
السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع

200477616صالح شلهوب (عربي/عربي)قاموس الكشاف  110838

200446310عصمت المحمود (E/عربي)قاموس الوافي 210915

200452610عصمت المحمود (عربي/E)قاموس الوافي 310914

200590020محمد مصطفى (عربي/فرنسي/فرنسي/عربي)قاموس الوافي مزدوج410858

6-240-22-9957-200936022978فهمي محمود شكري. دمعجم ادارة الحسابات 524892

1-261-22-9957-200945624978خليل البدوي . دمعجم العلماء والمخترعين 624896

7-178-22-2009688329957اسد الدين التميمي معجم مصطلحات الكمبيوتر واالنترنت 718597

201090020عصمت المحمود (E/عربي/عربي/E)قاموس الوافي مزدوج 810913

2-175-22-2010480259957جمال عبد الناصر .دالمعجم االقتصادي 918595

2-192-22-2010456259957نايف القيسي . دالمعجم التربوي وعلم النفس 1018604

2-189-22-2010416259957سمير الشوبكي . دالمعجم اإلداري 1118602

0-309-22-9957-201035224978عدنان دعنا. دمعجم علماء الرياضيات1227050

5-304-22-9957-201036824978زهير أبو زينة. دمعجم علماء الفيزياء1327051

7-298-22-9957-201039224978علي جميل السامرائي. دمعجم المصطلحات الصرفية1427053

3-311-22-9957-201077632978زينب منصور حبيب. دمعجم االمراض وعالجها1527054

9-177-22-2011568259957ماهر الشريف(أحياء- فيزياء-كيمياء)المعجم العلمي 1618596

3-183-22-2011544259957محمود عواد . دمعجم الطب النفسي والعقلي 1718599

1-232-22-9957-201143225978صالح الخياط . دمعجم المصطلحات الدبلوماسية واالتيكيت الدبلوماسي 1821304

المعاجم

قائمة منشورات دار اسامة للنشر والتوزيع

ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

2019 - 2018لعام - بالدوالر

1 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

0-193-22-20111024409957آمنة أبو حجر المعجم الجغرافي 1924893

0-325-22-9957-201112810978ماجد الشمدين(انجليزي/عربي-عربي/انجليزي  )معجم العلوم التربوية 2030281

8-39-479-9957-201164030978ابراهيم الخالدي. دمعجم االدارة2130372

7-371-22-9957-201140825978خضر ابو العنيين(االعراب-المبنى-المعنى)معجم الحروف العربية 2230375

2-251-22-9957-201149625978فهمي محمود شكري. دالمعجم التجاري واالقتصادي 2324894

9-249-22-9957-201276830978مصطفى حسيبة . دالمعجم الفلسفي 2424895

7-412-22-9957-201265632978عبد الناصر سليم حامد . دمعجم مصطلحات الخدمة االجتماعية 2533522

5-429-22-9957-201270432978علي حسن ابو جاموس. دالمعجم الرياضي2633523

8-374-22-9957-20122527100978زيدان قعدان 4/ 1المعجم اإلسالمي 2733524

0-312-22-9957-201343230978صالح بطارسةمعجم الرياضيات2827055

3-519-22-9957-201363236978مروان حسن عبد الهادي . دمعجم مصطلحات علم الجيولوجيا 2937626

6-521-22-9957-201392840978زينب منصور حبيب . دمعجم مصطلحات علم النبات3037627

7-524-22-9957-2013116040978زينب منصور حبيب. دمعجم مصطلحات علم الحيوان 3137628

4-525-22-9957-201384040978فرح خليل السمرة . م. دمعجم مصطلحات الهندسة والتقنيات والعلوم3237629

3-522-22-9957-201393640978محمود علي عطوان . دمعجم العلوم المالية والمحاسبية والمصرفية 3337630

