
 

 وزارة التـعليم العـــالي و البـحث العلمي

- تيـارت -جــامـعة ابن خـلدون 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 قائمة الكتب المقترحة من طرف أساتذة الكلية

 علوم القانونية و اإلداريةكتب ال -1

 الرقم الكتاب المؤلف دار النشر السنة الكمية

الموسوعة الحديثة للمصطلحات السياسية و  طوشهايل عبد المولى طش دار الحامد 2102 10

 االقتصادية
01 

 02 إدارة الموارد البشرية محمد الحريري.د دار الحامد 2102 10

إدارة األزمات السياسية و استراتيجيات القضاء  محمد الحريري.د دار الحامد 2100 10

 على األزمات السياسية الدولية
03 

 04 تاريخ األفكار االقتصادية لي معموريعبد ع.د.أ دار الحامد 2102 10

 05 الرقابة اإلدارية حسين أحمد الطراونة.د دار الحامد 2101 10

 06 إدارة التغيير سيد سالم عرفة دار الحامد 2112 10

 07 إدارة اإلبداع و االبتكار أسامة خيري.د دار الحامد 2102 10

 08 إلى تنمية الموارد البشريةمدخل  الدكتور لعلى بوكميش دار الحامد 2102 10

 09 المفاهيم اإلدارية السياسية أحمد عريقات و زمالئه.د دار الحامد 2102 10

 10 إدارة التغيير التحديات و االستراتيجيات خضر مصباح الطيطي.د دار الحامد 2100 10

اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل  صبحية بخوش.د دار الحامد 2100 10

 قتصادي و المعوقات السياسيةاال
11 

 12 اإلصالح اإلداري هاشم حمدي رضا.د دار الحامد 2112 10

آليات العولمة االقتصادية و آثارها المستقبلية في  هيفاء عبد الرحمان التكريتي دار الحامد 2102 10

 االقتصاد العربي
13 

العمليات –النظريات مبادئ اإلدارة الحديثة  حسين حريم.د.أ دار الحامد 2100 10

 وظائف المنظمة -اإلدارية
14 

 15 تنمية و بناء نظم الموارد البشرية هاشم حمدي رضا.د دار الحامد 2100 10

 16 إدارة التحول و القيادة الفعالة هاشم حمدي رضا.د دار الحامد 2102 10

 17 (ية و التطبيقبين النظر)الحكومة االلكترونية  عالء فرج الطاهر.د دار الحامد 2112 10

 18 مفاهيم جديدة في علم اإلدارة ختام السحيمات.د دار الحامد 2112 10

 19 أساليب اتخاذ القرارات اإلدارية الفعالة سليم بطرس جلده دار الحامد 2102 10



معن محمود .د دار الحامد 2102 10

 مروان بني أحمد/عياصره

 20 القيادة و الرقابة و االتصال اإلداري

 21 إدارة الموارد البشرية محمد فالح.د دار الحامد 2102 10

 22 منظمة التجارة العالمية سمير اللقماني دار الحامد 2100 10

 23 النموذج المتكامل لدراسة اإلدارة العامة عبد المعطي عساف.د.أ دار الحامد 2102 10

 24 (و الوظائف المبادئ و النظريات)اإلدارة  موفق حديد.د دار الحامد 2102 10

 25 إدارة اإلستراتيجية شوقي ناجي جواد.د.أ دار الحامد 2102 10

 26 السلوك التنظيمي شوقي ناجي جواد.د.أ دار الحامد 2102 10

شوقي ناجي جواد و .د.أ دار الحامد 2100 10

 زميله

 27 سياسات األعمال –السياسات اإلدارية 

 28 رية القرارات اإلداريةنظ كاسر المنصور.د دار الحامد 2112 10

 29 األساليب الكمية في اإلدارة خالد الهيتي.د.أ دار الحامد 2112 10

 30 إدارة الموارد البشرية خالد الهيتي.د.أ دار الحامد 2102 10

 أساسيات اإلدارة حسين حريم و آخرون.د دار الحامد 2100 10

 
31 

صالح .د/يوحنا آل آدم.د دار الحامد 2102 10

 رزقال

 32 المحاسبة اإلدارية و السياسات اإلدارية المعاصرة

 33 القدس في الصراع العربي اإلسرائيلي محمد عوض الهزايمة.د دار الحامد 2102 10

 34 العرب و المستقبل اسماعيل نوري الربيعي.د دار الحامد 2102 10

 35 ي المعاصرتاريخ أوروبا السياس اسماعيل نوري الربيعي.د دار الحامد 2102 10

 36 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى اسماعيل نوري الربيعي.د دار الحامد 2102 10

التنظيم القانوني لالنتخابات و التحوالت  عالي الفيل دار الحامد 2100 10

 الديمقراطية في الوطن العربي
37 

 منشورات الحلبي 2112 10

 

 38 ي طور التبدلالتدخل الدولي مفهوم ف ليلى نقوال الرحباني

مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغيرات  طلعت جياد الحديد.د الحامد 2112 10

