
 كتب العربيةلسجل ا

 

رقم  ت

 التصنيف

مكان  الطبعة المؤلف العنوان

 النشر

تاريخ  دار النشر

 النشر

عدد 

 النسخ

اتجاهات  جديدة في علم   1
 النفس الحديث

عبد الرحمن أحمد 
 العيسوي

 1 1982 دار النهضة العربية بيروت 

ممدوح عبد المنعم  قراءات في إبداع الطفل  2
 الكناني

 1 2011 دار المسيرة عمان 

التفكير اإلبداعي القصصي   3
 لألطفال

 1 2009 دار المسيرة عمان  يوسف قطاس الفرا

 1 2011 دار المسيرة عمان 3 محمد شحاتة ربيع قياس الشخصية  4

رمضان محمد  علم النفس في اإلسالم  5
 القذافي

 1 1990 اإلسالميةجمعية الدعوة  بنغازي 2

الشريدة محمد عارف  Cتعلم البرمجة باستخدام لغة  6
 وآخرون

 1 2009 دار المسيرة عمان 2

 1 1990 جمعية الدعوة اإلسالمية بنغازي  عيسى عبد هللا الفكر اإلسالمي  7

أساسيات علم النفس   8
 المدرسي

 1 1992 دار الشرق عمان  نايفة قطامي

 1 2012 دار المسيرة عمان 3 كريمان محمد بدير األسس النفسية لنمو الطفل  9

 1 2009 جمعية الدعوة اإلسالمية طرابلس 2 طلعت محمود سيزق اإلسالم ومكارم األخالق  10

 1 1995 دار قتيبة دمشق 2 محمد فتح هللا الزباد انتشار اإلسالم  11

راشد عبد هللا  األديان المعاصرة  12
 الفرحان

 1 1985 جمعية الدعوة اإٌلسالمية طرابلس 
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الرقابة المالية في عهد   13
 الرسول والخلفاء الراشدين

 1 2008 جمعية الدعوة اإلسالمية طرابلس  عيسى أيوب الباروني

 1 1979 د.ن د.م.ن 4 زكي الدين شعبان أصول الفقه اإلسالمي  14

علي بن عبد الصادق  ارشاد المريدين  15
 الطرابلسي

 1 2001 جمعية الدعوة اإلسالمية طرابلس 

 1 2000 جمعية الدعوة اإلسالمية طرابلس  السائح علي حسين القرآنيةمدخل الدراسات   16

مركز دراسات العالم    ساسي سالم الحاج الظاهرة االستشرافية  17
 اإلسالمي

1992 1 

الندوة الدولية حول ترجمة   18
 معاني القرآن الكريم

 1 2001 دار الكتب الوطنية بنغازي  

ماهر شعبان عبد  قوائم التقدير وفنون اللغة  19
 الباريء

 1 2010 دار المسيرة عمان 

تكييف المناهج للطبلة ذوي   20
 االحتياجات الخاصة

 1 2010 دار المسيرة عمان  بطرس حافظ بطرس

 صالح محمد أبو جادو تعليم التفكير  21
 خليل بكر نوفل

 1 2010 دار المسيرة عمان 3

السلوكية  االضطرابات  22
 واالنفعالية

نوري  مصطفى
 القماش

 خليل  المعايطة

 1 2011 دار المسيرة عمان 3

التدريس لذوي االعاقات   23
 السمعية

 1 2012 دار المسيرة عمان  سمير محمد عقل
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محمد محمود  علم اجتماع التنمية  24
 الجوهري

 1 2010 دار المسيرة عمان 

لمعان مصطفى  التحصيل الدراسي  25
 الجاللي

 1 2011 دار المسيرة عمان 

 1 2012 دار المسيرة عمان 3 محمد متولي غنيمة التخطيط التربوي  26

 1 2010 دار المسيرة عمان  محمد شحاتة ربيع علم النفس العسكري  27

الذكاء المتعدد في غرفة   28
 الصف

 1 2010 دار المسيرة عمان 2 محمد بكر نوفل

في تعليم  طريقة برايل  29
 القراءة والكتابة للمكفوفين

 1 2012 دار المسيرة عمان  محمد بكؤ نوفل

 1 2012 دار المسيرة عمان 6 محمد حسن العمايرة أصول التربية  30

سيكولوجية األطفال من ذوي   31
 االحتياجات الخاصة

مصطفى نوري 
 القمس

 خليل المعايطة

 1 2012 دار المسيرة عمان 5

التوجيه واإلرشاد  مبادئ   32
 النفسي

 1 2010 دار المسيرة عمان 2 ساسي محمد ملحم

 النظرية العامة لاللتزام  33
 أحكام االلتزام

 1 2006 دار الجامعة الحديثة االسكندرية  محمد حسين منصور

 1 2002 دار الجامعة الحديثة اإلسكندرية  علي البارودي األوراق التجارية واألقالس  34

السيد عبد العاطي  االجتماع الحضري علم  35
 السيد

 1 2011 دار المسيرة عمان 
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مصطفى خلف عبد  علم االجتماع السكان  36
 الجواد

 1 2009 دار المسيرة عمان 

 ساسي محسن علم النفس اإلعالمي  37
 أحمد أبو سعد

 1 2010 دار المسيرة عمان 

ماهر شعبان عبد  مهارات االستماع النشط  38
 البارئ

 1 2011 دار المسيرة عمان 

تصميم وانتاج الوسائل   39
 التعليمية

 1 2012 المسيرة دار 6  محمد حسن الجبلة

 1 2012 المسيرة دار   محمد حسن فرج علم االجتماع األدب  40

 1 1999 دار النسيم بيروت  زياد علي الفكر السياسي والقانوني  41

الدراسة النفسية  بالعينة   42
 االجتماعية للذات العربية

 1 1984 دار األندلس بيروت 2 علي زيعور

 1 2007 المسيرة دار عمان  نايفة قطامي نمو التفكير المهني للطفل  43

المنشأة العامة للنشر  طرابلس  عمر التومي الشيباني الفكر التربوي  44
 والتوزيع

1985 1 

ى عبد يأحمد يح األسرة والبيئة  45
 الحميد

 1 1998 د.ن د.م.ن 

مناهج البحث في علم   46
 االجتماع

 1 1995 دار الشروق عمان  معن خليل عمر

فهمي سليم العزوي  المدخل إلى علم االجتماع  47
 وآخرون

 1 1992 دار الشروق عمان 
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 اربد  معن خليل عمر علم االجتماع المعرفة  48
 األردن

 1 1995 دار األمل

موضوعات في الفكر   49
 والسياسة

عبد العزيز حسين 
 الضاوي

المؤسسة العربية  بيروت 
 للدراسات والنشر

1993 1 

 1 1989 دار البشير عمان  فايز صالح أبوجابر التاريخ السياسي الحديث  50

العرب والسياسة البريطانية   51
 الحرب العالمية الثانية

 1 1978 دار الثقافة بيروت  مكي شبيكة

وزارة الثقافة والمجتمع  ليبيا  جبريل سعد العبيدي المغيبةالحقيقة   52
 المدني

2013 1 

أحمد عبد اللطيف أبو  اإلرشاد المدرسي  53
 سعد

 1 2012 دار المسيرة عمان 2

عبد الغني بسيوني  نظرية الدولة في اإلسالم  54
 عبدهللا

 1 1986 الدار الجامعية بيروت 

 1 1978 جامعة قاريونس بنغازي  العزيز عبد هللاعبد  المدخل لدراسة القانون  55

مقدمة في االقتصاد القياسي   56
 التطبيقي

فاضل أحمد علي 
 وآخرون

الدار الجماهيرية للنشر  طرابلس 2
 والتوزيع

1988 1 

 1 1993 سينا للنشر القاهرة  رضا هالل تحديث التخلف  57

 1 1996 المنارة بيروت  موفق زريق نهضة أم تغريب  58

ترجمة نور الدين  األمر ال يحتاج إلى بطل  59
 صدوق

 1 1995 دار الكتاب العربي دمشق 2
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 1 1993  لبنان  أيلين ماكدونالدز أطلق النار على النساء أوال  60

