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ًحديثا ً وصلت التي العناوين

 العنوان الموضوع

 املعارف العامة 001-099
 

 من عالية جودة ذات أحباث إجراء طاليب أعلم كيف:  رقمي عامل يف البحث
 مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .ابملر إيريك/ اإلنرتنت خالل

 2018، األهلية الظهران

 وتعليم تعلم - كتابة  - حبث؛ رقمية مصادر - كتابة  - حبث رؤوس املوضوعات:

 ابل 001.202854678 ه 
 

 

 العنوان الموضوع

 الفلسفة 100-199
 

 2018، [املؤلف]: عمان .احلنطي قيس أتليف/ نتفلسف بنا هيا

 فلسفة؛ وتفكري فكر؛ فالسفة رؤوس املوضوعات:

 حنط 100ط   
 2016، أروى: جدة .تونسي هللا عبد داليا/ التساؤالت كتاب 

 فلسفة؛ تفكري  و فكر رؤوس املوضوعات:

 تون 153.24ط   
: ستوكهومل .عباس أمثار ترمجة هاجلوند؛ ليزا أتليف/ فلسفي كتاب:  بعمق تفكر أن 

 2019، املىن دار

 فلسفة؛ تفكري و فكر :رؤوس املوضوعات

 هاج 153.24ط   
 

 العنوان الموضوع

 .إبراهيم هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /والطفولة الوالدة: هللا رسول حممد الدايانت 200-299
 2019، املنهل دار: عمان

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
 .إبراهيم هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /والزواج الشباب: هللا رسول حممد 

 2019، املنهل دار: عمان

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
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: عمان .إبراهيم هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /الوحي نزول: هللا رسول حممد 
 2019، املنهل دار

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
 هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /التوحيد على الثبات: هللا رسول حممد 

 2019، املنهل دار: عمان .إبراهيم

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
 دار: عمان .إبراهيم هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /اهلجرة: هللا رسول حممد 

 2019، املنهل

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
 .إبراهيم هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /املدينة – يثرب: هللا رسول حممد 

 2019، املنهل دار: عمان

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
: عمان .إبراهيم هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /وأحد بدر: هللا رسول حممد 

 2019، املنهل دار

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
 .إبراهيم هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /املكائد إفشال: هللا رسول حممد 

 2019، املنهل دار: عمان

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
 .إبراهيم هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /اإلسالم انتشار: هللا رسول حممد 

 2019، املنهل دار: عمان

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
: عمان .إبراهيم هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /مكة فتح: هللا رسول حممد 

 2019، املنهل دار

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
: عمان .إبراهيم هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /الوفود عام: هللا رسول حممد 
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 2019، املنهل دار

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
 دار: عمان .إبراهيم هزار ترمجة ؛[ دوغرو حممد أتليف] /الوداع: هللا رسول حممد 

 2019، املنهل

 نبوية سرية رؤوس املوضوعات:

 حمم 219ط   
 

 العنوان الموضوع

 اندية/ دراسات: الربيطاين االنتداب فرتة يف الفلسطينية املرأة: القدس نساء العلوم االجتماعية 300-399
 2018، والنشر للدراسات الرعاة: هللا رام .حرحش

 القدس؛ القدس – تعليم - عربية مرأة؛ القدس – عربية مرأة رؤوس املوضوعات:
 الربيطاين االنتداب - اتريخ -

 حرح 305.40956411  
، العريب الثقايف املركز: البيضاء الدار .العروي هللا عبد/ التاريخ ضوء يف ثقافتنا 

2014 

 عربية ثقافة؛ ثقافة رؤوس املوضوعات:

 عرو 306  
 هنضة: القاهرة .عاطف ماهي ترمجة لو؛ فيليشيا بيللي، جريي أتليف/ النقود اتريخ 

 2009، مصر

 نقود رؤوس املوضوعات:

 بيل 332.4  ط
: القاهرة .الستار عبد رشاد مروة ترمجة لو؛ فيليشيا بيللي، جريي أتليف/ نقودك 

 2009، مصر هنضة

 نقود رؤوس املوضوعات:

 بيل 332.4  ط
 .اجلواد عبد حسن حممود ترمجة لو؛ فيليشيا بيللي، جريي أتليف/ اإلنفاق قوة 

 2009، مصر هنضة: القاهرة

 إنفاق؛ نقود رؤوس املوضوعات:

 بيل 332.4  ط
  لني-ماري أتليف/ تويرت قصة و دورسي جاك و ستون بيز و ويليامز إيفان 

 2014، مصر هنضة دار: القاهرة .الفتاح عبد بكر أمحد ترمجة كامبريج؛

؛  - 1974 بيز، ستون،؛  - 1972 إيفان، ويليامز، رؤوس املوضوعات:
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؛ األمريكية املتحدة الوالايت - أعمال رجال؛  - 1976 جاك، دورسي،
 إلكرتونية مدوانت؛ االجتماعي التواصل مواقع؛ (إلكرتوين مصدر) تويرت

 كام  338.7610040922ط   
 .مصر بنهضة الرتمجة و النشر إدارة ترمجة ميلفرن؛ ليندا أتليف/ املتحدة األمم 

 2006، مصر هنضة: القاهرة

 املتحدة األمم هيئة رؤوس املوضوعات:

 ميل 341.23 ط 
 .مصر بنهضة الرتمجة و النشر إدارة ترمجة ابول؛ جيليان أتليف/ األورويب االحتاد 

 2006، مصر هنضة: القاهرة

 األورويب االحتاد رؤوس املوضوعات:

 ابو 341.242 ط 
 بنهضة الرتمجة و النشر إدارة ترمجة ابول؛ جيليان أتليف/ العاملية الصحة منظمة 

 2006، مصر هنضة: القاهرة مصر.

 العاملية الصحة منظمة رؤوس املوضوعات:

 ابو 362.10601 ط 
 داخل مشاعرهم إدارة على طاليب أساعد كيف:  الطالب إحباطات مع التعامل 

 للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .ماكلينتك كارول  كلني،  رينات/ الصف غرفة
 2018، األهلية الظهران مدارس والتوزيع،

 أوضاع - مدرسية بيئة؛ مشاعر – أطفال؛ تربوي نفس علم رؤوس املوضوعات:
 سيكولوجية - أطفال؛ صفية إدارة؛ نفسية

 كلي  370.15 ه 
 الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .جينسن إيريك/ التعليم يف الدماغ أحباث نوظف كيف 

 2008، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر

 علم؛ سيكولوجية – تدريس؛ سيكولوجية - تعلم؛ دماغ رؤوس املوضوعات:
 تربوي نفس

 جني 370.1523 ه 
 وموجهني واثقني حمفزين متعلمني ليصبحوا طاليب أساعد كيف:  احلقيقي االخنراط 

 للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .جاكسون. ر روبني زمودا، أليسون/ ذاتيا  
 2018، األهلية الظهران مدارس والتوزيع،

 مهارات؛ سيكولوجية - تعلم؛ فاعل تدريس؛ حوافز - تعلم رؤوس املوضوعات:
 دراسية

 زمو 370.154 ه 
 ترمجة اتيلور؛ / تيمالتحويل التعليم يف هنج: اخلبري عباءة دراما إىل املعلمني دليل 
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 2018، القطان احملسن عبد مؤسسة: هللا رام .السويركي وليد

 يف دراما؛ وتعليم تعلم - إبداعي تفكري؛ إبداعي تعليم رؤوس املوضوعات:
 التعليم

 اتي 370.157 ه 
 للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .مارزانو. ج روبرت/ متأمال   معلما   تصبح كي 

 2016، األهلية الظهران مدارس والتوزيع،

 متأملة ممارسات - تعليم؛ متأملون معلمون رؤوس املوضوعات:

 مار 371.1 ه 
 نورة. م/ التعليم ضغوط أعاجل كيف:  املعلمني لدى التوتر لتخفيض اسرتاتيجيات 

 مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .ميجليو. ج ابرابرة مازون،
 2018، األهلية الظهران

 وقاية - توتر - عمل - معلمون؛ توتر - عمل - معلمون رؤوس املوضوعات:

 ماز 371.10019 ه 
: اخلرب .إدواردز جين/ أكثر بذكاء وأعمل منظما   أصبح كيف:  التعليم وقت حان 

 2018، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار

 إدارة - وقت - معلمون املوضوعات:رؤوس 

 إدو 371.102 ه 
 الكتاب دار: اخلرب .آرمسرتونج ثوماس/ الصف غرفة يف املتعددة الذكاءات 

 2015، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي

 تدريس؛ نظرايت – ذكاء؛ متعدد ذكاء رؤوس املوضوعات:

 آرم 371.102 ه 
 الكتاب دار: اخلرب .دانيلسون تشارلوت/ للتعليم إطار: املهنية املمارسة حتسني 