 (العولمة)الدولية 
39 

 40 الشرعية الدولية لمكافحة اإلرهاب مشهور بخيت العريم الثقافة 2101 10

 41 قانون المنظمات الدولية عبد الكريم عوض.د دار الجامعة الجديدة 2101 10

منشورات زين  2102 10

 الحقوقية

 42 القانون الدستوري و المؤسسات السياسية محمد طي

منشورات زين  2101 10

 الحقوقية

 43 المعاهدات و االتفاقيات الدولية االستاذ محمد علوه

منشورات زين  2112 10

 الحقوقية

 44 العالقات الدبلوماسية و القنصلية االستاذ محمد علوه

 45 قانون العالقات الدبلوماسية و القنصلية عبد الكريم عوض.د الجامعة الجديدة دار 2101 10

 46 القانون الدولي لحقوق اإلنسان عبد الكريم عوض.د دار الجامعة الجديدة 2101 10

المركز القومي  2100 10

 لالصدارات

 47 جرائم الفساد بين آليات المكافحة الدولية و الوطنية عبد العال. د



 

 48 مكافحة اإلرهاب الدولي محمد نصر محمد.د الراية 2100 10

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

) الوجيز في شرح القانون المدني الحقوق العينية  علي هادي العبيدي

- الحقوق العينية األصلية
92 

دار التعليم العالي و  2112 10

 البحث األكاديمي

ر التزام مصادر الحق الشخصي في القانون مصاد عبد القادر الفار

 المدني
01 

دار التعليم العالي و  2101 10

 البحث األكاديمي

 00 نشأة عالقة العمل الفردية بن عزوز بن صاير

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

العقود المسماة البيه و االيجار قانون المالكين و  علي هادي العبيدي

 رينالمستأج
02 

دار التعليم العالي و  2100 10

 البحث األكاديمي

المسؤولية الجزائية عن الجرائم الشيك في ضوء  علي حسين العريمي

 الفقه و أحكام القضاء
02 

دار التعليم العالي و  2101 10

 البحث األكاديمي

مسؤولية البنوك في العمليات المصرفية فقها و  ابراهيم سيد أحمد

 قضاءا
09 

دار التعليم العالي و  2101 10

 البحث األكاديمي

المحامي صالح الدين 

 شوشاري

الصيغ النموذجية في الدعاوي الجزائية العقود و 

 االتفاقات و االنذارات
00 

دار التعليم العالي و  2112 10

 البحث األكاديمي

السياسة الجنائية في قانون رعاية أحداث دراسة  براء منذر كمال عبد اللطيف

 ارنةمق
05 

دار التعليم العالي و  2112 10

 البحث األكاديمي

 05 النظام القانوني للتوقيع االلكتروني محمد أمين رومي

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

 02 الوجيز في النظام الدستوري امين سالمة العضايلة

دار التعليم العالي و  2100 10

 البحث األكاديمي

 02 التضليل االعالني التجاري و أثره على المستهلك راوة عباديبتول ص.د

دار التعليم العالي و  2101 10

 البحث األكاديمي

النظام القانوني لحماية األجور في القانون  أمال بطاهر.د

 الجزائري
51 

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

 50 اكاتالقانون التجاري و الشر ديمة جودت النبوت

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

 52 تصحيح العقد دراسة مقارنة ريمة فرج مكي

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

 52 مضمون التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة محمد حسن قاسم

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

 59 عقد المرابحة محمود حسني الزيني

دار التعليم العالي و  2100 10

 البحث األكاديمي

 50 عقد البيع شافعي عبد الرحمان

دار التعليم العالي و  2100 10  55 الوجيز في عقود التجارة االلكترونية محمد فواز المطالقة



 البحث األكاديمي

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

تداول االوراق المالية الحماية الجزائية دراسة  لمصاروةسيف ابراهيم ا

 مقارنة
55 

دار التعليم العالي و  2100 10

 البحث األكاديمي

 52 تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد ايجاري ابراهيم حياني.د

دار التعليم العالي و  2101 10

 البحث األكاديمي

ة التأجيرية للتنازع الرسم البلدي على القيم القاضي زياد أيوب

 الضريبي
52 

دار التعليم العالي و  2112 10

 البحث األكاديمي

أحكام العقد في الفقه االسالمي و القانون المدني  أحمد محمد داود

 في مجلدين 0-2

51 

دار التعليم العالي و  2112 10

 البحث األكاديمي

 50 القانون الدولي لحقوق االنسان  عروبة جبار الخزرجي

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

 52 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مبروك بوخزنة

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني دراسة  أحمد يوسف الزواهرة

 مقارنة
52 

دار التعليم العالي و  2102 10

 يالبحث األكاديم

 59 أحكام االلتزام  مصطفى الجمال

دار التعليم العالي و  2100 10

 البحث األكاديمي

 50 صيغ العقود و الدعاوي أسامة أحمد شتات

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

 55 القضاء الدولي الجنائي هشام محمد فريجة

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

 55 التوثيق االلكتروني و مسؤولية الجهات المختصة ينا يوسف حسانل.د

دار التعليم العالي و  2102 10

 البحث األكاديمي

المدخل لدراسة العلوم القانونية القسم الثاني  اسماعيل عبد النبي شاهين.د

 النظرية العامة
52 

دار التعليم العالي و  2100 10

 البحث األكاديمي

آثار الغصب على حق الملكية في القانون المدني  لقضاةعمار محمد على ا

 دراسة مقارنة
52 

دار التعليم العالي و  2100 10

 البحث األكاديمي

 21 الوجيز في أحكام الوصية و اإلرث أكرم ياغي.د

دار التعليم العالي و  2100 10

 البحث األكاديمي

 20 حماية حقوق الملكية الفكرية سيد أحمد عبد الخالق

دار التعليم العالي و  2100 10

 البحث األكاديمي

( األحكام العامة و الخاصة)الشركات التجارية  فوزي محمد سامي.د.أ

 دراسة مقارنة
22 

دار التعليم العالي و  2100 10

 البحث األكاديمي

 22 مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية على شرع.د

لبيولوجي و المعارف أثر إتفاقية  على التنوع ا 29

 التقليدية  المرتبطة بها
 10 2102 دار الفكر الجامعي عبد الرحيم عنتر

أثر الروابط األسرية  على تطبيق القانون  الجنائي  20

 في األنظمة  القانونية المقارنة
المركز القومي  محمد عبد الرؤوف

 لإلصدارات القانونية
2102 10 



 