اإليدز الثقافي وفيروس   62
 التطبيع

 1 1996 المنارة بيروت  عبد الوهاب زيتون

 1 1995 عويدات بيروت  شيراكجاك  فرنسا جديدة فرنسا للجميع  63

شفيق عبد الرزاق  الصهيوني  -الصراع العربي   64
 السامري

   1999 1 

 1     اندريه فوتين فترة من االنفراج الدولي  65

المؤسسة الجامعية  بيروت  حسين سعد بين األصالة والتغريب  66
للدراسات والنشر 

 والتوزيع

1993 1 

 فاضل أحمد علي للبرمجة مقدمة لغة فورنران  68
 أحمد سعد  جواد

الدار الجماهيرية للنشر  طرابلس 2
 والتوزيع

1988 1 

اللجنة  الشعبية العامة  بنغازي  عبد هللا سويد افريقيا اللغة والتاريخ  69
 للثقافة

2007 1 

 1 1992 البحر المتوسط بيروت  دايفيد هويس حرب الفضاء  70

 1 1994 دار الشروق بيروت  معن خليل عمر علم االجتماع األسرة  71

 1 2002 كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس  محمد ريحان اندونيسيا  72

محمد فتح هللا  االستشراق أهدافه ووسائله  73
 الزيادي

 1 2002 كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس 

 1 1991 دار الراتب الجامعية بيروت  أحمد لطفي عالم اإللكترونات السحري  74

 1 1423 شعبة التثقيف واالعالم طرابلس  علي شعبان األسطى صرخة الفكر اإلنساني  75
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الدار الجماهيرية للنشر  بنغازي  رمضان بن زيد العالقات الدولية في السلم  76
 والتوزيع

1989 1 

األمين محمد  سكان فزان  77
 الماعزي

 1 2003 دار الكتب الوطنية نغازيب 

الغذاء في الوطن أزمة   78
 العربي

 1 1981 مركز اإلنماء العربي بيروت 2 زياد الحافظ

 1 2002 المركز الثقافي العربي المغرب  علي حرب العالم ومأزقه  79

أحمد الهادي  مدخل إلى األسلوبية  80
 الرشراش

 1 2007 دار النخلة للنشر طرابلس 

االستراتيجية النووية   81
 االسرائيلية

 1 1995 المنارة دمشق  محمود عطاياأمين 

مالك عبيد أبو  االيدلوجية والسياسة  82
 شهيوات

 محمود محمد خلف

الدار الجماهيرية للنشر  بنغازي 
 والتوزيع

1423 1 

 1     محمد رضا طلبة ميالد عمر  83

 1 1992  طرابلس  مصطفى سالم النعاس رجرائم العم  84

 1 1423 شعبة التثقيف واالعالم طرابلس  فوزي البشتي التطبيع اغتيال ذاكرة  85

 2 1986 دار النهضة العربية بيروت  عباس محمود عوض القيادة والشخصية  86

 1     حمزة مصطفى ميغا الشيخ عمر ديدات  87

 علي صالح الحاج التدريبات اللغوية  88
 علي عطية ديدة

 1   طرابلس 
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 1 1999 كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس  ابراهيم عبد هللا رفيدة للقراءاتاإلعراب واالحتجاج   89

 1 2002 كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس  يوسف الحاج ابراهيم دور مجامع اللغة العربية  90

 1 2006  عمان  خالد محمود  غانم لغويات  91

ابن االنباري وجهوده في   92
 النجو

 1 1981 للكتاب العربية الدار تونس  جميل علوش

 1 1987 دار دمشق دمشق 2 محمود أحمد السيد أساسيات القواعد النحوية  93

المعنى واألعراب عند   94
 النحويين

عبد العزيز عبدة أبو 
 عبدهللا

الكتاب والتوزيع  طرابلس 
 والمطابع

1982 1 

 1 2009 الدعوة اإلسالميةجمعية  طرابلس 3 المختار أحمد ديرة دراسة في النحو الكوفي  95

 2 2007 جمعية الدعوة اإلسالمية طرابلس 2 عيسى عبدهللا قراءة  حديثة للعلوم  96

نبيل عبد الهادي  والتفكير مهارات في اللغة   97
 وآخرون

 1 2009 دار المسيرة عمان 3

محمد صالح بن  ثم  أكتب اقرأ  98
 موسى

   2000 1 

 1 2005 جمعية الدعوة اإلسالمية   ابراهيم عبد هللا رفيدة بحوث في اللغة  والفكر  99

 والتوزيع الكتاب طرابلس  محمد المرابط نتائج التحصيل  100
 والمطابع

 1 

قاموس أكسفورد المصور   101
 للناشئة

 1  اكاديميا بيروت  

 1 1992  لبنان  سمير روحي الفيصل المشكلة اللغوية العربية  102
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 -اربد  2 معن خليل عمر المصطلح االجتماعيانشطار   103
 األردن

 1 1994 دار األمل

عبد اللطيف  اللغة العربية لغير الناطقين  104
 الشويرف

 1 2007 جمعية الدعوة اإلسالمية طرابلس 2

بركات عطوان  مقدمة في علم اللغات  105
 البطانية

 1 2009 دار المسيرة عمان 2

التحضيرات  المجهرية   106
 الضوئية

 1 2012 دار المسيرة عمان 2 حميد أحمد الحاج

 1 2009 دار المسيرة عمان 3 ميشيل كامل عطا هللا أساسيات الجيولوجيا  107

مقدمة في المعادالت   108
 التفاضلية

روحي ابراهيم 
 الخطيب

 1 2012 دار المسيرة عمان 

 1 2002 المسيرةدار  عمان  غفار حسين موسى مقدمة  في الثيولوجيا  109

 1 2010 دار المسيرة عمان  حسن رمضان سالمة أصول الجيومورفولوجيا  110

 2  اكاديميا بيروت  كورين سنوكلي معجم البيولوجيا المصور  111

عبد هللا صالح  اإلحصاء التربوي  112
 المنيزل

    1 

حسن الحسين أبو  الجيولوجيا االقتصادية  113
 غريبة

 1 2009 المرقب جامعة بنغازي 

منطقة طرابلس بين نمو   114
 سكانها وتفاقم مشكلة مياهها

 1 2016 الفسيفساء طرابلس  محمد عبد هللا قصودة

 1 2999 دار المسيرة عمان  غازي ياسين القيسي أساسيات البصريات والليزر  115
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 1 2009 دار المسيرة عمان  علي جاسم التميمي مقدمة الجبر الخطي  116

 أساسيات الميكانيكا  117
 وخواص المادة

 1 2010 دار المسيرة عمان 2 غازي ياسين القيسي

روحي ابراهيم  التفاضل والتكامل  118
 الخطيب

 1 2012 دار المسيرة عمان 

 1 2009 دار المسيرة عمان  عيسى السعداوي الكيمياء الحيوية  119

 1 2012 دار المسيرة عمان  .......الحسناوي الكيمياء العامة  120

أزمة المياه  في الوطن   121
 العربي

 1 2007 شعبة التثقيف واإلعالم طرابلس  مروان القبالن

 1 1994 دار البشير عمان  ساندرا  بوسنل الواحة األخيرة  122

اإلحصاء في العلوم   123
 االجتماعية

محمد عوض عبد 
 السالم

 1 1987 دار المطبوعات الجديدة االسكندرية 

علي عبد الحسين  أسس كيمياء الكم  124
 سعيد

 1 2011 دار المسيرة عمان 

 1 2012 اكاديميا بيروت  محمد حسان تجاربي العملية للناشئة  125

 1 2013 اكاديميا بيروت  غراهام باينس موسوعة الحياة  126

 2 1990 اكاديميا بيروت  آن ميالرد أسرار الحضارات القديمة  127

 1 2001 دار المسيرة عمان  هيفاء راسم حوسة أساسيات النظارات الطبية  128

جمعية الدعوة  طرابلس  عبد العزيز الكحلوت اإلسالم والصحة  129
 االسالمية

2008 1 
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 1 1994  طرابلس  موريس شربل العلوم  130