9-520-22-9957-20131776100978رياض النعمان . أ2/1المعجم القانوني 3437631

8-316-22-9957-201439224978محمد الخطيب. دمعجم علماء الكيمياء3527052

6-190-22-2014576289957عبد الحليم ابو حلتممعجم المصطلحات الطبية 3618593

1-184-22-2014424259957وضاح زيتونمعجم المصطلحات السياسية3718601

0-176-22-2014416259957محمد جمال الفار . دمعجم المصطلحات اإلعالمية3818598

1-542-22-9957-201441625978بسام عبد الرحمن المشاقبة. أمعجم مصطلحات العالقات العامة 3941052

5-544-22-9957-2014108840978مصطفى حسن مشهور . دمعجم مصطلحات علم الكيمياء 4041053

8-569-22-9957-2014152080978زينب منصور حبيب . د2/ 1معجم المصطلحات الزراعية والبيطرية 4141054

6-547-22-9957-2014121660978أسد الدين التـميمي. د2/ 1معجم المصطلحات اإللكترونية وتقنياتها 4241055

8-543-22-9957-201433625978عمر عتيق . دمعجم مصطلحات العروض والقافية 4341056

7-582-22-9957-201442422978خضير عباس المنشداوي . دمعجم االمراض والمصطلحات الطبية4444323

9-546-22-9957-2015115260978مازن حسن صبري . د2/ 1معجم المصطلحات الكهربائية وتقنياتها 4545492

2 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

2-602-22-9957-2015171280978إبراهيم عبد الحليم أبو دية . د2/ 1معجم المصطلحات واألماكن السياحية 4645493

5-601-22-9957-2015116860978سليمان محمد اسماعيل . د2/ 1معجم الفنون المعمارية  4745494

6-604-22-9957-2015140070978صالح الدين ابو عياش. د2/ 1معجم مصطلحات الفنون    4845495

9-179-22-9957-201553630978عدنان أبو مصلح . دمعجم مصطلحات علم االجتماع4918594

6-211-22-9957-201548830978سامي عوض/ العميدمعجم المصطلحات العسكرية 5021305

9-603-22-9957-201539225978بسام عبد الرحمن المشاقبة. أمعجم المصطلحات البرلمانية والدبلوماسية 5145498

1-373-22-9957-201679236978زينب منصور حبيب. دالمعجم البيئي 5230376

1-670-22-9957-201642425978عمر عتيق . دمعجم مصطلحات علم البالغة 5348440

8-600-22-9957-2016132880978خالد محمد فارس . د   2/ 1معجم الفنون األدبية 5448441

4-372-22-9957-201659228978خضر ابو العنيينمعجم االخطاء النحوية والصرفية واللغوية الشائعة5530374

20031366حسام عبد هللا . دطرق تدريس الجغرافيا لجميع المراحل الدراسية 110627

20031366حسام عبد هللا . دطرق تدريس العلوم 210626

20031526حسام عبد هللا . دطرق تدريس التاريخ 310628

2005645عبد الكريم خليفة . دأساليب تدريس التربية الفنية 410697

200523210شاكر األمين . دالشامل في تدريس المواد االجتماعية 510630

200519210علي النعيمي . دالشامل في تدريس اللغة العربية 610632

20051688غسان هادي . دالشامل في تدريس الرياضيات 710631

200521610غافل مصطفى . دطرق تعليم القراءة والكتابة للمبتدئين ومهارات التعلم 810633

200521610فراس ابراهيم . دطرق التدريس ووسائله وتقنياته 910614

200521610جمال الشاطر . دأساسيات التربية والتعليم الفعال 1010621

2-161-22-200618489957حمزة الجبالي الوسائل التعليمية 1117486

7-214-22-9957-200831215978طه الدليميالمناهج بين التقليد والتجديد 1221294

2008966نجالء الصالحات (واقع وطموح)المهارات الدراسية 1323391

7-256-22-9957-200928816978عبد المعطي حجازي. دهندسة الوسائل التعليمية 1424904

6-349-22-9957-201132018978محمد سراج الدين. دمهارات تدريس التربية االسالمية1530352