في المنازعات  إجراءات التقاضي  و اإلثبات 25

 الجنسية وفقا للقانون الجزائري المقارن
 10 2102 دار الجامعة الجديدة مقني بن عماري

أحكام األسرى في الفقه اإلسالمي و القانون  25

 الوضعي
 10 2101 دار المعرفة علي أحمد جواد

-قافة للنشردار الث عامر محمود الكسواني.د أحكام اإللتزام آثار الحق في القانون المدني 22

 األردن
2102 10 

أحكام  التخل الطبي  في النطف البشرية  في الفقه  22

 اإلسالمي
 10 2100 األردن-دار النفائس طارق  عبد المنعم خلف.د

أحكام التركات و المواريث على ضوء قانون  21

 األسرة الجديد
 10 2102 الثقافة بلحاج العربي

 10 2100 دار الوراق ليلى حسن الزوبعي ية أحكام العدة في الشريعة اإلسالم 20

أحكام و اآلثار الزوجية  شرح مقارن  لقانون  22

 األحوال الشخصية
 10 2102 عمان-دار الثقافة محمد سمارة 

 10 2100 الفكر الجامعي مصطفى  كمال طه أصول اإلفالس 22

أصول التنفيذ وفقا ألحدث التعديالت  لقانون  29

 -رنةدراسة مقا-اإلجراء
-دار الثقافة للنشر مفلح عواد القضاة

 األردن
2101 10 

دراسة تحليلية  -أصول علم اإلجرام و العقاب  20

 وصفية موجزة
 10 2102 دار الثقافة محمد صبحي نجم

 10 2100 الفكر الجامعي علي محمد علي أحمد إفشاء السر الطبي  آثاره في الفقه اإلسالمي 25

عاصر في اإلجهاض و التلقيح اإلجتهاد الفقهي الم 25

 الصناعي
 10 2101 منشور ات الحلبي  سناء عثمان الدبسي

منشورات زين  علي عدنان الفيل (دراسة مقارنة)اإلجرام اإللكتروني  22

 الحقوقية
2101 10 

اإلحتكار و الممارسات المقيدة  لمنافسة في ضوء  22

 قوانين  المنافسة و اإلتفاقيات الدولية 
 10 2112 الثقافة ي الشناقمعين فند

األحكام الخاصة بالعالقة بين اآلباء و األبناء في  011

 الفقه اإلسالمي
 10 2112 األردن-دار النفائس محمد محمود الطرايرا

 

 

 كتب العلوم السياسية -2

 الرقم الكتاب المؤلف دار النشر السنة الكمية
لسياسية و استراتيجيات القضاء على األزمات السياسية إدارة األزمات ا محمد الحريري.د دار الحامد 2102 10

 الدولية
01 

 02 االحتالل األمريكي للعراق  ليث المبيضن.د دار الحامد 2102 10

تداعيات االحتالل األمريكي البريطاني على العراق و أثره على األمن  معاذ البطوش دار الحامد 2100 10

 القومي العربي
03 



 04 الحكومة و اإلدارة العامة في الواليات المتحدة األمريكية عبد الفتاح ياغي.د دار الحامد 2102 10

 05 اإلصالح السياسي و الحكم الرشيد أمين مشاقبة.د.أ دار الحامد 2101 10

 06 مؤسسات المجتمع المدني و التحول الديمقراطي محمد العكش دار الحامد 2112 10

 -رةمحمد أبو سم.د دار الحامد 2102 10

 يوسف أبو سمرة.م

 07 اإلعالم و السلطات الثالثة

 08 اإلعالم السياسي محمد أبو سمرة.د دار الحامد 2102 10

إبراهيم الياسين و .د دار الحامد 2102 10

 عمر عتيق و آخرون.د

 09 عز الدين المناصرة هوميروس فلسطين و االردن

 10 دولة الخوفتفكيك  عز الدين المناصرة.د.أ دار الحامد 2100 10

 11 تاريخ الشرق االوسط الجديد محمد أبو سمرة دار الحامد 2100 10

 12 السياسة الخارجية عبد هللا بالحبيب دار الحامد 2112 10

 13 من مدريد إلى خارطة الطريق –االتحاد االوروبي و القضية الفلسطينية  زياد شفقان الضرابعة دار الحامد 2102 10

لحامددار ا 2100 10 اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل االقتصادي و المعوقات  صبحية بخوش.د 

 السياسية
14 

 15 (5-0)موسوعة المنظمات الدولية ج سهيل الفتالوي.د.أ دار الحامد 2100 10

 16 0موسوعة المنظمات الدولية  –نظرية المنظمة الدولية  سهيل الفتالوي.د.أ دار الحامد 2102 10