 حسان جعفر أمراض الجهاز البولي  131
 غسان جعفر

 1 1995 دار المناهل بيروت 

 جعفر حسان أمراض الجهاز التنفسي  132
 جعفر غسان

 1 1995 دار المناهل بيروت 

 1 1997 دار اآٌلفاق الجديدة بيروت  أميل خليل بيدس أنت وجسدك  133

أبو نصر اسعد بن  بستان األطباء وروضة  134
 الياس

جمعية الدعوة  طرابلس 
 اإلسالمية

1993 1 

 1 2012 دار الكتاب العربي بيروت  اليزابيت سترابكالند عالج التوحد بالغذاء  135

االتجاهات الحديثة في القيادة   136
 اإلدارية والتنمية البشرية

محمد حسنين  
 العجمي

 1 2012 دار المسيرة بيروت 2

مصطفى نوري  اضطرابات التوحد  137
 القمش

 1 2010 دار المسيرة بيروت 

 1 2011 دار المسيرة بيروت 4 صوابعةمحمد أحمد  علم النفس اللعب  138

 السعيد علي ندا األسس  العلمية للمصارعة  139
 محمد الكيالني

    1 

 2 1988 دار الشروق عمان  احسان عباس الكاتب  عبد الحميد بن يحيى  140

 1 2011 دار المسيرة عمان  سامي يوسف أبوزيد األدب  العباسي  141

 1 2008 دار الفكر العربي بيروت  بشارة الخوري الصغيراألخطل    142

نظرية المعنى في النقد   143
 العربي

 2  دار األندلس بيروت  مصطفى ناصف
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أبي عبد هللا محمد بن  كتاب التشبيهات  144
 الكناني

 1  دار الثقافة بيروت 

علي سلطانمحمد  عنب وحب و  145
 أحمد وريث

 1 1991  بيروت 

 والحكمة الحب  146
 اختيارات من التراث العربي

اللجنة الشعبية العامة  بنغازي  
 للثقافة واإلعالم

2006 1 

 1 1991 دار العلم بيروت  عمر فاروق الطباع مواقف من األدب األموي  147

العروض وايقاع الشعر   148
 العربي

 1 1996 دار العظماء دمشق  محمد علي سلطان

 1 2007 دار األهلية بيروت  يوسف عطا الطريف العباسيشعراء العصر   149

 1 2012 دار المسيرة عمان  سامي يوسف أبوزيد األدب اإلسالمي واألموي  150

نظرية النقد العربي   151
 وتطورها إلى عصرنا

 1 1984 الدار العربية للكتاب تونس  محي الدين صبحي

 1 1992 الدار المصرية اللبنانية القاهرة  جابر قميحة األدب الحديث  152

المنشأة العامة للنشر  طرابلس  يوسف أدريس جبرتي الستينات  153
 والتوزيع

1984 1 

 1 1993 دار الشروق بيروت  زكي نجيب محمود رؤية إسالمية  154

 1 2011 دار البلسم  2 ج.ك. مايكلز الضفدع  155

الذخيرة في محاسن أهل   156
 1الجزيرة مج 

 بن علي الحسن أبي
 بسام

   1979 1 
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 أهل محاسن في الذخيرة  157
 2مج  الجزيرة

 بن علي الحسن أبي
 بسام

   1979 1 

 أهل محاسن في الذخيرة  158
 3مج الجزيرة

 بن علي الحسن أبي
 بسام
 

   1979 1 

 أهل محاسن في الذخيرة  159
 4مج  الجزيرة

 بن علي الحسن أبي
 بسام
 

   1979 1 

 1 1980 المنشأة الشعبية للنشر طرابلس 2 أنس  داود التجديد في شعر المهجر  160

 1 1983 دار األندلس بيروت 3 عاطف جودة  نصر الرمز الشعري عند الصوفية  161

 1 1994 دار الشرق بيروت  حاتم الذات ةكتاب  162

محمد عبد المنعم  قصة األدب في مصر  163
 خفاجي

 1 1992 دار الجيل بيروت 

 1 1985 مؤسسة الرسالة بيروت 4 علي المنتصر الكتاني رحلة ابن بطوطة  164

 تقويم تدريس األدب  165
 مرحلة التعليم الثانوي العام

المنشأة العامة للنشر  طرابلس  عبد هللا األمين النعمي
 والتوزيع

1982 1 

مركز دراسات الجهاد  طرابلس 2  المنفيون الليبيين  166
 الليبي

1991 1 

 1 1993 دار الفكر دمشق  محمد سعيد البوطي الجهاد في اإلسالم  167

مذكرات المؤيد باهلل محمد بن   168
 اسماعيل

المؤسسة الجامعية  بيروت  عبد هللا محمد الحبشي
للدراسات والنشر 

1991 1 



 كتب العربيةلسجل ا

 

 والتوزيع

 1 1974 دار العلم للماليين بيروت 2 عمر فروخ 2تاريخ األدب العربي  ج  169

 1 1978 الدار العربية للكتاب تونس 2 حليفة محمد التليسي بعد القرضابية  170

تاريخ القوات المسلحة   171
 التركية

محمد األسطى 
 عزاوي

 الجهاد دراسات مركز طرابلس 
 الليبي

1988 1 

 1 2010  بنغازي  مسعود عياد كريم التصحر في سهل الجفارة  172

 1 1999 دار اآلفاق العربية القاهرة  محمد الششتاوي منتزهات القاهرة  173

الدار الجماهيرية للنشر  مصراته  جمعة رجب طنطيش المياه في فلسطين  174
 والتوزيع

1999 1 

خرائط العالم التوزيعية   175
 التطبيقية

الشركة العامة للنشر  طرابلس 3 أحمد عقيلة
 والتوزيع

 1 

نجم الدين غالب   صبراتة في فلك التاريخ  176
 الكيب

 للنشر العامة الشركة طرابلس 2
 والتوزيع

1982 1 

محاضرات تاريخ األمم   177
 اإلسالمية

 1 2011 دار الكتاب العربي بيروت  محمد الخضر بك

 1     محمد عبد هللا الزكرة عقبة بن نافع  178

الليبين مركز جهاد  طرابلس  ابراهيم سالم الشريف رسائل المنفيين  179
 للدراسات التاريخية

1991 1 

 1 2002 دار قتيبة دمشق  رينيه كروسيه الحروب الصليبية  180

محمد عبد الرحمن  جديد في مقدمة ابن خلدون  181
 مرحبا

 1 1989 منشورات عويدات بيروت 
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 1 1984 منشورات عويدات بيروت 2 عاستون بوتول تاريخ السوسيولوجيا  182

 1 1988 منشورات عويدات بيروت 3 دينز بولم األفريقيةالحضارات   183

 1 2007 دار قتيبة دمشق  ابراهيم بشير الغويل عيسى بن مريم في القرآن  184

حياة وأعمال شعراء األدب   185
 الساخر

 1 1993 الدار المصرية اللبنانية القاهرة  سيد صديق عبد الفتاح

 1 1985 رسالة الجهاد طرابلس  بكوسمحمد فتحي  معارك اإلسالم الكبرى  186

الهجرة العربية الذاتية إلى   187
 الواليات المتحدة اإلمريكية

 1 2007    أشرف علي عبدة

الكتاب التذكاري للدكتوراه   188
 الفخرية

    2017 1 

 1      مشروع الدستور الليبي  189

 1 2009 المسيرةدار  عمان 2 منذر الضامن أساسيات البحث العلمي  190

قاموس الياس للكومبيوتر   191
 واإلنترنت

     1 

 1 2002 دار البراء االسكندرية  أحمد حسن خميس تعلم بدون تعقيد اإلنترنت  192

 1 1990 دار المريخ الرياض  سعد محمد الهجرسي المكتبات والمعلومات  193

تحليل محتوى المنهج  في   194
 العلوم اإلنسانية

 عبد هللا محمدوائل 
 ريم أحمد عبد العظيم

 1 2012 دار المسيرة عمان 

 أبوبكر محمود الهوش دراسات في المكتبات  195
 مبروكة محيريق

المنشأة العامة للنشر  طرابلس 
 والتوزيع

1981 1 
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 1  الدار العالمية   محمد فريد عزت المقاالت والتقارير الصحفية  196