2-350-22-9957-201120012978جاسم السالمي.دطرائق معاصرة لتدريس ادب االطفال1630353

طرق التدريس 

3 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

7-355-22-9957-201124016978احمد عبدالرحمنتصميم االختبارات1730354

3-382-22-9957-201132018978سليم الخزرجي. داساليب معاصرة في تدريس العلوم1830364

1-386-22-9957-201132018978عدنان ابودية. داساليب معاصرة في االجتماعيات1930365

5-359-22-9957-201225614978الدكتور طالل محمد عطارالمدخل إلى البحث العلمي2033497

9-380-22-9957-201246422978الدكتور وليد رفيق العياصرةالتربية البيئية واستراتيجيات تدريسها2133498

5-403-22-9957-201241622978الدكتور العربي  بلقاسم فرحاتيالبحث الجامعي بين التحرير والتصميم والتقنيات2233499

1-443-22-9957-201233620978فلسطين محمد  الكسجيالجودة في التعلم عن بعد 2333500

6-422-22-9957-201226416978حسن ظاهر بني خالد . أفن التدريس في الصفوف االبتدائية الثالثة األولى2433502

1-456-22-9957-201220014978فرحان حسن بربخ . أادارة التغيير وتطبيقاتها في االدارة المدرسية 2533504

5-656-22-9957-201618414978محمد محمود عبد هللا . دطرائق تدريس األطفال 2648461

3-676-22-9957-201616014978مهند سامي العلواني . دمبادئ عامة في التدريس2748465

6-675-22-9957-201616014978مهند سامي العلواني . د(في المرحلة االبتدائية)أساسيات في تدريس العلوم 2848466

9-731-22-9957-201815216978عبد الناصر العباني. دالتربية البدنية2952979

8-767-22-9957-201914416978سمية قدي. دتقدير الذات وعالقته بصعوبات تعلم القراءة3054411

3-762-22-9957-201921618978عبد هللا عينو. داستراتيجيات التدريس الحديثة3154414

8-770-22-9957-201920018978سناء عبد الحليم مريان. دصعوبات التعلم ما قبل المدرسة3254415

6-774-22-9957-201915216978كريمة خدوسي. د(الديسفازيا)اضطراب نمو اللغة 3354418

1997803سليمان الستاوي الطريق للنجاح والتفوق الدراسي 112475

200032815عايده الرواجبهموسوعة العناية بالطفل وتربية واألبناء210116

200030415خليل أبو فرحة. دالموسوعة النفسية310070

200428010عبد الرحمن العيسوي.د.أعلم النفس المهني والصناعي 410571

20051364فاضل عبد القادر . دكيف تتغلب على القلق واالكتئاب 510731

200520010طالل يوسف التربية الخاصة في رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 610725

20051126كريم ناجي . دصعوبات التعلم لدى االطفال 710702

20051206عبد القادر مراد . دمعلم الصف وأصول التدريس الحديث 810615

20051044نجاح السباتين اساسيات تربية االطفال910699

تربية وعلم نفس 

4 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

20052008سعيد ابو حلتم . دمهارات السمع والتخاطب والنطق المبكرة 1010622

8-155-22-200517689957حمزة الجبالي مشاكل النمو عند الطفل والمراهق وطرق تغذيته1110701

20051528عزيز داود . دمبادئ البحث العلمي والتربوي 1210618

6-156-22-200616889957نزيه خالد .دالجودة في االدارة التربوية والمدرسية 1318225

3-152-22-200617689957عصام فارس . د (التنشئة، االدارة، االنشطة)رياض االطفال 1417498

0-159-22-200617689957احمد سليم النجار. دالتوحد واضطراب السلوك 1518226

4-160-22-200616889957ماهر صالح . دمهارات الموهوبين ووسائل تنمية قدراتهم االبداعية 1617491

x-171-22-200616089957فواز خالد. دالتربية العملية للمكفوفين ورعايتهم وتعليمهم 1717485