 17 2موسوعة المنظمات الدولية -(أهداف االمم المتحدة)األمم المتحدة  سهيل الفتالوي.د.أ دار الحامد 2112 10

 18 2موسوعة المنظمات الدولية -(أجهزة األمم المتحدة)االمم المتحدة سهيل الفتالوي.د.أ دار الحامد 2112 10

 19 9موسوعة المنظمات الدولية -(نجازات واالخفاقاتاال)األمم المتحدة سهيل الفتالوي.د.أ دار الحامد 2102 10

موسوعة المنظمات -(إنشاء الجامعة و أهدافها)جامعة الدول العربية سهيل الفتالوي.د.أ دار الحامد 2102 10

 0الدولية 
20 

 21 5ة موسوعة المنظمات الدولي-(أجهزة الجامعة)جامعة الدول العربية سهيل الفتالوي.د.أ دار الحامد 2102 10

عبد الحليم مناع .د دار الحامد 2100 10

 العدوان

 22 (الجزء األول)التعددية السياسية 

عبد الحليم مناع .د دار الحامد 2102 10

 العدوان

 23 (الجزء الثاني)التعددية السياسية 

اللواء الركن محمد  دار الحامد 2102 10

 يوسف عمرو العمله

 24 األمن القومي العربي

عبد الحليم مناع .د دار الحامد 2102 10

 العدوان

 25 القضية الفلسطينة ومؤتمؤات القمة العربية

 26 اسرائيل و حوار الحضارات و الديانات محمد أبو سمرة.د دار الحامد 2102 10

 27 (2ج+0ج)الفكر السياسي العربي االسالمي  محمد عوض الهزايمة.د دار الحامد 2100 10

 28 قضايا دولية تركة قرن مضى و حمولة قرن أتى محمد عوض الهزايمة.د دار الحامد 2112 10

 29 المدخل إلى المفاوضات محمود علي و زميله.د دار الحامد 2112 10

 30 الديمقراطية بين التأصيل الفكري و المقاربة السياسية فايز الربيع.د دار الحامد 2102 10

محمد .د دار الحامد 2100 10

يحة فت.د/المصالحة

 الزعبي

 31 2112االنتخابات آلية الديمقراطية الحالة األردنية االنتخابية 

 32 النظرية السياسية المعاصرة قحطان الحمداني.د دار الحامد 2102 10

 33 مربع اإلرهاب عامر مخيف العمر دار الحامد 2102 10



 

 34 اسرائيل اتفاقية السالم األردنية مع فالح حمد البدارين دار الحامد 2102 10

 35 السياسية الخارجية األردنية و دول مجلس التعاون الخليجي أمين مشاقبة.د.أ دار الحامد 2102 10

أمين مشاقبة و .د.أ دار الحامد 2102 10

 زمالئه

 36 السياسية الخارجية األردنية واقع و تطلعات

أمين مشاقبة و .د.أ دار الحامد 2100 10

 زمالئه

 37 األردنية و دول الجوار السياسية الخارجية

محمد حمدان .د دار الحامد 2112 10

 المصالحة
 38 0دراسات في الحياة البرلمانية األردنية ج

محمد حمدان .د دار الحامد 2112 10

 المصالحة
 39 2دراسات في الحياة البرلمانية األردنية ج

محمد توهيل أبو .د.أ دار الحامد 2101 10

 هنطش

 40 ة وآليات العمل السياسيسوسيولوجيا الدول

 41 انهيارجدار عرب المشرق ابراهيم عبد الطالب زهران 2101 10

 42 االستراتيجية االمريكية تجاه الشرق األوسط سعد شاكر شبلي الحامد 2102 10

 43 ادارة األزمات السياسية محمد سرور.د صفاء 2102 10

 44 للسياسة الخارجية االمريكية في الشرق االوسطالتحديات األمنية  امين مشاقبة الحامد 2100 10

 45 ادارة الدولة و النظام الساسي الدولي نعيم الظاهر عالم الكتب 2102 10

 46 مبادئ علم السياسة المقارن باتريك اونيل الفرقد 2101 10

 47 تصادية على االمناالنعكاسات الجغرافية السياسية لمشكلة التبعية االق سيروان عارب دار الصفاء 2112 10

 48 النظم السياسية الكتاب األول أسس التنظيم السياسي عصام الدبس دار الثقافة 2102 10

 92 موقف الواليات المتحدة االمريكية من القضية الفلسطينية محمد خريسات اليازوري 2102 10

 01 تضيات االمن الوطنيالبعثات الدبلوماسية بين الضمانات و مق ياسر قطيشات دار امنة 2102 10

 00 0/2الفكر السياسي العربي االسالمي  محمد الهزايمة دار الحامد 2100 10

 02 دارفور الواقع الجيوسياسي الصراع و المستقبل  أمين مشاقبة الحامد 2100 10

منشورات  2112 10

 الحلبي

 02 روبي دراسة في التأثير السياسي الدوليمستقبل االتحاد الو محمد كردي.د

 09 النظام السياسي في االسالم دالل غسان الخيري الراية 2102 10

 00 قوة العراق و أمن الواليات المتحدة في الشرق االوسط جديد محمد القرع.د اليازوري 2100 10

