اٌؼشثٟاالػالَ ٚاٌّؼٍٛ  .421
 2010 مكتبة المجتمع العربي عمان ِؾّذ صذ٠ك اٌجٕٙغٟ (1اٌّٛٔزبط اٌزٍفض٠ٟٛٔ )   .422
 2010 دار اسامه االردن ثغبَ ِضبلجٗ ِٕب٘ظ اٌجؾش االػالِٟ ٚرؾ١ًٍ اٌخطبة  .423
 2010 دار المعرفه القاهره ّٟ خٛخٗاششف فٙ ا١ٌبد اٌزخط١ػ ٚاٌشلبثٗ فٟ اٌّإعغبد اٌصؾف١ٗ  .424

 ِم١بط دٚافغ اعزخذاَ االٔزش١ٔذ  .425

ِؾّذ إٌٛثٟ ِؾّذ 

 2010 دار صفا عمان ػٍٟ
 2004 دار المعرفه القاهره اششف فّٟٙ خٛخٗ اٌشلبثٗ فٟ اٌّإعغبد اٌصؾف١ٗ  .426

 2008 دار الوفاء القاهره ػجذهللا اؽّذ اٌز٠مبٟٔ االػالَ اٌزشثٛٞ  .427

 ١ش االعزّبػٟاٌزٍفض٠ْٛ ٚاٌزغ١  .428

عؼ١ذ ِجبسن اي 

 2008 دار الشروق بيروت صغ١ش
 2008 دار الشروق بيروت وشَ شٍجٟ اٌخجش االراػٟ  .429
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 2009 دار الفكر العربي القاهره ػجذاٌّغ١ذ شىشٞ اٌذساِب اٌزٍفض١ٔٛ٠ٗ فٓ وزبثخ ٚاخشاط اٌزّض١ٍ١ٗ اٌزٍفض٠ٟٛٔ  .431

 االػالَ اٌؼشثٟ ٚالؼٗ ٚاثؼبدٖ ِٚغزمجٍٗ  .431

ٍٟ خبٌذ سش١ذ ػ

  دار الحريه بغداد اٌش١خٍٟ

 لشاءٖ فٟ صمبفخ اٌفعبئ١بد اٌؼشث١خ  .432

ٔٙبٚٔذ اٌمبدسٞ 

 2008 مركزدراسات الوحده العربيه بغداد ػ١غٝ
 1913 دار صادر بيروت اٌف١ٍٛٔذ ف١ٍت ربس٠خ اٌصؾبفٗ اٌؼشث١ٗ  .433
 1985 مركزدراسات الوحده العربيه  ساعُ ِؾّذ اٌغّبي االػالَ اٌؼشثٟ اٌّشزشن  .434
 2007 صفحات دمشق عّبي اٌضسْ ذ٠ًٚ االػالَ اٌؼشثٟ اٌٛػبء ٚٚػٟ ا٠ٌٛٙٗر  .435
 2006 الفن السابع دمشق عبْ اٌىغبْ اٌغ١ّٕب اٌؼشث١خ ٚافبق اٌّغزمجً  .436

 دساعبد فٟ فٓ اٌزؾش٠ش اٌصؾفٟ  .437

ِؾّذ فش٠ذ ِؾّٛد 

 2008 دار الهالل بيروت ػضة
 2008 دار الهالل بيروت وشَ شجٍٟ اٌّز٠غ ٚفٓ رمذ٠ُ اٌجشاِظ  .438

  د     .439
 2010 الشركه العربيه المتحده مصر صبٌؼ اثٛ اصجؼ االرصبالد اٌؼاللبد اٌؼبِٗ  .441
 2009 دار اسامه االردن ِغذ اٌٙبشّٟ االػالَ اٌذثٍِٛبعٟ ٚاٌغ١بعٟ  .441
 2007 دار الفكر العربي مصر ػجذاٌّغ١ذ شىشٞ االػالَ اٌّؾٍٟ فٟ ظٛء ِزغ١شاد اٌؼصش  .442

 اٌشاٞ اٌؼبَ ٔظش٠بد فٟ رشى١ً ارغب٘بد  .443

ش١ّبء رٚ اٌفمبس 

 2009 الدار المصريه اللبنانيه  صغ١ت
 2008 دار الشروق  د. فبسٚق اثٛ ص٠ذ فٓ اٌخجش اٌصؾفٟ  .444