8-186-22-200616889957عصام يوسف . دالتوجيه التربوي واإلرشاد النفسي 1817500

x-185-22-200616089957رياض مشعل. دالمهارات الفنية لألطفال 1918227

7-164-22-2006184109957موسى نصار . داستراتيجية تعليم الكبار 2017494

x-168-22-2006208129957ابراهيم عثمان.دسيكولوجية النمو عند االطفال2118600

2-158-22-200613999957حمزة الجبالي السالمة المهنية في المنشات التعليمية2217490

6-208-22-9957-200820812978حاتم الجعافرة . داالضطرابات الحركية عند االطفال2321272

3-209-22-9957-200825612978سليم ابو عوض. دالتوافق النفسي للمسنين2421273

2-219-22-9957-200820012978وجدي سلطان . دالسلوك الطالبي نظريا وتطبيقيا2521287

3-225-22-9957-200832015978رمضان ياسين . دعلم النفس الرياضي2621276

3-238-22-9957-200828016978فايز الحديدي. د(التربية مبادئ وأصول)ثقافة تربوية 2721544

3-085-22-2009256129957صابر أبو خليفة . دمبادئ علم النفس 2810574

1-086-22-2009216129957زينب عبد الكريم . دعلم النفس التربوي 2910573

200928812عبد الرحمن العيسوي.د.أسيكولوجية الطفولة والمراهقة3010690

200928012عبد الرحمن العيسوي.د.أعلم النفس االسري3110634

7-243-22-9957-200930416978عبد هللا العامري. دالمعلم الناجح 3224898

2-264-22-9957-200932816978عاطف الصيفي . دالمعلم واستراتيجيات التعليم الحديث3324899

8-246-22-9957-200920812978خالدة نيسان . داإلعاقة السمعية من مفهوم تأهيلي 3424901

2-248-22-9957-200944820978احمد وادي . د (األسباب، التشخيص، التأهيل)اإلعاقة العقلية 3524902

5-247-22-9957-200921614978خالدة نيسان . دسلوكيات األطفال بين االعتدال واإلفراط3624903

5 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

2-192-22-2010456259957نايف القيسي . دالمعجم التربوي وعلم النفس 3718604

0-284-22-9957-201028016978خالد عز الدين. دالسلوك العدواني عند األطفال3827056

2-280-22-9957-201030416978فخري عبد الهادي. دعلم النفس المعرفي3927057

4-314-22-9957-201021614978احمد علي الراضي. دالتعليم االلكتروني4027194

7-313-22-9957-201024816978صالح علي فضالة. دمهارات التدريس الصفي4127195

4-327-22-9957-201116010978العربي قويدري. دالطفل في الفكر التربوي االسالمي4230279

2-389-22-9957-201127216978عبد الرحمن العيسوي.د.أسيكولوجية التعلم والتعليم 4310691

x-154-22-2011264169957عزيز داود . دمناهج البحث العلمي4418603

5-388-22-9957-201126416978مأمون صالح . د"بناؤها، تكوينها، أنماطها، اضطرابها"الشخصية 4521274

201120814محمد عثمان . دأساليب التقويم التربوي 4610637

1-360-22-9957-201127218978وليد رفيق العياصرة. دالتفكير السابر واالبداعي4730357

مفاهيم حديثة في وظائف االدارة التربوية والتعليمية والمدرسية4830358
رامي حمودة. د

201124016978-9957-22-362-5

1-357-22-9957-201151224978وليد رفيق العياصرة. دالتعليم والتعلم وعلم النفس التربوي4930359

4-356-22-9957-201126418978وليد رفيق العياصرة. دالتفكير الناقد واستراتيجيات تعليمه5030361

6-381-22-9957-201128818978وليد رفيق العياصرة. دالتفكير واللغة5130362

0-325-22-9957-201112810978ماجد الشمدين(انجليزي/عربي-عربي/انجليزي  )معجم العلوم التربوية 5230281