 2013، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي

 تربوي ختطيط؛ صفية بيئة؛ تدريس رؤوس املوضوعات:

 دان 371.102 ه 
 الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .سربجنر ماريلي أتليف/ يتذكروا كي  الطلبة تعلم كيف 

 2008، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر

 ذاكرة؛ تعلم؛ تعليم رؤوس املوضوعات:

 سرب 371.102 ه 
/ متعددة مقاييس ابستخدام التعليم أحسن كيف:  الفاعل التعليم من التأكد 

 مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .أولسن لن فيليبس، فيكي
 2018، األهلية الظهران

 ختطيط؛ ختطيط مناهج؛ تدريب – معلمون؛ فاعل تعليم املوضوعات:رؤوس 
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 تربوي

 فيل 371.102 ه 
 دار: اخلرب .هارمن مرييل/ للمعلمني دليل: الصفي التعلم لتنشيط اسرتاتيجيات 

 2016، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب

 فاعل تعليم؛ حوافز - تعليم؛ تدريس رؤوس املوضوعات:

 هار 371.102 ه 
 الصفية اإلدارة ممارسات أجتنب كيف:  والعشرين الواحد القرن صفوف إدارة 

 مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .بلوشتاين / جنيالفعالة غري
 2018، األهلية الظهران

 صفية إدارة رؤوس املوضوعات:

 بلو 371.1024 ه 
 وليام/ والتعلم القيادة من املعلمني أمكن كيف:  املعلمني لدى القيادة إشعال 

، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .سرتيت
2018 

 - تربوية قيادة؛ األمريكية املتحدة الوالايت - معلمون رؤوس املوضوعات:
 تطوير - مدارس؛ األمريكية املتحدة الوالايت

 سرت 371.106 ه 
 مارغريت/ فعاال للمعلمني اجلماعي العمل جنعل كيف:  للمعلمني اجلماعي العمل 

 الظهران مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .سوارتز مارلني سريل،
 2018، األهلية

 فاعل تدريس؛ مجاعي عمل - معلمون رؤوس املوضوعات:

 سري 371.148 ه 
 التأمل على الطالب مساعدة أستطيع كيف:  الذايت التقومي الطالب تعليم 

 والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .ساكشتاين ستار/ كمتعلمني  والنمو
 2018، األهلية الظهران مدارس

 متأمل تعليم؛ تربوية امتحاانت؛ ذايت تقييم - طالب رؤوس املوضوعات:

 ساك 371.26 ه 
 تضافر: التعليم يف والتقومي للتقييم والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مراجعات
 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة/ أفضل تعلم أجل من والتقومي التقييم مكوانت

 2018، املنظمة: الرايض .التعليم يف والتقومي للتقييم

 تربوية امتحاانت؛ معايري – تربوي تقييم رؤوس املوضوعات:

 منظ 371.26ه  
 لتحسني الطالب بياانت أستخدم كيف:  ابلبياانت املوجهة التعليمية الصفوف 
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 مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .مريتلر. أ كريج/ تعليمي
 2018، األهلية الظهران

 تقييم - امتحاانت؛ فاعل تعليم؛ تربوية امتحاانت رؤوس املوضوعات:

 مري 371.26 ه 
 اتمي مارزانو،. ج روبرت/ والعشرين الواحد القرن مهارات وتقومي تدريس 

، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .هيفلبور
2017 

 تقييم - مهارات - تدريس؛ أساليب - تدريس رؤوس املوضوعات:

 مار 371.3 ه 
 املصادر، من االستفادة نعظم كيف:  املتنقلة األجهزة الستخدام أفضل مقاربة 

 دار: اخلرب .يونغ-بروكس سوزان/ التعليمية األهداف وندعم املساواة، نعزز
 2018، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب

 التعليم تقنية؛ التعليم يف املتنقلة األجهزة أنظمة رؤوس املوضوعات:

 برو 371.33 ه 
 أدوات أستخدم كيف:  التكنولوجيا ابستخدام األربع األساسية املهارات تدريس 

 ستيفاين/ والعشرين الواحد القرن مهارات لتدريس والعشرين الواحد القرن
 والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .اتدي ماكالفلني لورا بودي، مسيث

 2018، األهلية الظهران مدارس

؛ وتعليم تعلم - انقد تفكري؛ تكنولوجيا تدريس؛ التعليم تقنية رؤوس املوضوعات:
 إبداع