 1 2009 اكاديميا بيروت  محمد دبس الميسرةالموسوعة العلمية   196

القياس والتجريب في علم   197
 النفس والتربية

 1  دار النهضة العربية بيروت  عبد الرحمن عيسوي

اتجاهات حديثة في علم   198
 النفس المعرفي

 شذى عبد الباقي محمد
 مصطفى محمد عيسى

 1 2010 دار المسيرة عمان 

 1 2009 دار المسيرة عمان 2 نادية سميح السلطي الدماغ التعلم المستند إلى  199

مناهج البحث في التربية   200
 وعلم النفس

 1 2010 دار المسيرة عمان 6 سامي محمد ملحم

التحاليل الطبية العملية   201
 واألخطاء المعملية

ياسر محمد جمعة 
 حلوة

 1 2013 اكتوبر 6مطابع االهرام  مصر 

202        1 

عقد العالج الطبي في ضوء   203
 الشريعة القانون

 2 2020 دار الجامعة الجديدة االسكندرية 1 حيدر حسن العائب

االعتماد وضمان  الجودة في   204
 مؤسسات التعليم العالي

د. حسين امجاهد  
 مسعود

 5 2019 دار الفسيفساء طرابلس االولى

  امجاهد حسين. د واقع وافاق التعليم في ليبيا  205
 مسعود

 4 2020 الفسيفساء دار طرابلس االولى

دليل التعليم الخاص ما قبل   206
 الجامعي

  امجاهد حسين. د
 مسعود

 

 5 2020 الفسيفساء دار طرابلس االولى
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 دليل الدواء المصري  207
AL Dawaa Al  Masry 

Dr. Ahmed  M. 
Khalil 

   2021 1 

فتحي محمد  خالصة علم التمريض  208
 المعطاوي

 4    الثانية

الممتاز اجابة كتاب المنهج   209
 والمقرر وكتاب التدريبات

الفاتح سيد أحمد 
 عثمان عبد الكريم

 1 2018 طبع بمطابع المعارف مصر الثانية

 1 2006 دار الشروق القاهرة الثانية ترجمة أمل الشاذلي اطلس العالم  210

 القاموس الطبي الوجيز  211
 

د.محمد فوزي جاب 
 هللا

 1 2012 دار الكتاب الجامعي القاهرة 

 مباديءما ال تعرفه عن   213
 األولية اإلسعافات

 1 2006    د.فؤاد محمد زناتي

  2020 دار الكتاب الجامعي القاهرة األولى د. حنين ولي حنين اطلس زيزو  214

القاموس الصيدلي   215
 المتخصص

العلم للجميع للنشر   األولى محمد الديب
 والتوزيع

2013 2 

الدليل الشامل واألفضل   216
 لألطباء والصيادلة

Dr. Ahmed  
AbdAllah 

   2015 1 

 13أطلس   217

الموسوعة الطبية في 
 األمراض النفسية

 2 2009 دار النوبار للطباعة القاهرة  حنين ولي وآخر

 4أطلس   218

دائرة معارف طبية 

 1 2005 للطباعة النوبار دار القاهرة الثالة عشر حنين ولي
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 وصيدالنية مبسطة

 7أطلس   219

معلومات ثقافية عن 
األمراض وعالجها باللغة 

 العربية

 2 2010 للطباعة النوبار دار القاهرة  د.حنين ولي حنين

 10اطلس   220

التحاليل الطبية واألشعة 
 والفحوصات الإٌلكلينكية

 2 2012 للطباعة النوبار دار القاهرة الخامسة د. حنين ولي

 7أطلس   221

 موسوعة األمراض

 د. حنين ولي
 وآخر

 1 2019 دار النوبار للطباعة القاهرة 

 1 2019 دار الحكمة القاهرة الثالثة د. كريم سعيد دليل الطبيب المستقبلي  222

األعراض المرضية في   223
 الصيدلة

ترجمة د. مصطفى 
 محمود

 1 2019   الثاني

 روشتا تولوجي  224
 التشخيص والعالج

Dr. Ahmed  
AbdAllah 

 1 2019 للطباعة النوبار دار القاهرة 

225  Medical  Gaide 
 9اطلس 

 1 2007 للطباعة النوبار دار القاهرة  حنين ولي حنين

226  THE  INTENSIVIST MOHAMED  H. 
EID 

 1 2019  القاهرة 

227  ABC  of Drugs Dr. Ahmed  
Abdelmeged 

دار األطباء للنشر  القاهرة 
 والتوزيع

2016 1 
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 القمة  228
 اطلس التحاليل الطبية

2 

د. رمضان محمد 
 سليمان

 1 2019  القاهرة الرابعة

 5أطلس   227

 األولية اإلسعافات

 1  للطباعة النوبار دار القاهرة  د. مصري خليفة

228  THE  BEST  االمتيازألطباء 

 واستقبال الطوارىء

Dr. Hend  
Ibrahim 

 1    الرابعة

التحاليل الطبية العلمية   229
 واألخطاء المعملية

ياسر محمد جمعة 
 حلوة

 1 2012 مطابع األهرام مصر 

 القمة  230
 الطبية التحاليل اطلس

3 

 محمد رمضان. د
 سليمان

 1 2016  القاهرة الرابعة

وزارة الثقافة والمجتمع  طرابلس  الزروقمحمد مفتاح  ناصية االنتظار  231
 المدني

2013 1 

 1 2016 للمؤلف مصراته  علي يوسف رشدان تاريخ المسرح في مصراته  232

 والمجتمع الثقافة وزارة طرابلس  مفتاح العماري مدونة النثر الليبي  234
 المدني

2013 1 

مصطفى لطفي  في سبيل التاج  235
 المنفلوطي

شركة ومطبعة  سيلدار تونس 
 وراقة ودار كتب

2014 1 

عبد الحكيم سليمان  جماليات الرواية الليبية  236
 المالكي

 1 2008 اكتوبر 7منشورات   

 1 2008 اكتوبر 7 منشورات   سليمان الحكيم عبد الليبية الرواية جماليات  237
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 المالكي

 1 1985 التعليمامانة  ليبيا  محمد فريد أبوجديد المهلهل سيد ربيعة  238

لغة اإلشارة العربية لغة   239
 الصم

الدكتور عبد هللا عبد 
 الحميد سويد

المنشأة العامة للنشر  طرابلس 
 والتوزيع اإلعالن

1985 1 

 1 1978 دار العلم للماليين بيروت الرابعة الدكتور فاخر عقل علم النفس التربوي  240

 القران الكريم  241
 مترجم

 1 2008 جمعية الدعوة االسالمية طرابلس  

 1  المؤلف طرابلس  احمد بن رمضان قنود ما غرك بربك الكريم  242

 والمجتمع الثقافة وزارة طرابلس  يونس شعبان الفنادي ثورة فبراير في األدب الليبي  244
 المدني

2013 1 

اسماء مصطفى  بالدي يا  245
 األسطى

 والمجتمع الثقافة وزارة طرابلس 
 المدني

2013 1 

 1 2013 جامعة مصراتة مصراتة  محمد محمود ملودة نقد القصة الليبية القصيرة  246

 والمجتمع الثقافة وزارة طرابلس  صالح عباس زهور فبراير  247
 المدني

2013 1 

 والمجتمع الثقافة وزارة طرابلس  عباس صالح فبراير زهور  248
 المدني

2013 1 

أحمد أبوزيد  التراث الليبيلمحات من   249
 المسماري

 1 2011   الثانية

 1 2015مركز الدراسات  طرابلس السادسة التير د. مصطفىمبادئ  وأسس البحث   250
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 االجتماعية االجتماعي