201223215حمزة الجبالي مشاكل الطفل والمراهق النفسية5318450

4-439-22-9957-20121128978زياد علي مناصرة.أبفراستك اكتشف حقيقة من حولك5433501

3-452-22-9957-201236820978الدكتورة ناريمان يونس لهلوب السياسات التربوية  العربية5533503

8-460-22-9957-20121766978إيمان عزت عرفات  (مسلسل نوار نموذجا)التربية بعيدا عن العنف 5633852

8-457-22-9957-201222414978فرحان حسن بربخ .أالمدرسة والمجتمع5733505

7-470-22-9957-20129610978هداية الرزوق - ليلى الهرشروضة الكلمات 5834415

6-477-22-9957-201316010978نوره عبد هللا الهزاني "دراسة ميدانية سعودية"الطالق العوامل واألسباب 5937632

3-395-22-9957-201327218978وليد رفيق العياصرة . دمهارات التفكير اإلبداعي وحل المشكالت 6037633

8-501-22-9957-201325618978سليمان عبد الواحد ابراهيم . د"رؤى وتطبيقات في مجال اإلعاقة الفكرية"الذاكرة وما وراء الذاكرة 6137634

1-513-22-9957-201324018978سليمان عبد الواحد ابراهيم . داالتجاهات الحديثة في صعوبات التعلم النوعية 6237635

1-500-22-9957-201324018978سليمان عبد الواحد ابراهيم . د"نماذج التعلم وتطبيقاته في حجرة الدراسة" علم النفس التعليمي 6337636

6 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 
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5-502-22-9957-201327218978حسن ظاهر بني خالد . أتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصفوف األساسية الثالثة األولى 6437637

0-536-22-9957-201324016978أحمد محمد (صالح صدقي)فارس . دالذكاء العاطفي في تدريس اللغة العربية6538441

5-531-22-9957-201368830978عبد المحسن سلمان شلش السراج. دالتفكير اإلبداعي وبحوث االبداع الدولية 6637638

3-166-22-2014176109957فضل سالمة . دسيكولوجية اللعب عند االطفال6717496

9-559-22-9957-201422416978عارف العطاري . دالتربية النقدية 6841057

2-558-22-9957-201420816978أمير عمر حسنين صالح . دجودة الخدمات التعليمية بين النظرية والتطبيق 6941058

4-567-22-9957-201433620978عادل عبد الرحمن  الصالحي. م. أوالكشف عن المكر والخداع.. سيكولوجية الكذب7041059

7-566-22-9957-201424016978زهير الحروب . دثقافتنا التربوية بين التخلف والتغريب والعولمة 7141060

0-581-22-9957-201425616978تيسير رمضان ابراهيم استراتيجيات تربوية في التعلم 7244322

8-361-22-9957-201552824978وليد رفيق العياصرة. داستراتيجيات تعليم التفكير ومهاراته7330356

3-241-22-9957-201532018978جمال أبو دلو. دالصحة النفسية 7424897

3-621-22-9957-201516012978مصطفى منصوري (اسبابه، اثاره، وطرق عالجه)التأخر الدراسي 7545521

3-618-22-9957-201520014978بن فريحة الجياللي ابو الياس . أ" مقاربة لسانية"لغة الطفل ما قبل المدرسة بين االكتساب والتواصل 7645522

6-620-22-9957-201517614978زهير حسن الحروب . د (دراسة نقدية تحليلية لبعض أمراض التربية)تأمالت في التربية العربية 7745523

4-624-22-9957-201514412978حنان حسن سليمان . دالقيادة التربوية 7845524

0-622-22-9957-201510412978سمير بلكفيف. أ (مساهمة في تنمية موهبة القراءة)سيكولوجيا القراءة 7945525

6-659-22-9957-201624016978حدة يوسفي . داإلستراتيجيات اإلرشادية لتخفيف الضغوط النفسية وتنمية الصحة النفسية8048462