 ٚعبئً االػالَ اٌغؼٛد٠ٗ ٚاٌؼب١ٌّٗ  .445

د. ِؾّذ فش٠ذ ِؾّٛد 

 2008 دار الشروق جده ػضد

  دار الشروق  د. وشَ شٍجٟ االٔزبط اٌزٍفض٠ٟٛٔ  .446

 اٌشأٞ اٌؼبَ ِذخً اٌٝ دساعخ  .447

أ.د. ِؾّذ ِؾّذ 

 2006 دارالمهندس  اٌجبدٞ
 2010 دار المعرفه الجامعيه د.عّبي ِؾّذ اثٛ  ٔعش٠بد االرصبي ٚاالػالَ  .448



 اإلعالمكتب  
 شٕت

 اٌفْٕٛ االراػ١ٗ ٚاٌزٍفض٠ْٛ ٚفٍغفخ االلٕبع  .449

د. ِصطفٝ ؽ١ّذ 

 2007 دار الوفاء  وبظُ اٌطبئٟ
 1997 دار العربية للعلوم  آٌٓ ثش١ض ٌغخ اٌغغذ  .451
 1997 دار الروفه  د.ِؾّذ خبلبٟٔ ٌغخ االػالَ فٟ اٌصؾبفٗ اٌؼشث١خ ٚاٌفبسع١ٗ  .451
 1998 جروس برس  د. ػجذ اٌشؽ١ُ غبٌت ِئخ ػبَ ِٓ ربس٠خ اٌصؾبفٗ ٌغبْ اٌؾبي  .452

 1976   ٌإٞ دٞ عب١ٔزٟ فُٙ اٌغ١ّٕب  .453
 2006 العربي للنشر والتوزيع  د.صبثش ؽبسص فٓ وزبثخ اٌّمبي اٌؼّٛدٞ  .454
 2004 مركز دراسات الوحده العربية  ػجذاٌشؽّٓ غبصٞ ٚاالػالَ اٌفعبئٟ اٌؼشة  .455

 االػالَ ِٓ اٌزذل١ك االؽبدٞ اٌٝ االػالَ اٌّٛعٗ  .456

ِؾفٛض ثٓ خ١ّظ 

 2010 مؤسسة االنتشار العربي  ثٓ خصت اٌؼشثٟ
 2008 المؤسسة الجامعيه للدراسات  عبْ وٍٛد ثشرشأذ اد٠جبْ االػالَ )د٠ٛٔزٛ ٌٛع١ب(  .457
 2006 مركز دراسات الوحده العربية  د.صجبػ ٠بع١ٓ ػالَ إٌغك اٌم١ّٟ ٚا١ّ٘زٗاال  .458
 2008 دار الفكر العربي عمان ػبغف ػذٌٟ اٌؼجذ ٚعبئً االػالَ: ٔشأرٙب ٚرطٛس٘ب  .459
 2008 دار الفكر العربي القاهره ػبغف ػذٌٟ اٌؼجذ اٌذخً اٌٝ االراػخ ٚاٌزٍفض٠ْٛ  .461
 2009 دار الفكر العربي القاهره ِؾّذ ع١ذ ِؾّذ ٔزش١ٔذٚعبئً االػالَ ِٓ إٌبدٞ اٌٝ اال  .461
 2010 دار اسامه عمان فبغّٗ ػٛاد االػالَ اٌفعبئٟ  .462

 اداسح اٌّإعغبد اٌصؾف١ٗ  .463

اثشا١ُ٘ ػجذهللا 

 2007 دار الفكر العربي القاهره اٌّغٍّٟ
 1996 دار صادر بيروت ِؾّذ ٠ٛعف ٔغُ فٓ اٌّمبٌٗ  .464
 2010 دار فكر وفن القاهره ؽغ١١ٕٓ شف١ك االػالَ ٚاالٔزش١ٔذ اٌزص١ُّ اٌغغشاف١ىٟ فٟ ٚعبئً  .465