 05 ة مهددات السياسة الخارجية الياباني دالل غسان الخيري الراية 2100 10

مركز  2102 10

القومي 

 لالصدارات

 05 األسس الدولية لحق اللجوء السياسي و االنساني بين الدول ايناس محمد.د

 02 تأثير التسليح االيراني على االمن الخليجي عصام نايل المجاني الحامد 2112 10

منشورات  2112 10

 الحلبي

 02 الدولياستخدام االسلحة النووية في القانون  فادي الشعيب



 51 السياسات المائية و انعكاساتها في االزمة المائية العربية فارس مظلوم صفاء 2102 10

منشورات  2102 10

 الحلبي

 50 المهجرون و القانون الدولي االنساني فاضل الغراوي.د

منشورات  2102 10

 الحلبي

 52 آثار قطع العالقات الدبلوماسية  أحمد مرعي

منشورات  2100 10

 الحلبي

 52 مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة العسكرية المحامي فيصل اياد

 59 تداعيات االحتالل االمريكي البريطاني على العراق معاذ البطوش الحامد 2102 10

 50 2رواد االصالح و التغيير في العصر الحديث ج حسني ادهم جرار المامون 2102 10

شار االنت 2102 10

العربي 

 للمغرب

 55 الصراطات المستقيمة عبد الكريم سروش

دار الفكر  2102 10

 الجامعي

 55 نظرية العالقات الدولية سيد أبو عيطة

 52 االرهاب الدولي و شرعية المقاومة محمد حسن يوسف وائل 2100 10

 52 النظريات السياسية دالل غسان الخيري الراية 2112 10

 51 العالقات الدولية في الفكر السياسي الغربي هبة هللا أحمد.أ اءدار الوف 2112 10

 50 الحوار العربي األمريكي جميل مصعب.د.أ الحامد 2102 10

الكتاب  2100 10

 الجديد

 52 تأمالت سياسية عبد السالم المسدي

أحمد  2102 10

 الحمداني

 52 قوق االنسانتجارة األسلحة و أثرها في انتهاكات ح منشورات زين الحقوقية

 59 0295-0290سياسة الواليات المتحدة االمريكية اتجاه ايران  عبد المجيد العاني.د دجلة 2102 10

 50 تطبيقاته -قواعده  –البروتوكول الدبلوماسي اصوله  عالء أبو عامر الشروق 2102 10

مؤسسة  2102 10

 حورس

 55 صراع الحضارات محمود مورو.د

 55 السياسة الخارجية السعودية و المنطقة العربية منذ انتهاء الحرب الباردة سرى مهدي صالحي مجدالوي 2102 10

 52 الثقافة االسالمية و قضايا العصر احمد نوفل و آخرون.د الحامد 2100 10

 52 التنشئة االجتماعية السياسية العربية رعد حافظ سالم زمزم 2112 10

 21 قات بين ايران و الواليات المتحدة االمريكية خالل حكم مصدقالعال اسماعيل احمد دجلة 2112 10

 20 الوحدة في االختالف حوار االديان في الشرق االوسط محمد ابو النمر االهلية 2101 10

 22 مبادئ الثقافة السياسية رعد حافظ سالم زمزم 2101 10

 22 قارنة باالصالح الفكري في االسالماالصالح الديني في المسيحية م كابان عبد الكريم دجلة 2102 10

 29 االنتماء و المواطنة علي الخضور كنوز 2102 10

 20 االتحاد االوروبي و العالقات اليمنية االوروبية عبد الوهاب محمد الشروق 2100 10

 25 ملةاستراتيجية الثورة من الشعور بالمسؤولية غلى المواجهة الشا عبد هللا أبو.د عالم الكتب 2102 10

 25 التغيير و الثورة دراسة تحليلية نقدية للفكر االصالحي تأليف جماعي عالم الكتب 2101 10

 22 العالقات الدولية في التاريخ الحديث و المعاصر اياد علي الهاشمي الفكر 2112 10

 22 الجغرافيا السياسية المعاصرة وفاء كاظم.د البداية 2102 10



 

مؤسسة  2102 10

 حورس

 21 (االسرائيلية-االيرانية)ازمة البرنامج النووي االيراني التحديات المتبادلة د.ح-لواء أال

 20 التعددية السياسية في عالم الجنوب رعد االلوسي مجدالوي 2102 10

 22 ترابط العالقات بين القانون الدولي و االنساني غسان مدحت.د الراية 2100 10

 22 الثار السياسية المترتبة على انضمام الدول لمنظمة التجارةا رضوان المجالي جليس 2100 10

دار الفكر  2112 10

 الجامعي

 29 تكوين الجماعات و األحزاب السياسية مراد محمود حيدر

 20 تفكيك دولة الخوف عز الدين المناصرة الراية  2102 10

 25 قانون الدولي و االنسانياالفاق المستقبلية للعالقات بين ال غسان مدحت.د الشروق  2100 10

 25 تاريخ االحزاب السياسية خليل حجاج.د الراية 2100 10

منشورات  2102 10

 الحلبي

 22 السلطة،الدولة،الحكومة صورها و اساليبها)النظم السياسية  ربيع أنور فتح.د

 22 دراسات في تاريخ الفكر العربي اسحاق رباح كنوز 2112 10

 011 السياسة الخارجية المعاصرة للدول االسالمية المتحدة عن بديع الشيخم.د الرضوان 2112 10

 010 االردن و عمليات تسوية الصراع)السياسة الخارجية للدول الصغيرة  محمد الشلبي كنوز 2102 10