7-652-22-9957-201632820978عالء الشبيب. د-رقية العبيدي.د.أ (رؤية نظرية ومواقف تطبيقية)التفكير ما وراء المعرفي 8148463

9-674-22-9957-201617614978سهيل كامل ِكاَلب . د(مستقبل التعليم غير التقليدي)التـعليم اإللكـتروني 8248464

0-677-22-9957-201617614978رشيد حميد زغير . دأساسيات التدريس والتطوير المهني للمعلم 8348467

4-679-22-9957-201627218978رشيد حميد زغير . دعلم النفس العيادي 8448468

8-358-22-9957-201624816978فايز الناطور. دالتحفيز ومهارات تطوير الذات8530360

4-257-22-9957-201630418978سليمان حامد . داإلدارة التربوية المعاصرة 8624900

1-696-22-9957-201720818978مصطفى منصوري . دالضغوط النفسية والمدرسية واستراتيجيات مواجهتها8750633

0-705-22-9957-201733626978وليد رفيق العياصرة . دتكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني 8850634

5-700-22-9957-201724018978دالل يوسف أبو طعمه.د- حسن ظاهر بني خالد. دمعلم الصف وطرائق التدريس الحديث8950635

2-714-22-9957-201718416978فلسطين محمد الكسجيالتعلم باستخدام الخرائط المفاهيمية 9050636
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9-702-22-9957-201729622978ياسمينة هاليلي. دسيكولوجية التخلف العقلي 9150637

3-717-22-9957-201722418978عنان الرواشدة-محمد أبو صافيإدارة غرف مصادر التعلم 9250659

2-727-22-9957-201812810978امال دهان.د.ااالدمان على المخدرات النظريات والنماذج9352977

3-733-22-9957-201829620978لمياء مرتاض نفوسي. دهندسة البحث الكيفي9452978

4-752-22-9957-2018168169789مختار بوفرة. داالحتراق النفسي والرضا الوظيفي9553000

8-754-22-9957-201824018978رشيد حميد زغير. دالتأهيل المهني لذوي االحتياجات الخاصة9653027

3-759-22-9957-201814416978امنة الحواري. دالتوافق االسري بين انماط الشخصية واشكال االتصال9753441

9-731-22-9957-201815216978عبد الناصر العباني. دالتربية البدنية9852979

8-767-22-9957-201914416978سمية قدي. دتقدير الذات وعالقته بصعوبات تعلم القراءة9954411

0-763-22-9957-201915216978عبد هللا عينو. داالرشاد المدرسي10054412

4-765-22-9957-201914416978عبد هللا عينو. داالنماط الشخصية للتالميذ وفن التعامل معها10154413

3-762-22-9957-201921618978عبد هللا عينو. داستراتيجيات التدريس الحديثة10254414

8-770-22-9957-201920018978سناء عبد الحليم مريان. دصعوبات التعلم ما قبل المدرسة10354415

5-771-22-9957-201918418978صالح الدين حسن حمدان. دمبادئ تربية الموهوبين10454416

2-772-22-9957-201925620978ربيع شفيق عطير. دحلولها - مشكالت الطفولة السلوكية والنفسية واقعها 10554417

6-774-22-9957-201915216978كريمة خدوسي. د(الديسفازيا)اضطراب نمو اللغة 10654418

9-799-22-9957-201924818978سعد سلمان المشهداني. د.امنهجية البحث العلمي10754599

1999963محمد عطا هللا الجامع في علم الفنادق110523

1999803عبد القادر الشيخلي. دكيف تصبح إداريًا ناجحًا 210469

199970420خالد العاني . دمصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتابة والسنة 312918