 البحث وأسس  مبادئ  251
 االجتماعي

 الدراسات مركز طرابلس السادسة التير د. مصطفى
 االجتماعية

2015 1 

تكنولوجيا  المعلومات   252
 وتحديث التعليم

الدكتور الغريب زاهر 
 اسماعيل

 1 2001 عالم الكتب القاهرة 

فاطمة ابراهيم بن  دليل االندماج التربوي  253
 عامر

افريقيا للطباعة  طرابلس 
 واإلعالن

 1 

دار الحصاد للنشر  دمشق  وفيق خنسة الشخصية اليابانية  254
 والتوزيع

1994 1 

صناعة التأمين التكافلي بين   255
 التأصيل والتطبيق

الدكتور عز الدين 
 الشيباني

 1 2019 الواثقة للتأمين الصحي طرابلس 

حوار  لبناء مجتمع المستقبل   256
 في ليبيا

مركز الدراسات  طرابلس  د. علي الحوات
 االجتماعية

2015 1 

المكتبات الرقمية وشبكة   257
 االنترنت

المركز األصيل للطباعة  مصر  طارق محمود عباس
 والنشر والتوزيع

2003 1 

المعلومات وتكنولوجيا   258
المعلومات على أعتاب قرن 

 جديد

محمد فتحي عبد 
 الهادي

مكتبة الدار العربية  القاهرة 
 للكتاب

2000 1 

 ابوبكر الهوش دراسات في المكتبات  259
 مبروكة محيريق

المنشأة الشعبية للنشر  طرابلس 
 والتوزيع

1981 1 

د. جمعة محمد  1السبع جزء القراءات   260
 األحول

الهيئة العامة لألوقاف  طرابلس 
 وشؤون الزكاة

2008 1 
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 محمد جمعة. د 1 جزء السبع القراءات  261
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 1 جزء السبع القراءات  262
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 2 جزء السبع القراءات  263
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 2 جزء السبع القراءات  264
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 2 جزء السبع القراءات  265
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 2جزء السبع القراءات  266
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 3 جزء السبع القراءات  267
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 3 جزء السبع القراءات  268
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 3 جزء السبع القراءات  269
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 3 جزء السبع القراءات  270
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 3 جزء السبع القراءات  271
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 
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 محمد جمعة. د 4 جزء السبع القراءات  272
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 4 جزء السبع القراءات  273
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 4 جزء السبع القراءات  274
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 5 جزء السبع القراءات  275
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 5 جزء السبع القراءات  276
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 5 جزء السبع القراءات  277
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 6 جزء السبع القراءات  278
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 6 جزء السبع القراءات  279
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 7 جزء السبع القراءات  280
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 7 جزء السبع القراءات  281
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

 محمد جمعة. د 7 جزء السبع القراءات  282
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 



 كتب العربيةلسجل ا

 

 محمد جمعة. د 7 جزء السبع القراءات  283
 األحول

 لألوقاف العامة الهيئة طرابلس 
 الزكاة وشؤون

2008 1 

القانون الدولي العام   287
 المعاصر

 1 2003 دار الرواد طرابلس  محمد نوري المهدوي

ابوبكر مصطفى  مبادئ االدارة  288
 بعيرة

مركز البحوث والعلوم  بنغازي 
 االقتصادية

1988 1 

الدار الدولية للنشر  القاهرة الخامسة ف . بوش اساسيات الفيزياء  289
 والتوزيع

1990 1 

التأمين الخاص وفقا ألحكام   290
 القانون المدني الخاص

مصطفى محمد 
 الجمال

 1 2001 الفتح للطباعة والنشر االسكندرية 

الدار الجماهيرية للنشر  طرابلس  الفن توفلر حضارة الموجة الثالثة  291
 والتوزيع

1990 1 

اللجنة الشعبية للصة  طرابلس  هيئة الضمان الطبي المسؤولية الطبيةقانون   292
 والضمان االجتماعي

  

 1 1976 مكتبة عين شمس القاهرة  سيد الهواري المدير الفعال  293

الواضح في الكيمياء غير   294
 العضوية

محي الدين محمود 
 الباروني

دار الفرجاني للنشر  طرابلس الثانية
 والتوزيع

1996  

 1 1990 شركة ليبيا  للتأمين طرابلس  نيل كروكفورد مدخل إلى إدارة الخطر  295

إدارة التنمية واإلصالح   296
 اإلداري

 1 1974 دار المعارف القاهرة  أحمد رشيد

االتفاقية الدولية بشأن   297
المسؤولية المدنية عن 

 1 2005 دار الفكر الجامعي االسكندرية  نادر محمد ابراهيم



 كتب العربيةلسجل ا

 

أضرار التلوث بوقود السفن 
 الزيتي

حسن عبد الرحمن  التعويض عن أصابة العمل  298
 قدوس

 1  مكتبة الجالء الجديدة المنصورة 

الدار الجماهيرية للنشر  طرابلس الرابعة علي محمد شميس العلوم السياسية  299
 والتوزيع واالعالن

1988 1 

شهاب أحمد جاسم  المبادئ العامة للتأمين  300
 العنبكي

 1 2005 دار الفكر الجامعي االسكندرية 

مبدأ التعويض في التأمين   301
 البحري

الصديق األمين 
 المصراتي

طالس للدراسات  دمشق 
 والترجمة والنشر

1986 1 

 1 1988 المكتب العربي الحديث اسكندرية  محمد سعيد عبد الفتاح التسويق  302

 غبد هللا الكيالني الكيمياءالطليعة في   304
 ناصر أحمد عثمان

دار الوليد للنشر  طرابلس 
 والتوزيع

  

 1 1996 دار الشروق   مصطفى الفقي الرؤية الغائبة  305

 1 1991 مطابع سجل العرب   يحي محمد أبوطالب محاسبة شركات التأمين  306

التعويض عن حوادث   307
 السيارات

الحقوق للنشر دار    أحمد محمود موافي
 والتوزيع

2010 1 

محاضرات في تأمينات خيانة   308
 األمانة والضمان

 1 1988 معهد مصر للتأمين القاهرة  سمير أمين

 1 1997 مطبعة القاهرة الجديدة القاهرة  جمال الحكيم التأمين البحري  309

 1 1990 شركة ليبيا للتأمين طرابلس  نيل كروكفورد مدخل إلى أدارة الخطر  310



 كتب العربيةلسجل ا

 

حوادث الطرق وافاق   311
 السالمة

علي محمود 
 الحضيري

الشركة العامة للورق  مصراتة 
 والطباعة

1998 1 

جبرائيل الموند  السياسة المقارنة  312
 وآخرون

منشورات جامعة  بنغازي 
 قاريونس

1996 1 

 شركات وإدارة تنظيم ميثاق  313
 العامة المساهمة

العامة لسوق الهيئة  عمان الثالثة 
 المال

2008 1 

عدنان أحمد ولي  أعادة التأمين  314
 العزاوي

 1 1991 هيئة المعاهد الفنية  

 1 1988 مكتبة ممصر القاهرة مغدلة مجدي مقصود األحياء  315

الدليل العلمي إلعداد وتطبيق   316
 الخطة االستراتيجية للمؤسسة

فريق من 
 المستشاريين

ناصر غطاس   قبرص 
 وشركاهم

1988 1 

الفكر السياسي والقانوني عند   317
 محمد بن علي الشوكاني

دار النسيم للطباعة  بيروت  زياد علي
 والنشر والتوزيع

1999 1 

ريتشارد داوسن  التنشئة السياسية  318
 وآخرون

منشورات جامعة  بنغازي 
 قاريونس

1990 1 

 1 2011 دار الفكر الجامعي االسكندرية  نبيل محمد مختار أعادة التأمين  319

األشراف والرقابة على سوق   320
التأمين  في الجمهورية 

 العربية الليبية

دار القانوني للطباعة  طرابلس  سالمة عبد هللا
 والنشر

1969 1 

 الميسر في علم األحياء  321
 النبات

مصطفى محمد 
 أبوقرين

مكتبة طرابلس العلمية  طرابلس الثانية
 العالمية

1996 1 



 كتب العربيةلسجل ا

 

االساسيات المتكاملة  لعلم   322
 الحيوان

الدار العربية للنشر  القاهرة  سزهيكمان وآخ
 والتوزيع

1988 1 

دار الحكمة  للطباعة  طرابلس  عبد العزيز سلطان 1الفيزياء الطبية   323
 والنشر والتوزيع

2005 1 

 للطباعة  الحكمة دار طرابلس  سلطان العزيز عبد 2 الطبية الفيزياء  324
 والتوزيع والنشر