 012 المسيحية البروتستانية و عالقتها بالصهيونية في الواليات المتحدة راجح ابراهيم زهران 2102 10

 012 سياسات االرض و الهوية في اسرائيل–االنثوقراطية  لورون يفتاحنيل األهلية 2102 10

 019 رؤى ديلة قراءة في اسباب العجز العربي و مقومات االصالح مجموعة من الباحثين األهلية 2100 10

 010 سطنيينموقف الواليات المتحدة األمريكية من مشكلة الالجئين الفل أديب صالح.د غيداء 2102 10

 015 العراق تأسيس النظام الملكي و تجربته البرلمانية تحت االنتداب محمد مظفر.د.أ اليازوري  2102 10

 015 "البعد االستراتيجي"امبراطورية العولمة  طالل محمد.د اسامة 2102 10

منشورات  2102 10

 الحلبي

استراتيجيات الالمن االستراتيجيا التفكير و التخطيط االستراتيجي  خليل حسن.د

 القومي
012 

مركز  2100 10

 الكتاب

 012 تطور العالقات العراقية االمريكية راشد الغريري.د

منشورات  2112 10

 الحلبي

 001 موسوعة العولمة و القانون الدولي الحديث بين الواقعية السياسية رودريك ايليا.د.أ

 000 ل الديموقراطياالنتخابات و التحو بوحنيه قوي.د الراية 2112 10

دار الفكر  2102 10

 الجامعي

 002 ازمة الديمقراطية المعاصرة للدول المؤسساتية بالل أمين زين الدين

 002 السياسة الخارجية الجزائرية عبد هللا بالحبيب الراية 2100 10

 009 االحتال األمريكي للعراق ليث المبيضن.د الحامد 2102 10

 000 الحكومة و االدارة العامة في الواليات المتحدة االمريكية الفتاح ياغيعبد .د الحامد 2102 10

دار  2102 10

اليازوري 

العلمية 

 االردن

 005 تداعيات عاصفة االبراج االستراتيجيات الدولية في عصر العولمة ثامر محمد



 005 "ن أم صراع أم توازن قوىتعاو'العالقات الدولية في الدول الغربية  هبة هللا أحمد.أ دار الوفاء 2102 10

دار الفكر  2102 10

 الجامعي

 002 العالقات الدولية المعاصرة محمد سعد أبو

 002 الشرعية الدولية محمد مدحت غسان الراية 2100 10

 021 (الحالة المصرية)جذور الليبرالية العربية  بسام عبد السالم كنوز 2112 10

منشورات  2112 10

 الحلبي

 121 التمثيل و المهام الحصانات-التنظيم القنصلي األصول و القواعد سينخليل ح.د

منشورات  2101 10

 الحلبي

 122 الجغرافيات االقتصادية و السياسية و السكانية و الجيوبولتيكا خليل حسن.د

 123 االهمية الجيوبوليتكية حيال القرن االفريقي فارس مظلوم.أ صفاء 2101 10

 124 االمن الوطني و عناصر قوة الدولة يل طشطوشها الحامد 2102 10

المركز  2102 10

القومي 

 لالصدارت

 125 احتالل العراق و انتهاكات البيئة و الممتلكات الثقافية عالء+دكتور هشام

 126 مقومات الدستور الديمقراطي و آليات الدفاع عنه سرهنك البرزنجي.د دجلة 2100 10

 127 المساومة القسرية و السياسة الدولية: الدبلوماسية  توفيقهيثم فياض .د دجلة 2102 10

 128 الوسيط في االنظمة السياسية المقارنة علي يوسف.د.أ صفاء 2101 10

 129 سياسة الواليات المتحدة االمريكية حيدر علي المجتمع 2112 10

 130 النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة ثامر كامل مجدالوي 2102 10

دار المعرفة  2102 10

 الجامعية

 131 المذاهب و النظم السياسية و نشأة الدولة اسماعيل علي سعد

دار المعرفة  2102 10

 الجامعية

 132 القيادة الكارزمية و التغير السياسي في مصر تحليل سوسيو تاريخي مجدي أحمد محمد

 133 ياسيةاالساس في العلوم الس قحطان الحمداني مجدالوي 2100 10

دار المعرفة  2100 10

 الجامعية

 134 الجغرافيا السياسية فتحي محمد أبو

دار الجامعة  2112 10

 الجديدة

 135 الضمانات الدستورية لنزاهة االنتخابات النيابية هاشم حسين علي.د

 136 الفكر السياسي غسان مدحت.د الراية 2102 10

دار الفكر  2100 10

 الجامعي

 137 دخل العلوم السياسيةم حسام مرسي

مركز  2100 10

 الكتاب

 138 العولمة و البنى الوظائفية الجديدة للدولة زبيري رمضان

المركز  2102 10

القومي 

 لالصدارت

 139 المواطنة في القانون الدولي ايناس.د

دار الفكر  2112 10

 الجامعي

 140 النظم السياسية في ظل العولمة محمد سعد ابو

ار المعرفة د 2112 10

 الجامعية

 141 السياسو بين النمذجة و المحاكاة محمد محمد جاب هللا

منشورات  2102 10

 الحلبي

 142 الواليات المتحدة االمريكية و مواجهة االزمات الدولية في ظل القانون نزيه علي منصور.د