 االػالَ ٚاٌّغزّغ  .466

اثشا١ُ٘ ػجذهللا 

 2007 الفكر العربي القاهره اٌّغٍّٟ
 2009 وزارة الثقافه دمشق ِبسع١ً ِبسربْ اٌٍغٗ اٌغ١ّٕبئ١ٗ ٚاٌىزبثٗ ثبٌصٛسٖ  .467
 1988 دار الفرقان عمان غٍؼذ ّ٘بَ ِبئخ عإاي ػٓ اٌصؾبفٗ  .468
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 2007 دار حين عمان ع١ٍّبْ صبٌؼ صٛسح االرصبي ٚؽش٠خ االػالَ  .469
 2007 وزارة الثقافه دمشق ادس٠بْ ثشًٚٔ ع١ٕبس٠ٛ اٌفٍُ اٌغ١ّٕبئٟ  .471
 2007 دار الفكر العربي القاهره ػبغف ػذٌٟ اٌؼجذ اٌذػب٠ٗ ٚااللٕبع  .471
 2007 مكتبة المجتمع العربي عمان سأفذ ٔج١ً ػٍٖٛ شجىبد االرصبي  .472

473.  

ش اٌصؾفٟ :د١ًٌ اٌّصٛس اٌصؾفٟ ٌزط٠ٛش اٌزص٠ٛ

 2009 دار فكر فن القاهره ؽغ١١ٕٓ شف١ك ِٚؼبٌغخ اٌصٛس سل١ّب

 االرصبي اٌذٌٟٚ ٚاٌؼشثٟ  .474

د. ٠بط خع١ش 

 2006 دار الشروق للنشر  اٌج١برٟ
 2008 دار الشروق  د. اٌغؼ١ذ داٚد إٌشش اٌؼبئٍٟ فٟ ِصش  .475
 2008 دار اسامه  ِؾّذ اثٛ عّشٖ االرصبي االداسٞ ٚاالػالَ  .476

 االثذاع االػالِٟ فٟ اٌفعبئ١بد اٌؼشث١خ  .477

ثششٜ ع١ًّ 

 2012 داراسامة للنشر والتوزيع عمان اعّبػ١ً
 2011 دار اسامة للنشر والتوزيع عمان سظٛاْ اٌّؾّٛد اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ االػالَ  .478
 2011 دار الرضا للنشر والتوزيع عمان ػالء ٘بشُ ِٕبف فٍغفخ االػالَ ٚاالرصبي  .479

 ِؾّذ ٔصش ِٕٙب االػالَ ٚرىٌٕٛٛع١ب االرصبي  .481
االسكندر

 2007 مركز االسكندرية للكتاب ية

 االرصبي االػالِٟ اٌذٌٟٚ ٚاالرصبي اٌغّٙب٠شٞ  .481

٘شبَ ِؾّٛد 

 االلذاِٟ
االسكندر

 2008 مؤسسة شباب الجامعة ية
 2012 لوطني للثقافة والفنونالمجلس ا الكويت اسصش اعبث١شغش ٚعبئً االػالَ ٚاٌّغزّغ ٚعٙخ ٔظش ٔمذ٠خ  .482

 اصش االػالَ اٌّؼبصش فٟ اٌؼم١ذح ٚاٌزشث١خ ٚاٌغٍٛن  .483

ِؾ١بٌذ٠ٓ خ١شهللا 

 2007 دار النهضة دمشق اٌؼ٠ٛذ

 2010 دار اسامة للنشر والتوزيع عمان ػضاَ ِؾّذ اثٛاٌؾّبَ االػالَ اٌضمبفٟ :عذ١ٌبد ٚرؾذ٠بد  .484

485.  

ى١ً االػالَ اٌذٌٟٚ رصشف اٌغٍطخ اٌشاثؼخ اػبدح رش

 2011 مكتبة عدنان بغداد وبظُ اٌّمذاد اٌخبسغخ ...
 2010 دار الكتاب والوثائق القاهرة ّ٘ذ ؽغٓ دساعبد فٟ ٔظش٠بد االػالَ  .486
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 2012 دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة رِٛبط ي.ِبوف١ً االػالَ اٌؼبٌّٟ  .487

 ؽغٓ ِؾّذ ٔصش لعب٠ب ٚاساء فٟ االػالَ اٌؼشثٟ اٌّؼبصش  .488

االمارات 
ربية الع

 2011 دار الكتاب الجامعي المتحدة
 2012 اثراء للنشر عمان ؽبسس ػجٛد ثؾٛس ٚدساعبد فٟ رىٌٕٛٛع١ب االػالَ  .489
 2011 دار الرسام الجزائر ؽغٕٗ ثٛش١خ ثشاِظ اٌشاٞ فٟ لٕبح اٌغض٠شح اٌفعبئ١خ  .491
 1988 الجامعة المستنصرية بغداد ٘بدٞ ٔٙش ػٍُ اٌٍغخ االعزّبػٟ ػٕذ اٌؼشة  .491
 1986 دار الشؤون الثقافية بغداد أذسٚ ٠ٚجغزش ٌغٛع١ٌٛٛع١خ اٌز١ّٕخ ِذخً  .492
 د.ت دار الشؤون الثقافية بغداد ٠ٌٛظ ١ِش ِمذِخ فٟ االٔضشٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ  .493