 بود 371.33 ه 
 األدوات ندمج كيف:  التعلم يف التكنولوجيا استخدام عن خرافات مخس 

 الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .رينويك مات/ حقيقي بشكل لتعزيزه التعلم يف الرقمية
 2018، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر

 تقين إبداع - تعليم؛ التعليم تقنية رؤوس املوضوعات:

 رين 371.33 ه 
 ليباو / سيلفياالدراسي الفصل يف واهلندسة والكركشة الصنع: لنتعلم نبتكر 

، القطان احملسن عبد مؤسسة: هللا رام .تيبس يوسف ترمجة ستاغر؛ غاري ، مارتينيز
2018 

 إلكرتوين تدريب؛ وتعليم تعلم - إبداعي تفكري رؤوس املوضوعات:

 ليب 371.334 ه 
 إيزابيل/ جديدة مقارابت..  الغد بيداغوجيات: املشروع بيداغوجيا أجل من 

 احملسن عبد مؤسسة: هللا رام .تيبس يوسف ترمجة جينيستيت؛ بول جون ، بوردالو
 2018، القطان
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 خالل من تدريس؛ تعاوين تعلم؛ مجاعي عمل - تدريس رؤوس املوضوعات:
 املشاريع

 بور 371.36 ه 
/ للطالب وجذابة صلة ذات تعلم خربات أصمم كيف:  الواقع من مشروعات 

، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .بوس سوزي
2018 

 خالل من تدريس؛ تعاوين تعلم؛ مجاعي عمل - تدريس رؤوس املوضوعات:
 املشاريع

 بوس 371.36 ه 
. م تورين/ صفه مع والدورف ملعلم سنوات مثاين من أوديسا: كمسرية  املدرسة 

 .2019، والتوزيع للنشر األهلية: عمان .عاصي رىب ترمجة فينسر؛
 املتحدة الوالايت - معلمون؛ والدورف طريقة - تدريس رؤوس املوضوعات:

 األمريكية

 فني 371.39ه   
 يعمل عندما الفردي التعلم أقوم كيف:  اجلماعي والعمل الدرجات وضع 

 والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .بروكهارت. م سوزان/ معا الطالب
 2018، األهلية الظهران مدارس

 - تربوي تقييم؛ تربوية امتحاانت؛ مجاعي عمل - تعلم رؤوس املوضوعات:
 معايري

 برو 371.395 ه 
 ماريلي/ الوقت حمدودية رغم بفاعلية املفردات أعلم كيف:  املفردات تعليم 

، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .سربجنر
2018 

 وتعليم تعلم - مفردات رؤوس املوضوعات:

 سرب 372.44 ه 
 دايان/ وطلقني متحمسني كتااب  ليصبحوا طاليب أساعد كيف:  املكثفة الكتابة قوة 

، األهلية الظهران مدارس والتوزيع، للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .كرشلي
2018 

 فاعل تدريس؛ (إبتدائي) وتعليم تعلم - إنشاء - إجنليزية لغة رؤوس املوضوعات:

 كرش  372.623 ه 
 أعزز كي  التعليمية وحدايت أحسن كيف:  الوحدات ختطيط يف مشكلة 25 حل 

 للنشر الرتبوي الكتاب دار: اخلرب .وجيينز جرانت ماكتاي، جاي/ الطالب تعلم
 2018، األهلية الظهران مدارس والتوزيع،

 - ختطيط؛ ختطيط – وحدات - مناهج؛ ختطيط – مناهج رؤوس املوضوعات:



   العناوين التي وصلت حديثا  
___________________________________________________________________ 

ANS  2018 - 2019  9 

 

 تربوي

 ماك 375.001 ه 
  
  
  
  
  
 

 العنوان الموضوع

 اللغات 400-499

 
 

 

 

 

 

 

 العنوان الموضوع

 العلوم البحتة 500-599
 

 .الرتمجة خلدمات كورنرز  فور ترمجة شاهان؛ صاحلة/ عظماء مفكرون: عظيمة حياة
 .2018، اهلدهد: ديب

 موسيقيون؛ خمرتعون؛ علماء  رؤوس املوضوعات:

 شاه 509.2 ط 
 .الرتمجة خلدمات كورنرز  فور ترمجة قريان؛ / دوجيوالرايضيات علماء: األرقام ملوك 

 .2018، اهلدهد: ديب
 رايضيات علماء؛ (رايضيات) رايضيون رؤوس املوضوعات:

 قري 510.92 ط 
 .براج حمفوظ مسر ترمجة ميا؛ سي سي أتليف/ الفضاء إىل مننوم سوبر اكتشافات 

 2019، مسري مكتبة: بريوت

 تصويرية كتب  - فضاء رؤوس املوضوعات:

 ميا 523 ط 
 

-]، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .سبارو جيلز أتليف/ والكون الفضاء 
201] 
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 كون؛  فضاء رؤوس املوضوعات:

 سبا 523.1ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .مراد طارق تعريب/ الكون 

 كون  رؤوس املوضوعات:

 كون  523.1ط  
 [201-]، الرقمي املستقبل: [الرايض] .الكواكب 

 كواكب  رؤوس املوضوعات:

 كوا  523.4ط  
، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ اجلاذبية 

[2012] 
 تصويرية كتب  - أرضية جاذبية رؤوس املوضوعات:

 مدث 526.7ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ الوقت 

 وقت رؤوس املوضوعات:

 وقت 529.7ط  
 .الرتمجة خلدمات كورنرز  فور ترمجة قريان؛ دوجيو/ الفيزايء علماء: التفاحة سقوط 

 .2018، اهلدهد: ديب
 علماء - فيزايء رؤوس املوضوعات:

 قري 530.092 ط 
 دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ املتبخر و السائل الصلب،: املادة حاالت 

 2015، اجلامعية الراتب

 حاالت -( فيزايء) مادة رؤوس املوضوعات:

 حال 530.4ط  
 ابلعناصر املتعلقة األوىل أالفكار من..  املذهل املادة عامل اكتشف: املادة 

 جالل طارق ترمجة كوبر؛  كريستوفر  أتليف/ الذرية االكتشافات حىت و األربعة
 2009، مصر هنضة: القاهرة .حممد

 املادة خواص؛ حاالت –( فيزايء) مادة؛  (فيزايء) مادة رؤوس املوضوعات:

 كوب  530.4 ط 
 املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ وخصائصها املادة 

 [2012]، الرقمي
 تصويرية كتب  - املادة خواص رؤوس املوضوعات:

 مدث 530.4ط  
 املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ تغريها وكيفية املادة 
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 [2012]، الرقمي
 تصويرية كتب  - حاالت –( فيزايء) مادة رؤوس املوضوعات:

 مدث 530.4ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ واحلركة القوى 

 حركة؛ قوة رؤوس املوضوعات:

 قوى 531ط  
، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .هيت صامويل مدثون، جوزيف/ واحلركة القوة 

[2012] 
 تصويرية كتب  - قوة؛ تصويرية كتب  - حركة رؤوس املوضوعات:

 مدث 531ط  
، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ الطاقة 

[2012] 
 تصويرية كتب  - طاقة رؤوس املوضوعات:

 مدث 531.6ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ اهلواء 

 هواء رؤوس املوضوعات:

 هوا 533.6ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ الصوت 

 صوت رؤوس املوضوعات:

 صوت 534ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .مراد طارق تعريب/ الضوء 

 (علم) ضوء رؤوس املوضوعات:
 ضوء 535ط  

، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ الضوء 
[2012] 

 تصويرية كتب  - (علم) ضوء رؤوس املوضوعات:

 مدث 535ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ احلرارة 

 حرارة رؤوس املوضوعات:

 حرا 536ط  
، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ احلرارة 

[2012] 
 تصويرية كتب  - حرارة رؤوس املوضوعات:
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 مدث 536ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ الكهرابء 

 كهرابء  رؤوس املوضوعات:

 كهر  537ط  
، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ الكهرابء 

[2012] 
 تصويرية كتب  - كهرابء  رؤوس املوضوعات:

 مدث 537ط  
، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ املغناطيسية 

[2012] 
 تصويرية كتب  - مغناطيسية رؤوس املوضوعات:

 مدث 538ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت مراد. طارق تعريباملغناطيسية/  

 مغناطيسية رؤوس املوضوعات:

 مغن 538ط  
، اجلامعية الراتب دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ وعناصرها الكيمياء 

2015 

 كيميائية  عناصر؛ كيمياء  رؤوس املوضوعات:

 كيم  540ط  
 [201-]، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .جرين دان أتليف/ الطبيعة عناصر 

 كيماوية  عناصر رؤوس املوضوعات:

 جري 546ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ األرض 

 أرض املوضوعات:رؤوس 

 أرض 550ط  
-]، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .ابركر ستيف أتليف/ البحار و احمليطات 

201] 
 حميطات؛ حبار رؤوس املوضوعات:

 ابر 551.46ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .مراد طارق تعريب/ احمليطات 

 حميطات رؤوس املوضوعات:

 حمي 551.46ط  
: بريوت .مطلق ألبري العريب النص / أعدعصرية موسوعة: العامل ومستقبل احمليطات 
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 2017، صائغ لبنان مكتبة

 حميطات رؤوس املوضوعات:

 حمي 551.46ط  
 .براج حمفوظ مسر ترمجة ميا؛ سي سي أتليف/ احمليط إىل مننوم سوبر اكتشافات 

 2019، مسري مكتبة: بريوت

 تصويرية كتب  - حميطات رؤوس املوضوعات:

 ميا 551.46 ط 
: القاهرة .النقراشي علي حممد ترمجة ساميز؛. ف. ر / أتليفواملعادن الصخور 

 2007، مصر هنضة

 معادن؛ صخور رؤوس املوضوعات:

 ساي 552 ط 
 الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ األعضاء إىل اخلالاي من اجلسم أجهزة 

 [201-]، الرقمي املستقبل: بريوت
 -( اإلنسان جسم) أعضاء؛ تصويرية كتب  -( علم) خلية املوضوعات:رؤوس 
 تصويرية كتب  - تشريح

 مدث 571.6ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .مراد طارق تعريب/ اخلالاي 

 (علم) خلية رؤوس املوضوعات:
 خال 574.87ط  

، لبنان مكتبة: بريوت .لبنان مكتبة يف والنشر الرتمجة دائرة / إعدادالليل حيواانت 
2007 

 ليلية حيواانت رؤوس املوضوعات:

 حيو 591ط  
 [201-]، الرقمي املستقبل: [الرايض] .احليواانت صغار 

 احليواانت صغار رؤوس املوضوعات:

 صغا 591ط  
 [201-]، الرقمي املستقبل: [الرايض] .أمنو كيف 

 حياة دورة - حيواانت؛ منو – حيواانت رؤوس املوضوعات:

 كيف  591.3ط  
 حمفوظ مسر ترمجة ميا؛ سي سي أتليف/ النحل عامل إىل مننوم سوبر اكتشافات 

 2019، مسري مكتبة: بريوت .براج

 تصويرية كتب  - حنل رؤوس املوضوعات:

 ميا 595.799 ط 
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 العنوان الموضوع

 العلوم التطبيقية 600-699

 
-]، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .جيفورد كاليف  أتليف/ التكنولوجيا
201] 

 تكنولوجيا رؤوس املوضوعات:

 جيف 608ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .مراد طارق تعريب/ التكنولوجيا 

 تكنولوجيا رؤوس املوضوعات:

 تكن 608ط  
 مكتبة: بريوت .لبنان مكتبة يف والنشر الرتمجة دائرة إعداد/ واخرتاعات خمرتعون 

 2007، لبنان

 اخرتاعات؛ خمرتعون رؤوس املوضوعات:

 خمت 608ط  
 حياة إنقاذ يف ساعدت اليت التقنيات و األدوات و االكتشافات تعرف: الطب 

 ستيف أتليف/ العصور مر على اإلنسان صحة حتسني يف سامهت و الكثريين
 2007، مصر هنضة: القاهرة .القرشي رمي ترمجة ابركر؛

 اكتشافات و اخرتاعات - طب؛ طب؛ اتريخ - طب رؤوس املوضوعات:

 ابر 610 ط 
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .مراد طارق تعريب/ الطب 

 طب رؤوس املوضوعات:

 طب 610ط  
 .الرتمجة خلدمات كورنرز  فور ترمجة قريان؛ دوجيو/ األطباء: خبري صحتك مشكلة ال 

 .2018، اهلدهد: ديب
 أطباء رؤوس املوضوعات:

 قري 610.92 ط 
 هنضة: القاهرة .أمني حممد يوسف ترمجة ابركر؛ ستيف أتليف/ اإلنسان جسم 

 .2013، مصر
 فسيولوجيا رؤوس املوضوعات:
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 ابر 612 ط 
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .مراد طارق تعريب/ اإلنسان جسم 

 فسيولوجيا رؤوس املوضوعات:

 جسم 612ط  
-]، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .ستفورد ستيف أتليف/ اإلنسان جسم 

201] 
 فسيولوجيا رؤوس املوضوعات:

 ستف 612ط  
 حمفوظ مسر ترمجة ميا؛ سي سي أتليف/ اجلسم داخل إىل مننوم سوبر اكتشافات 

 2019، مسري مكتبة: بريوت .براج

 تصويرية كتب  - فسيولوجيا رؤوس املوضوعات:

 ميا 612 ط 
، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ الدوري اجلهاز 

[-201] 
 تصويرية كتب  - دوري جهاز رؤوس املوضوعات:

 مدث 612.1ط  
 املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ التنفسي اجلهاز 

 [201-]، الرقمي
 تصويرية كتب  - تنفسي جهاز رؤوس املوضوعات:

 مدث 612.2ط  
: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ البويل اجلهاز و اهلضمي اجلهاز 

 [201-]، الرقمي املستقبل
 تصويرية كتب  - بويل جهاز؛ تصويرية كتب  - هضمي جهاز رؤوس املوضوعات:

 مدث 612.3ط  
 الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ التناسلي واجلهاز الصماء الغدد جهاز 

 [201-]، الرقمي املستقبل: بريوت
 كتب  - تناسلي جهاز؛ تصويرية كتب  - صماء غدد رؤوس املوضوعات:

 تصويرية

 مدث 612.4ط  
 الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ العضلي واجلهاز العظمي اهليكل 

 [201-]، الرقمي املستقبل: بريوت
 تصويرية كتب  - عضالت؛ تصويرية كتب  - عظمي هيكل رؤوس املوضوعات:

 مدث 612.75ط  
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، الرقمي املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، جوزيف/ العصيب اجلهاز 
[-201] 

 تصويرية كتب  - عصيب جهاز رؤوس املوضوعات:

 مدث 612.8ط  
 املستقبل: بريوت الرايض، .هييت صامويل مدثون، وزيفج/ األمراض مكافحة 

 [201-]، الرقمي
 كتب  - مكافحة - أمراض؛ تصويرية كتب  - مناعة رؤوس املوضوعات:

 تصويرية كتب  - سارية أمراض؛ تصويرية

 مدث 616.079ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .مراد طارق تعريب/ النانو:  الصغائر تقنية 

 (اننو) الصغائر تكنولوجيا رؤوس املوضوعات:
 تقن 620.5ط  

 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ اآليل احلاسب 

 إلكرتوين حاسب رؤوس املوضوعات:

 حاس 621.39ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ الطريان 

 طريان رؤوس املوضوعات:

 طري 629.1ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .قبيعة مجال حممد تعريب/ السيارات 

 سيارات رؤوس املوضوعات:

 سيا 629.222ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .مراد طارق تعريب/ الفضاء رحالت 

 فضاء رحالت رؤوس املوضوعات:

 رحل 629.41ط  
 2015، اجلامعية الراتب دار: بريوت .مراد طارق تعريب/ اآليل الرجل 

 آيل إنسان رؤوس املوضوعات:

 رجل 629.892ط  
 [201-]، الرقمي املستقبل: [الرايض] .املزرعة 

 مزرعة؛ داجنة حيواانت رؤوس املوضوعات:

 مزر 636.01ط  
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 العنوان الموضوع

 الفنون 700-799

 
 العربية املؤسسة: بريوت .مظفر مي/ التمايز و التواصل: العراق يف احلديث الفن

 2015، النشر و للدراسات

 فنانون؛ العشرين  و احلادي و العشرون القرن - عراقي فن :رؤوس املوضوعات
 العشرين و احلادي و العشرون القرن - عراقيون

 مظف 709.5630904  
 [20-]، العريب الشرق دار: بريوت .جي بصمه سائر / تعريبدافنشي 

 1516 - 1452 دافنشي، ليوانردو رؤوس املوضوعات:

 داف 759.03ط  
 [20-]، العريب الشرق دار: بريوت .جي بصمه سائر / تعريبمونيه 

 1926 - 1840 كلود،  مونيه، رؤوس املوضوعات:

 مون 759.409054ط  
 [20-]، العريب الشرق دار: بريوت .جي بصمه سائر تعريب/ أجنلو مايكل 

 1564 - 1475 مايكل، أجنلو، رؤوس املوضوعات:

 ماي 759.5ط  
 [20-]، العريب الشرق دار: بريوت .جي بصمه سائر تعريب/ بيكاسو 

 1973 - 1881 اببلو، بيكاسو، رؤوس املوضوعات:

 بيك 759.6090632ط  
 [20-]، العريب الشرق دار: بريوت .جي بصمه سائر تعريب/ رامربانت 

 1669 - 1606 راين، فان هرمنسزون رامربانت، رؤوس املوضوعات:

 رام 759.949209046ط  
 

 

 

 

 العنوان الموضوع

 اآلداب 800-899
 

 مؤسسة: ديب القادر. عبد اإلله عبد وتقدمي إعدادمغناة/  قصائد...  قباين نزار
 [201-]، العويس علي بن سلطان

 سوراي - العشرون القرن - عريب شعر رؤوس املوضوعات:

 قبا 8ع1.9561 
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 مؤسسة: ديب .املاغوط حممد/ شعرية خمتارات: أخرى وقصائد مهنيت ليس الفرح 
 [201-]، العويس علي بن سلطان

 سوراي - العشرون القرن - عريب شعر رؤوس املوضوعات:

 ماغ 8ع1.9561 
 عبد وإعداد مراجعة ؛[ وآخرين... ] برقاوي أمحد/ ابلكلمات الرسم: قباين نزار 

 2018، العويس علي بن سلطان مؤسسة: ديب .القادر عبد اإلله

 عريب شعر؛ ونقد اتريخ - 1998 - 1923 نزار، قباين، رؤوس املوضوعات:
 سوراي - العشرون القرن -

 نزا 8ع1.956109 
 للنشر تنمية: [مصر: القاهرة] .درويش حممود قصيدة/ املهملة الشجرة قالت هكذا 

 2018، والتوزيع

 فلسطني - العشرون القرن - عريب شعر رؤوس املوضوعات:

 درو 8ع1.9564 ط
 2011، املؤلفة: ديب .عزمي صفاء تصميم و أتليف/ اهلجاء حروف غناء 

؛ عريب شعر - أطفال؛ ديب – العشرون القرن - عريب شعر رؤوس املوضوعات:
 أجبدية؛ حروف

 عزم 8ع1.956952ط  
 2009، الشروق دار: القاهرة .سويلم أمحد وتقدمي / إعدادللناشئة شوقي ديوان 

 مصر - العشرون القرن - عريب شعر رؤوس املوضوعات:

 شوق 8ع1.962 
 2018، أنطوان هاشيت: بريوت .هللا نصر / إملياجلميل الزمن 

 القرن - عريب أدب؛ 2018 – 1931 إملي،, هللا نصر رؤوس املوضوعات:
 العشرون القرن - اتريخ - لبنان؛ أدب اتريخ - لبنان - العشرون

 نصر 8ع3.956209 
 2018، اآلداب دار: بريوت .خليفة سحر/ أدبية ذاتية سرية: لرواييت رواييت 

 - 1942 سحر، خليفة، رؤوس املوضوعات:
 خلي 8ع3.956409 
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 العنوان الموضوع

 التاريخ واجلغرافيا 900-999

 
 العريب الشرق دار: حلب بريوت، .أفندي الدين عماد تعريب/ التارخيية املوسوعة
 2019، التوزيع و النشر و للطباعة

 موسوعات - اتريخ رؤوس املوضوعات:

 موس 903ط  
، لبنان مكتبة: بريوت .لبنان مكتبة يف والنشر الرتمجة دائرة إعداد/ املومياءات 

2007 

 قدمي اتريخ - مصر؛ مومياء رؤوس املوضوعات:

 موم 932ط  
 هنضة: القاهرة .حسانني هالة ترمجة هارت؛ جورج أتليف/ القدمية املصرية احلضارة 

 .2007، مصر
 فراعنة؛ قدمي اتريخ - مصر املوضوعات:رؤوس 

 هار 932 ط 
 ساندي ترمجة روميتو؛ لورنزو إعداد/ حضارتني بني بستان: صقلية يف اإلسالم 

 ]19-]، اإليطالية اخلارجية وزارة: روما .هالل

 صقلية؛  1016 - 800 - اتريخ -( إيطاليا) صقلية رؤوس املوضوعات:
 (إيطاليا) صقلية - إسالمي فن؛ إسالمي اتريخ -( إيطاليا)
 اسل 945.8  

 .حديدي صبحي/ اإلمربايلية ثقافات و التابع آداب: الناقد سعيد إدوارد 
 2018، للنشر األهلية: عمان

  2003 - 1935 إدوارد، سعيد، رؤوس املوضوعات:
 حدي 956.4 

، املؤلف: هللا رام عثمان. مصطفى/ القلوب وصفاء...  املنبت طيب: صفافا بيت 
2006. 

 (فلسطني) صفافا بيت رؤوس املوضوعات:
 عثم 956.411  
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