2005 1 

العقوبات المالية بين الشريعة   325
 والقانون

المنشأة العامة والتوزيع  طرابلس  حميد محمد  القماطي
 واالعالن

1986 1 

وعية سقوط الشيبعد   326
 الرأسمالية

الدار الجماهيرية للنشر  طرابلس 1428 رافي بترا
 والتوزيع

1428 1 

نطاق المسؤولية التأمين في   327
 الطبي القانون المقارن

 1 2007 للنشر والتوزيع ازيبنغ  سعد سالم العسبلي

 1 2009 دار زهران عمان مزيدة محمد رفيق المصري التأمين وإدارة الخطر  328

ابراهيم  أحمد العدوي  الدولة  اإلسالمية  329
 وآخرون

الدار الجماهيرية للنشر  طرابلس 
 واإلعالنوالتوزيع 

1988 1 

تأمين المسؤولية المدنية عن   330
أضرار التلوث  البحري 
بالزيت ودور النوادي 
 والحماية والتعويض

 1 2010 دار الكتاب القانوني إسكندرية  صالح محمد سليمة

المكتب المصري  القاهرة  مصطفى عبد العزيز  الموسوعة الشاملة في التأمين   331
 الحديث 

2003 1 

 1 1965 دار الجامعات المصرية  االسكندرية   جميل توفيق مذكرات في اإلدارة المالية   332



 كتب العربيةلسجل ا

 

 1 1976 دار المعارف المصرية القاهرة   سيد الهواري التنظيم   333

االساسيات المتكاملة لعلم   334
 الحيوان

الدار العربية للنشر  القاهرة  س.هيمكانو
 والتوزيع

1989 1 

شركة المطبوعات  بيروت السابعة محمد حسنين هيكل للتاريخزيارة جديدة   335
 للتوزيع والنشر

1988 1 

اسماعيل صبري عبد  مصر التي نريدها   336
 هللا 

 1 1992 دار الشروق  القاهرة 

مكتبة العالمية    درك إلرشو وآخ أساسية صخر مبادئالبيسك   337
 للكومبيوتر

1986 1 

 1 1991 نادي القضاة  الثالثة  الدين أحمد شرف أحكام التأمين  338

الشركة العامة للورق    عبد هللا األشتر  المعين في النحو والصرف   339
 والمطابع 

 1 

 1 2000 مركز األهرام  للترجمة القاهرة   كمبرلي  أن اليوت  الفساد واالقتصاد العالمي   340

تشريح الجملة العصبية   341
 المركزية والرأس والعنق

 1 1993 منشورات جامعة دمشق دمشق  وآخرون فؤاد أسعد

منشورات جامعة  بنغازي   مارغريت ريشاردر تنظيم األعمال   342
 قاريونس

1992 1 

 1 1979 كلية  التجارة االسكندرية   محمد طه البدوي المنهج في علم السياسة   343

الواضح في الكيمياء   345
 العضوية 

محي الدين الباروني 
 وأخر

مكتبة طرابلس العلمية  طرابلس الرابعة
 العالمية 

1993 1 

 1 مكتبة القرآن للطبع  القاهرة  سيد الحميليالفتاوي  كل ما يهم المسلم   346



 كتب العربيةلسجل ا

 

 والنشر والتوزيع في حياته ويومه وغده 

الدار الجماهيرية للنشر  طرابلس  الفن توفلر  حضارة الموجة الثالثة   347
 اإلعالنوالتوزيع 

 1 

األمن الصناعي ضرورة   348
 حتمية

مجدي ابراهيم 
 أبوالعال

المكتبة المصرية للنشر  المنصورة  
 والتوزيع

2010 1 

السياسة بين النظرية   349
 والتطبيق

دار النهضة العربية  بيروت   محمد علي محمد
 للطباعة والنشر

1985 1 

العامة السورية المؤسسة  سوريا   1986دليل العمل حتى   350
 للتأمين

 1 

دليل المصارف والمال   350
واالستثمار والصيرفة 

 والعقار والـامين

 1 1988 مؤسسة دليل المصارف بيروت  

دور المؤسسات واألسواق المالية   351

 االقتصاد في أعادة هيكلة
 الليبي 

 عبد هللا أمحم دشامية
 وآخرون

منشورات مركز بحوث  بنغازي 
 االقتصاديةالعلوم 

1997 1 

 1  وكالة المطبوعات  الكويت   ويليام كرواس  ميكانيكا السيارات  352

شركة المطبوعات  بيروت السابعة محمد حسنين هيكل  قصة السويس  353
 للتوزيع والنشر

1986 1 

االساسيات المتكاملة لعلم    354
 الحيوان

 1   القاهرة  س.هيكمان وآخرو

دار غريب للطباعة  القاهرة  علي السلمي التخطيط والمتابعة   355
 والنشر والتوزيع

 1 



 كتب العربيةلسجل ا

 

مصطفى كامل طه  التأمين البحري  356
 وآخ

 1 2005 دار الفكر الجامعي  االسكندرية  

علي محمد كريميد  الفيزياء   357
 وآخرون

المركز الوطني لتخطيط  طرابلس 
 والتعليم والتدريب

2004 1 

الشركة العامة للنشر   الثانية  محمد حلف  مبادئ علم االجرام  358
 والتوزيع واإلعالن

1977 1 

 1 2006 مطبعة االزدهار مصراته  رجب محمد المسالتي التأمين الطبي   359

 
360 

المسؤولية المدنية عن المدنية  
عن النشاط الطبي في القانون 

 الليبي 

سعد سالم عبد الكريم 
 العسبلي

 1 1994 جامعة قاريونس بنغازي  

بشير عباس العالق  تسويق الخدمات   361
 وآخر

 1 1999 دار العقل   

 1 1992 منشورات قاريونس بنغازي   مارغريت ريشاردز تنظيم األعمال   362

 1 1991 منشورات قاريونس بنغازي  اديب نصور ميزان الدول  363

 1 1978 دار النهضة العربية   الرابعة  ابراهيم درويش  النظام السياسي  364

دراسات في تاريخ الفكر   365
 العربي

خليل ابراهيم 
 السامرائي

 1  جامعة الموصل  

 1 1992 األهلية للنشر والتوزيع بيروت   مارسيل بريلو تاريخ الفكر السياسية  366

تأمين الشيخوخة والعجز   367
والوفاة في القطاعين 

 والخاص

 1 1974    سعيد عبد الفتاح علي 



 كتب العربيةلسجل ا

 

دور التأمين في التنمية   368
 االقتصادية 

 1 1971 جامعة بيروت العربية بيروت  عادل عبد الحميد عز

 1 1994 منشورات جامعة دمشق دمشق  منير البيطار وآخرون الفيزيولوجيا البشرية  369

زهران للنشر دار    محمد رفيق المصري التأمين وإدارة الخطر   370
 والتوزيع

 1 

مدخل إلى علم العالقات   371
 الدولية

المكتب المصري  القاهرة الثالثة محمد طه بدوي
 الحديث

 1 

التحليل المالي ومناقشة   372
 الميزانيات

 1 1973 مطبعة خالد بن الوليد دمشق  حمدي السقا

محاضرات في تأمين الحريق   373
 والسطو

 1  الشرق للتأمينمعهد    أنور زكري 

محمد صالح الدين  تطبيقات رياضة التامين  374
 صدقي

 1 1982 دار الثقافة العربية  القاهرة 

 1 1970 مكتبة النهضة المصرية القاهرة   جمال حمدان شخصية مصر  375

 1 1992 مكتبة العبيكان الرياض  ابراهيم عبدهللا المنيف استراتيجية اإلدارة اليابانية  376

 1 1974 مكتبة االنجلو المصرية القاهرة  الرابعة بطرس بطرس غالي المدخل في علم السياسة   377

 1 2004 دار النهضة العربية القاهرة  محمد عبد هللا نعمان  الحماية الدولية للبيئة البحرية   378

أحمد عبد الحميد  1القانون البحري الليبي ج  379
 عشوش

العامة للنشر الشركة  طرابلس 
 والتوزيع واالعالن

1977 1 

 الحميد عبد أحمد 2ج الليبي البحري القانون  380
 عشوش

 للنشر العامة الشركة طرابلس 
 واالعالن والتوزيع

1977 1 



 كتب العربيةلسجل ا

 