143 
 لعلوم دار ا عبد العلي عالم االسرائيلي-اثر االنتفاضة الفلسطينية في االخر

2102 10 

144 
 ازمة الديمقراطية في الدول العربية و اثرها على المشاريع الوحدوية

سرى هاشم محمد /د

 رند صادق
2102 10 



 

145 

 عبد االله بلزير ازمةالمشروع الوطني الفلسطيني من فتح الى حمس

مركز 

دراسات 

الوحدة 

 العربية

2100 10 

146 
 زيادالضرابعة/د ةاالتحاد االروبي و القضية الفلسطيني

دار الحامد 

 للنشر
2102 10 

147 
رهاب   العبيكان عبد هللا بن شيخ التشخيص و الحلول : اإلإ

2101 10 

148 
 عبد الناصر الزهراني اإلستراتيجيات

دار ابن 

 الحزم 
2112 10 

149 
اإلستراتيجية اليابانية  تجاه الشق  األوسط بعد أحداث الحادي عشلر من 

 دار األحمدي ضاهر مسعود سبتمبر 

10 2102 

 محمد الصريفي اإلعالم 150

دار الفكر 

 -الجامعي 

 اإلسكندرية 

10 2102 

 عبد الرزاق الدليمي إشكاليات  التخطيط و الممارسة ,,اإلعالم  151
 -دار جرير

 األردن

10 2102 

 عبد الرزاق الدليمي اإلعالم الجديد و الصحافة اإللكترونية  152
 -دار الحامد

 ار وائلد

10 2100 

 دار المسيرة عبد الرزاق الدليمي 20اإلعالم  الدولي في القرن  153
10 2100 

 دار المسيرة عبد الرزاق الدليمي اإلعالم العربي ضغوطات  الحاضر و تحديات  المستقبل  154
10 2112 

 دار الزمان  األب ميشل  طبره سياسية -اإلعالم و السياسية  أحاديث  و مواقف إعالمية   155
10 2102 

 دار الوفاء محمد نصر مهنا دراسة تطبيقية -اإلعالم و السياسية  في مواجهة  العربية اإلسرائيلية  156
10 2100 

 سهيل عروسي اإلمبراطورية  األمريكية إلى أين 157
اتحاد الكتاب 

 السوريين 

10 2100 

 نهضة مصر السيد يسين ة صراع ضد الهيمنة األمريكي-اإلمبراطورية الكونية  158
10 2102 

159 
هل نحن إزاء أفول السيطرة األمريكية أو انهيار )الإلمبريالية  المأزومة 

 رند سالمة طكيلة الرأس مالية

10 2112 

 عبد الناصر أبو زيد  األمم المتحدة بين اإلنجاز  و اإلخفاق 051
دار النهضة 

 العربية 

10 2112 

 نمجموع مؤلفين  طية  و واقع   اإلنتخابات  في األقطار العربية اإلنتخابات  الديمقرا 050

مركز 

دراسات 

الوحدة 

 العربية

10 2102 

 دار الشروق  عالء أبو عامر  البروتوكول الدبلوماسي 052
10 2102 

 يوسف حسن  الصهيوني -البعد المدني  في السياسة األمريكية  تجاه الصراع  العربي  052

مركز 

دراسات 

دة الوح

 العربية

10 2102 

059 
-0522)التحدي و اإلستجابة في الصراع العربي  و قوانينه الضابطة 

 عوني فرسخ (0222

مركز 

دراسات 

الوحدة 

 العربية

10 2100 

 أمجد جهاد التحوالت اإلستراتيجية  في العالقات األمريكية  الروسية 050
دار المنهل 

 اللبناني 

10 2102 

 رند يحيى علي  العلي الشؤون اللبنانية التدخل الدولي  في 055
10 2102 

   2112الكتاب السنوي: التسلح و نزع السالح  و األمن الدولي  055

مركز 

دراسات 

الوحدة 

10 2102 



 العربية

 دار الراية عبد الحليم مناع  0222-0220-0التعددية السياسية  في المملكة األردنية  الهاشمية  ج 052
10 2102 

 دار الراية عبد الحليم مناع 2115-0222 -2عددية السياسية  في المملكة األردنية  الهاشمية  جالت 052
10 2100 

 دار الراية عبد الحليم مناع 2115-0222 -2التعددية السياسية  في المملكة األردنية  الهاشمية  ج 051
10 2112 

050 
إيرانو  التعامالت السرية بين إسرائيل و-حلف المصالح المشتركة

 تريتا بارزي الواليات المتحدة األمريكية
الدار العربية 

 للعلوم

10 2112 

 ستيفن همايلز,د التعذيب و التواطىء الطبي و الحرب علي اإلرهاب-خيانة القسم  052
الدار العربية 