 ٔظش٠بد االرصبي  .494

٠غشٜ خبٌذ ٚفبغّخ 

 2010 دار النهرين بغداد ػجذاٌىبظُ
 2009 دار النهرين بغداد اٌذ١ٌّٟؽ١ّذ عبػذ  اٌزخط١ػ االػالِٟ ٚاٌغ١بعخ االػال١ِخ  .495
 2012 المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويت خبٌذ عبٌُ ِؾّذ ػجذهللا خبٌذ اٌؾبرُ  .496
 2012 دار اسامه عمان د  ػالَ خبٌذ اٌغشٚس ٚعبئً االػالَ ٚاٌصشاػبد اٌغ١بع١ٗ  .497

 ا٠ذ٠ٌٛٛع١بد االػالَ االعالِٟ  .498

د  ِٕزصش ؽبرُ 

 2011 دار اسامه عمان ؽغ١ٓ
 2008 عالم المعرفه الكويت د  عْٛ ر١ٍِٛغْٛ اٌؼٌّٛٗ ٚاٌضمبفٗ  .499
 2000 الشركه العالميه للنشر لبنان د  ػجذاٌؼض٠ض ششف ػٍُ االػالَ اٌٍغٛٞ  .511
  دار الشؤون الثقافية بغداد سا٠ّٛٔذ ١ٌٚبِض 195ـ  178اٌضمبفٗ ٚاٌّغزّغ   .511

 ٚعبئػ االػالَ ث١ٓ اٌىجذ ٚؽش٠خ اٌزؼج١ش  .512

 د فبسط ع١ًّ اثٛ

 2011 دار اسامه للنشر عمان خ١ًٍ

 اٌالِغبٚاد اٌؼب١ٌّٗ  .513

د  ِظٙش ِؾّذ 

 2004 بيت الحكمه بغداد صبٌؼ
 2005 مؤسسة الوراق عمان د  فالػ وبظُ اٌّؾٕٗ ػٍُ االرصبي ثبٌغّب١٘ش  .514
 2011 بيت الحكمه بغداد د  وش٠ُ ِؾّذ ؽّضٖ ِشىٍخ اٌفمش ٚأؼىبعبرٙب االعزّبػ١ٗ فٟ اٌؼشاق  .515
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 اٌؼشالٟ ٚاٌزٍٛس اٌج١ئٟاٌطفً   .516

ػجذ اٌغزبس ٠بع١ٓ 

 2010 دار الشؤون الثقافية بغداد اؽّذ

517.  

ِٕٙبط اٌخذِٗ االعزّبػ١ٗ فٟ خذِخ اٌفشد ـ اٌّشىالد 

  مكتبة الخانجي القاهره د  اؽّذ وّبي اؽّذ االعزّبػ١ٗ

518.  

ِٕٙبط اٌخذِٗ االعزّبػ١ٗ فٟ خذِخ اٌفشد ـ اٌّشىالد 

  مكتبة الخانجي جده ّذد  اؽّذ وّبي اؽ االعزّبػ١ٗ
 2008 البازوري عمان فبظً اؽّذ شٙبة رٍٛس اٌزشثٗ  .519
  دار الشؤون الثقافية بغداد ٌٛعٟ ١ِش ِمذِٗ فٟ االٔضشٚثٌٛٛع١ب  .511
 2000 بيت الحكمه بغداد د  ِؾّذ ؽغ١ٓ ٔغُ اٌج١ٍٛغشاف١ب اٌفٍغف١ٗ اٌؼشث١ٗ  .511
 1986 دار الشؤون الثقافية بغداد إرّشثؾٛس ِ اٌزؾذٞ ٚاالعزغبثٗ فٟ اٌضمبفٗ اٌؼشث١ٗ اٌّؼبصش  .512

 االػالَ اٌؼشثٟ فٟ ػصش اٌّؼٍِٛبد  .513
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