 1 1991 مؤسسة الرضا للطباعة جيزة  عبيد محمد عنان مقدمة في التسويق المعاصر  381

الموسوعة البحرية والتأمينية   382
 والتجارية

 1 2008 منشأة المعارف اسكندرية   منصر السكري

طارق عبد العال  ادارة المخاطر  383
 حماد

 1 2008 الدار الجامعية اسكندرية 

دار الحامد للنشر  عملن  أحمد فتحي أبوكريم الشفافية والقيادة في االدارة   384
 والتوزيع

2009 1 

المسؤولية المدنية والتعويض   385
 عنها

دار المطبوعات  االسكندرية  أمير فرج يوسف
 الجامعية

2006 1 

المعنى والقوة في النظام   386
 العالمي الجديد

زكي العايدي 
 وآخرون

 1 1994 سينا للنشر  القاهرة 

 1  مؤسسة دليل المصارف بيروت   دليل المصارف  387

المبادئ األساسية في   388
 الحاسبات االلكترونية

 1 1970 دار المعارف بمصر القاهرة  السيدالسيد محمد 

الواضح في الكيمياء نووية   389
 وتحليلية

محي الدين الباروني 
 وآخر

مكتبة طرابلس العلمية  طرابلس الرايعة
 العالمية

1993 1 

الحديث في التاريخ الطبيعي   390
 علم الحيوان

ئدي للطباعة القادار  طرابلس  خالد المغربي
 والنشر والتوزيع

1996 1 

  2009 منشأة المعارف االسكندرية  نبيل محمد مختار التأمين البحري   391

المختصر في شروط التأمين   392
 البحري

 1  شركة ليبيا للتأمين بنغازي   خليفة محمد التواتي 



 كتب العربيةلسجل ا

 

 التأمين شروط في المختصر  393
 البحري

 1  شركة ليبيا للتأمين بنغازي  خليفة محمد التواتي

المنشأة العامة للنشر  طرابلس الثانية علي محمد الشميس العلوم السياسية   394
 والتوزيع واالعالن

1982 1 

قائمة مطبوعات دار النهضة   395
 العربية

 1 1992  القاهرة  

مصطفى محمد عبد  تأمينات الحريق والسطو   396
 الرسول

 1 1989 معهد مصر للتأمين مصر 

مبادؤه التسويق الحديث   397
 وادارته وبحوثه

الدار الجماهيرية للنشر  سرت  بشير عباس العالق
 والتوزيع واالعالن

 1 

 1 1995 دار الشروق القاهرة الثانية مصطفى الفقي تجديد الفكر القومي  398

حوكمة الشركات ومعالجة   399
 الفساد المالي واالداري

محمد مصطفى 
 سليمان

 1 2006 الدار الجامعية  االسكندرية 

 1  دار الجامعات المصرية القاهرة   حنفي محمود سليمان ادارة االنتاج   400

ر حسني زغوان بشي الرياضيات بالثانوية  401
 وأخر

المركز الوطني لتخطيط  طرابلس  
 والتدريبوالتعليم 

2004 1 

 1 1990 شركة ليبيا للتأمين طرابلس  نيل كروكفورد مدخل إلى إدارة المخاطر   402

 ارهاب الدولة  403
 النموذج الفرنسي

الدار العالمية للطباعة  بيروت  سيرج كادروباني
 والنشر

1990 1 

 الفيزياء في الممتاز  404
 المغناطسية والكهربية

محمد عبد الرحمن 
 الهوني

الشركة العامة للورق  الخمس الثامنة
 والطباعة

2000 1 



 كتب العربيةلسجل ا

 

 

دليل الطالب في اللغة   405
 االنجليزية

 1 2004    محمد مفتاح التونيسي

شركة المطبوعات  بيروت الثانية قدري قلعجي من أعالم الفكر العالمي  406
 للتوزيع والنشر

1992 1 

 1 1994 دار الشروق بيروت   مصطفى الفقي حوار األجيال  407

االعفاءات والمسموحات في   408
 التامين البحري

ثروت علي عبد 
 الرحيم

 11 1966 عالم الكتب  

الحرائق أساليب مكافحتها   409
 والوقاية منها

 1 2006 الحكيم للطباعة دار   أحمد خالد عالم

الدار الجماهيرية للنشر  مصراته  صبحي محمد قنوص أزمة التنمية   410
 والتوزيع و االعالن

1992 1 

 1 1990 شركة ليبيا للتأمين طرابلس   نيل كروكفورد مدخل إلى إدارة المخاطر  411

المخاطر إدارة إلى مدخل  412  1 1990 شركة ليبيا للتأمين طرابلس  كروكفورد نيل 

مركز جهاد الليبيين  طرابلس  انجلو بتشولي ايطاليا ما وراء البحار   413
 للدراسات التاريخية

1993 1 

 في السياسة المقارنة  415
 المداخل النظرية

 1 1998 للطباعة والنشرتالة  بنغازي  كاظم هاشم نعمة 

دار كيان للنشر  القاهرة  فريق اعداد تسويق التامين  416
 والتوزيع

2011 1 

 1 2011 للنشر كيان دار القاهرة  فريق مقدمة في التأمين متناهي   417



 كتب العربيةلسجل ا

 

 والتوزيع الصغر 

السياسات المقارنة في وقتنا   418
 الحاضر 

االهلية للنشر الدار  عمان  الموند . جابرييل إيه
 والتوزيع

1998 1 

 لاللتزامالمصادر اإلدارية    419
 في القانون المدني الليبي

منشورات الجامعة  بنغازي  ثروت حبيب
 الليبية

1972 1 

 الممتاز في الفيزياء  420
 دليلك لالمتياز

محمد عبد الرحمن 
 الهوني

الشركة العامة للورق  الخمس السابعة
 والطباعة

2000 1 

حوار الشمال والجنوب   421
وأزمة تقسيم العمل الدولي 
 والشركات المتعددة الجنسية

 1 1986 دار الشباب للنشر بيروت  وآخرونعبد هللا هدية 

العالقة السياسية بين ايالة   423
 طرابلس الغرب وانجلترا

المنشأة العامة للنشر  طرابلس   عبد هللا خليفة الخياط
 والتوزيع واالعالن

1985 1 

دار النهضة العربية  بيروت  نبيل السمالوطي  علم اجتماع التنمية   424
 للطباعة والنشر

1981 1 

سلسلة المساعد في   425
 الرياضات 

منشورات دار ومكتبة  مصراته  عبد الستار صافار
 الشعب

2003 1 

 أبو العيد أبو مصطفى دليل التصنيف المهني   426
 الخير

    1 

الحديثة لألنظمة المفاهيم   427
 والحياة السياسية

دار النهضة العربية  بيروت  فوزي أبودياب
 للطباعة والنشر

 11 

 1 2010 المكتب الجامعي الحديث االسكندرية   ابراهيم سيد أحمد النقل الجوي   428



 كتب العربيةلسجل ا

 

 الميكانيكا العملية   429
 االستاتيكا

محي الدين الجزيري 
 وآخر

للنشر الدار الجماهيرية  مصراتة 
 والتوزيع واالعالن

1987 1 

دار بوسالمة للطباعة  تونس  البشير زهرة التأمين البري   430
 والنشر

 1 

   محمد طه بدوي  المنهج في علم السياسة   431
 اسكندرية 

 1 1979 جامعة االسكندرية

فوزي فاضل  4روح وريحان ج  432
 الزفزاف

   2009 1 

محمد زاهي بشير  المقارنةقراءة في السياسة   433
 المغيربي

منشورات جامعة  بنغازي 
 قاريونس      

1994 1 

الوسيط في شرح القانون   434
 1المدني ج

عبد الرزاق 
 السنهوري

 التراث أحياء دار بيروت  
 العربي

 1 

 القانون شرح في الوسيط  435
 2ج المدني

 الرزاق عبد
 السنهوري

 التراث أحياء دار بيروت 
 العربي

 1 

 القانون شرح في الوسيط  436
 4ج المدني

 الرزاق عبد
 السنهوري

 التراث أحياء دار بيروت 
 العربي

 

 1 

 القانون شرح في الوسيط  437

 6ج المدني

 الرزاق عبد
 السنهوري

 التراث أحياء دار بيروت 
 العربي

 