 للعلوم

10 2102 

052 
خيانة بوش،سحق الحرية و العدالة بحجة تخليص العالم مت اإلرهاب و 

 جامس بو فارد  داداإلستب
الدار العربية 

 للعلوم

10 2100 

 محمود ممداني السياسة و الحرب على اإلرهاب: دارفور منقذون و ماجحون  059

مركز 

ديراسات 

الوحدة 

 العربية

10 2102 

050 
تأثير المواقع اإللكترونية في : أراء من داخل الشبكة : دراسات عالمية

 دار األحمدى  أرثر لوبيا و تاشا فيلبوت اإلهتمامات السياسيو لدى الشبان

10 2102 

 توماس ماتير  إستراتجيات متنافسة:الخروج من العراق : دراسات عالمية 055

مركز 

اإلمرات 

 للدراسات

10 2102 

055 
حساسية إزاء اإلصابات و الحرب في :أهمية النجاح :دراسات عالمية 

 كريستوفر جيلبي العراق

مركز 

اإلمرات 

 للدراسات

10 2102 

052 
دوامات المحنة قراءة سياسية نفسية ألربع سنوات من المحن في عراق 

 سعد العبيدي .د ما بعد التغيير
دار العربية 

 للعلوم

10 2102 

 نزار إسماعيل الحيالي دور حلف الشمال األطلسي بعد إنتهاء الحرب الباردة 052

مركز 

اإلمرات 

 للدراسات

10 2100 

 محمود السيد و األطماع الغربية دول آسية الوسطى 021
مؤسسة شباب 

 الجامعة

10 2112 

 فريد العليبي رؤية إبن الراشد السياسية 020
دراسات 

 الوحدة

10 2112 

 خير الدين حسيب .د الوحدة العربية -القومية العربية-رؤية في القضايا العربية  022

مركز 

دراسات 

الوحدة 

 العربية

10 2101 

 العربية للعلوم نيكوالس بالنفورد غتيال رفيق الحريري و تأثيراته في الشرق األوسط زلزال لبنان إ 022
10 2101 

 دار توقال محمد سبيلة  زمن العولمة في ما وراء الوهم 029
10 2102 

 دار الساقي فريد هاليداي األسباب و النتائج 2110سبتمبر /أيلول 00-ساعتان هزتا العالم 020
10 2102 

 جامس بتراس إسرائيل في الواليات المتحدةسطوة  025
الدار العربية 

 للعلوم

10 2100 

 كريس باتن السلطة و الحرية و المستقبل:شرق و غرب  025

مركز 

اإلمرات 

 للدراسات

10 2102 

 مجموعة من الباحثين  األمريكية -صناعة الكراهية في العالقات العربية  022

مركز 

دراسات 

الوحدة 

 العربية

10 2101 

 دار غريب عبد اللطبف محمد علم النفس السياسي و الرأي العام 022
10 2112 

 فرانك هارفي عودة مستقبل التنافس النووي و نظرية الردع و إستقرار األزمات 021

مركز 

اإلمرات 

 للدراسات

10 2102 



 

 ريتشارد هاينبرغ الخيارات و المسارات في عالم ما بعد البترول -غروب الطاقة 020
لدار العربية ا

 للعلوم

10 2102 

 علي محافظة .د 2111-0290فرنسا و الوحدة العربية  022
مركز دراسات 

 الوحدة العربية

10 2102 

 نخبة من المؤلفين فلسطين و السياسة األمريكية من ويلسون إلى كلينتون  022

مركز 

دراسات 

الوحدة 

 العربية

10 2100 

 محمد عابد الجابري رسةفكرا و مما 0في غمار السياسة ج 029

الشبكة 

العربية 

 لألبحاث

10 2100 

 محمدعابد الجابري.د 2في غمار السياسة ج 020

الشبكة 

العربية 

 لألبحاث

10 2112 

 بالل الحسن قراءات في المشهد الفلسطيني  025

المؤسسة 

العربية 

 للدراسات

10 2102 

 أحمد منصور  الحقيقة بالوثائق-قصة سقوط بغداد  025
دار العربية ال

 للعلوم

10 2100 

 عدنان السيد حسين:د األزمة العالمية :قضايا دولية  022

المؤسسة 

العربية 

 للدراسات

10 2100 

 مجد ظافر الحسن قضايا عربية ساخنة 022
10 2102 

 دانيال سوبلومان إسرائيل و حزب هللا بعد األنسحاب من لبنان : قواعد جديدة للعبة 211
الدار العربية 

 للعلوم

10 2112 

 محمد األرنأوط  كوسوفو ما بين الماضي و الحاضر  210
الدار العربية 

 للعلوم

10 2112 

 العربية للعلوم أنطونيا فليكس قصة نجاح كوندليزا رايس-كوندي  212
10 2102 

 دار الساقي فريد هاليداي مئة وهم حول الشرق األوسط  212
10 2102 

 فضل الربيعي و األمريكي للعراق و عودة الكولونياليات البيضاءما بعد اإلستشراق الغز 219
مركز الدراسات 

 الوحدة العربية

10 2102 

 فنسان الغريب مأزق اإلمبراطورية األمريكية  210

مركز 

الدراسات 

الوحدة 

 العربية

10 2100 

 نخبة مبادرات اإلصالح في الشرق األوسط 215
مركز 

 المحروسة

10 2102 

 إتحاد الكتاب  جاسم محمد زكريا.د توازن في السياية الدولية نحو نظام إنساني جديدمبدأ ال 215
10 2102 

 مجموعة من الباحثين  قضايا الراهن و أسئلة المستقبل-مجلس التعاون لدول الخليج العربية 212

مركز 

دراسات 

الوحدة 

 العربية

10 2102 

 علي خليفة الكواري.د العربية مداخل اإلنتقال إلى الديموقراطية فب البلدان 212

مركز 

دراسات 

الوحدة 

 العربية

10 2102 

 محمد الواقع هللا أحمد  مدخل إلى الفلسفة السياسية  201
دار الفكر 

 المعاصر
10                        2100 

 