1999903خليل ابراهيم جرادكيف تصبح إنسانا وقياديا ناجحا 410540

20041928باسل سنقرط مبادئ المحاسبة 511486

20051206هاشم ناصر. داالدارة  المعاصرة بين النظرية والتطبيق610465

20051848فؤاد زكريا. دضبط الجودة وحماية المستهلك 710441

3-149-22-200617699957إبراهيم الشريف. دمبادئ التسويق والترويج 818222

5-148-22-200616089957شوقي عبد هللا إدارة الوقت ومدارس الفكر اإلداري917499

إدارة واقتصاد ومحاسبة
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9-180-22-2006320159957سامية عبد القادر . داالقتصاد المنزلي 1018449

1-167-22-2006248129957زيد منير عبويالتنظيم االداري مبادئه واساسياته 1117497

9-207-22-9957-20081688978زيادة السمرة . دفن التفاوض 1221279

3-212-22-9957-200829612978فؤاد الشرابي . دنظم المعلومات اإلدارية 1321284

200824010باسل سنقرط أصول المحاسبة 1423264

9-223-22-9957-200835215978عادل ثابت . دسيكولوجيا االدارة المعاصرة 1521285

8-220-22-9957-20081768978عبد هللا حسين جوهر دليل رجل األعمال الناجح 1621289

5-221-22-9957-200820812978مصطفى الفار. داإلدارة المالية العامة 1721290

2-222-22-9957-200826412978فايز حسين . دسيكولوجيا اإلدارة العامة 1821291

6-253-22-9957-200922414978سامر جلدة السلوك التنظيمي والنظريات اإلدارية الحديثة 1924905

3-267-22-9957-200927216978شعبان فرج . داالتصاالت اإلدارية 2024907

9-265-22-9957-200931216978ناصر خليل . دالتجارة والتسويق اإللكتروني 2124909

6-240-22-9957-200936022978فهمي محمود شكري. دمعجم إدارة الحسابات 2224892

0-226-22-9957-200924012978عبد الكريم يعقوب . ددراسات جدوى المشروع 2321282

2-175-22-2010480259957دز جمال عبد الناصر المعجم االقتصادي 2418595

2-189-22-2010416259957سمير الشوبكي . دالمعجم االداري 2518602

4-215-22-9957-201028812978عصام حسين .د(البورصة)أسواق األوراق المالية 2621283

4-231-22-9957-201032015978فالح أبو عامرية . دالخصخصة وتأثيراتها االقتصادية 2721292

6-282-22-9957-201021614978عصام نور الدين. دادارة المعرفة والتكنولوجيا الحديثة2827058

9-281-22-9957-201025616978محمود العكة. دادارة األعمال الدولية2927059

3-283-22-9957-201022414978فايز الخاطر. داستراتيجية التدريب الفعال3027060

2-293-22-9957-201020014978سمير خليل. دادارة االنتاج والعمليات3127061

6-295-22-9957-201021614978أسامة العامري. داتجاهات ادارة المعلومات3227062

7-285-22-9957-201023214978محمد عبد الخالق. داإلدارة المالية والمصرفية3327063

4-286-22-9957-201024014978سليم عيسى. دادارة شؤون األفراد3427064

8-291-22-9957-201031218978أحمد النواعرة. داالتصال والتسويق بين التظرية والتطبيق3527065

5-292-22-9957-201028016978عبد الكريم حافظ. داإلدارة الفندقية والسياحية3627066
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0-287-22-9957-201025616978حسام العربي. دالتخطيط اإلداري3727068

5-289-22-9957-201029616978محمود القدوة. دالحكومة االلكترونية واإلدارة المعاصرة3827069

1-290-22-9957-201026416978ثروت مشهور. داستراتيجيات التطوير اإلداري3927070

8-288-22-9957-201028816978علي الحطاب. داستراتيجية التخطيط للمشاريع الصغيرة4027071

1-315-22-9957-201028016978فاتن عوض الغزوالقيادة واإلشراف اإلداري4127196

2-251-22-9957-201149625978فهمي محمود شكري. دالمعجم التجاري واالقتصادي 4224894

0-271-22-9957-201125616978سامر جلدة البنوك التجارية والتسويق المصرفي 4324910

1-232-22-9957-201143225978صالح الخياطمعجم المصطلحات الدبلوماسية واالتيكيت الدبلوماسي 4421304