 1 

 القانون شرح في الوسيط  438
 1مج  7ج المدني

 الرزاق عبد
 السنهوري

 التراث أحياء دار بيروت 
 العربي

 1 



 كتب العربيةلسجل ا

 

 

 القانون شرح في الوسيط  439
 2مج  7ج المدني

 الرزاق عبد
 السنهوري

 التراث أحياء دار بيروت 
 العربي

 

 1 

440        1 

 

 القانون شرح في الوسيط  441
 9ج المدني

العربي التراث أحياء دار بيروت  السنهوري الرزاق عبد  
 

 1 

 القانون شرح في الوسيط  442
 10ج المدني

العربي التراث أحياء دار بيروت  السنهوري الرزاق عبد  
 

 1 

المحاسبة الراقية مباديء   443
 1مج  1وتطبيق ورقابة ج

 1 1979 دار المعارف بمصر القاهرة التاسعة محمد كامل الحاروني

 مباديء الراقية المحاسبة  444
 2 مج 1ج ورقابة وتطبيق

 1                                          1979 دار المعارف بمصر القاهرة التاسعة الحاروني كامل محمد

الدليل العربي لألستخدام   445
 لوتس

مؤسسة جمال الجاسم   الرابعة حسين حسن بركات
 لإللكترونيات

1990 1 

عروبة مصر وامتحان   446
 التاريخ

 1 1981 دار االفاق الجديدة  بيروت الثانية غالي شكري 

الموسوعة التشريعية   447
 للجماهيرية 

 2 القوانين الصادرة مج

 الشعبية اللجنة أمانة
 للعدل

 1 1974 العدل مطابع طرابلس 

 التشريعية الموسوعة  448
  للجماهيرية

أمانة اللجنة الشعبية 
 للعدل

 1 1974 مطابع العدل طرابلس 



 كتب العربيةلسجل ا

 

 3 مج الصادرة القوانين

 التشريعية الموسوعة  449
  للجماهيرية
 5 مج الصادرة القوانين

 الشعبية اللجنة أمانة
 للعدل

 1 1974 العدل مطابع طرابلس 

 التشريعية الموسوعة  450
  للجماهيرية
 5 مج الصادرة القوانين

 الشعبية اللجنة أمانة
 للعدل

 1 1974 العدل مطابع طرابلس 

 التشريعية الموسوعة  451
  للجماهيرية
 6 مج الصادرة القوانين

 الشعبية اللجنة أمانة
 للعدل

 1 1974 العدل مطابع طرابلس 

 التشريعية الموسوعة  452
  للجماهيرية
 مج الصادرة القوانين

 الشعبية اللجنة أمانة
 للعدل

 1 1974 العدل مطابع طرابلس 

موسوعة الضرائب في   453
 الجماهيرية العربية الليبية

 1 1977  طرابلس  الضرائبمصلحة 

عروبة مصر وامتحان   454
 التاريخ

 1 1981 دار اآلفاق الجديدة بيروت الثانية  غالي شكري 

بحث عن نظام الخدمة   455
 المدنية في الجماهيرية

االدارة العامة للتنظيم 
 وترتيب الوظائف

أمانة العمل والخدمة  طرابلس  
 المدنية

1977 1 

دراسات في النظم والمشاكل   456
 المحاسبية 

 1 1976 مؤسسة شباب الجامعة 1االسكندرية  أحمد رجب عبد العال 

 1 2003 أمانة مؤتمر الشعب العام طرابلس  مؤتمر الشعب العام 2مدونة التشريعات عدد  457

تشريعات ولوائح التأمين في   458
 الجماهيرية

 1  الخليجمطابع  بنغازي  شركة ليبيا للتأمين

 1 1981 الشركة التونسية للتوزيع تونس احمد بن منضور مجموعة قرارات المحكمة   459



 كتب العربيةلسجل ا

 

 وآخرون 1981االدارية

 المحكمة قرارات مجموعة  460
 1980االدارية

 منضور بن احمد
 وآخرون

 1 1980 للتوزيع التونسية الشركة تونس 

 المحكمة قرارات مجموعة  461

  1979االدارية

 منضور بن احمد
 وآخرون

 1 1979 للتوزيع التونسية الشركة تونس 

دليل مجموعة قوانين   462
وانظمة وتعليمات واتفاقيات 

 التأمين في االردن

االتحاد االردني 
 لشركات التأمين

 1  مطبعة أبوالراغب عمان 

مجموعة قوانين التامين   463
االلزامي على السيارات في 

 البالد العربية

العام العربي االتحاد 
 للتأمين

 1 1989  دمشق 

مجموعة مختارة من   464
 التشريعات االتحادية

اتحاد الجمهوريات 
 العربية

   1984 1 

قانون المرافعات المدنية   465
 والتجارية

الهيئة العامة لشؤون  ليبيا  االدارة العامة للقانون 
 القضاء

1987 1 

 6التقرير السنوي  ج  466

 التشريعاتمراجعة 

 1     ديوان المحاسبة 

 1     ديوان المحاسبة 2التقرير السنوي ج  467

التقرير األول عن نشاط   468
 التأمين في الجمهورية الليبية

اإلدارة العامة للشؤون 
 االقتصادية 

    2 

 1     وزارة العدل 25قانون البترول رقم   469

تعريفة التأمين االجباري   470
 البطاقة البرتقاليةوتعريف 

 1     شركة ليبيا للتأمين 

 1 1974 مطابع السايح تاجوراء  شركة ليبيا للتأمين العيد   471



 كتب العربيةلسجل ا

 

 العاشر لتأسيسها

محاضرات في تأمين   472
 الحوادث المتنوعة 

 1 1988 معهد مصر للتأمين مصر  سمير أمين

محاضرات في تأمين   473
 الطيران

أنور عبد المنعم 
 متوليزكري

 1 1982 معهد مصر للتأمين مصر 

الشروط العمومية لوثيقة   474
 التامين من الحريق 

 1  معهد الشرق للتامين   

الدليل االرشادي لوثائق   475
 التأمينات العامة

 1     شركة ليبيا للتأمين

 1     للتأمين ليبيا شركة تعريفة تأمين البسيارات  476

الحريق  تعريفة التأمين ضد  477
 والسطو

 1     للتأمين ليبيا شركة

 1     للتأمين ليبيا شركة شركة مساهمة ليبية  478

 1     للتأمين ليبيا شركة ليبية مساهمة شركة  149

 1     للتأمين ليبيا شركة ليبية مساهمة شركة  490

 1     للتأمين ليبيا شركة ليبية مساهمة شركة  491

 1     للتأمين ليبيا شركة ليبياالتامين في   492

 1     شركة ليبيا للتأمين التأمين في ليبيا  493

الئحة نظام العاملين   494
 بالمصارف التجارية

     1 

 1 1985 مؤسسة دليل المصارف    دليل المصارف   495

 1  مؤسسة دليل المصارف    دليل المصارف  496

االستصالح أمانة  الدليل الزراعي  497
الزراعي وتعمير 

 1 1983   التاسعة



 كتب العربيةلسجل ا

 

 االراضي

وقائع أعمال المؤتمر الثالث   498
 للتدريب والتنمية االدارية

المركز العربي في 
 الهندسة واالدارة

العرب في الخبراء  القاهرة 
 االدارةو ةسالهند

1989 1 

التقرير السنوي العام المقدم   499
 للمؤتمرات الشعبية االساسية

اللجنة الشعبية للرقابة 
 والمتابعة 

   1993 1 

 المقدم العام السنوي التقرير  500
 االساسية الشعبية للمؤتمرات

 للرقابة الشعبية اللجنة
 والمتابعة

   1989 1 

 2التقرير السنوي ج  501

الوزارات والهيئات 
 والمؤسسات العامة

مطابع الثورة للطباعة  بنغازي   ديوان المحاسبة
 والنشر

1973 1 

توصيف وترتيب وظائف   502
 وزارة االقتصاد

 1 1983    وزارة الحدمة المدنية

 1  دار المريخ للنشر الرياض   جورج ريجدا مبادئ ادارة الحظر والتأمين   503

االصالح وقضايا ادارة   504
 التنمية

     1 

 