7-227-22-9957-201133616978فيصل حسونة . دإدارة الموارد البشرية 4521293

6-224-22-9957-201130416978عثمان أبو حرب . داالقتصاد الدولي 4621288

9-210-22-9957-201127216978عز الدين فالح . د" مبادئه ، انواعه"التأمين 4721281

8-39-479-9957-201164030978ابراهيم الخالدي. دمعجم االدارة4830372

7-326-22-9957-201121616978سالم الفليتيحوكمة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان4929240

6-352-22-9957-201124016978حسام عبده . داالدارة الرياضية الحديثة5030347

0-354-22-9957-201124016978وليد الصالح. دادارة المستشفيات والرعاية الصحية والطبية5130348

3-353-22-9957-201123216978ماجد عطا هللا. دادارة االستثمار5230349

9-351-22-9957-201121616978بالل ابوالسعيد. دالمعامالت المالية في الشريعة االسالمية5330350

4-398-22-9957-201157628978سوسن زهير المهتدي تكنولوجيا الحكومة االلكترونية 5431583

4-174-22-2012328189957منى فريد . دعلم االتيكيت االجتماعي والدبلوماسي5518451

5-218-22-9957-201229615978محمود الشيخ . دالتسويق الدولي 5621286

6-394-22-9957-201228820978الدكتور شريف علي الصوص(االسس والتطبيقات)التجارة الدولية 5733506

8-402-22-9957-201225616978هاني خلف الطروانة. أنظريات االدارة الحديثة ووظائفها5833507

3-407-22-9957-201249624978الدكتور مصطفى كمال السيد طايلالبنوك اإلسالمية والمنهج التمويلي5933508

2-404-22-9957-201248022978الدكتور العربي بلقاسم  فرحاتي"قديما وحديثا"تأهيل الموارد البشرية 6033509

0-440-22-9957-201223216978الدكتور عّمار بن عيشياتجاهات التدريب المعاصرة وتقييم اداء األفراد العاملين6133510

9-421-22-9957-201236820978الدكتور اسماعيل محمد بن قانة(نظريات نماذج استراتيجيات)اقتصاد التنمية 6233511

5-458-22-9957-201211210978هباس رجاء الحربي . دالتسويق السياحي في المنشآت السياحية 6333851
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6-518-22-9957-201321616978معاليم سعاد. أ- إسماعيل حجازي . دمحاسبة التكاليف الحديثة من خالل األنشطة 6437639

6-534-22-9957-201332020978رحمن حسن الموسوي . داالقتصاد الزراعي 6537675

0-510-22-9957-201323216978سلطان محمود عرفات . داالدارة والتنظيم في التربية الرياضية 6637640

0-523-22-9957-201323216978عيسى سعيد خليفي . دمبادئ االقتصاد الجزئي6737641

9-517-22-9957-201325618978معاليم سعاد. أ- اسماعيل حجازي . دتيسير الموارد البشرية من خالل المهارات 6837642

4-509-22-9957-201335220978مصطفى كمال السيد طايل . د"اإلدارة، اإلحصاء، االقتصاد"معايير الجودة الشاملة 6937643

7-537-22-9957-201312812978نعمة عباس الخفاجي. د. أ"تفكير تأملي"نظرية اإلدارة 7038442

201380032عبد الرزاق الهيتي . دالمصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق 7110464

3-522-22-9957-201393640978محمود علي عطوان . دمعجم العلوم المالية والمحاسبية والمصرفية 7237630

6-448-22-9957-201427218978عزيزة بن سمينة بنت عمارة . د" األسباب والحلول"الدول النامية وأزمة المديونية 7341061

1-539-22-9957-201441622978عطا هللا محمد القطيش. د- نواف فخر. د.أمحاسبة التكاليف الصناعية7441062

0-565-22-9957-201432820978عزيز سطحاوي.أ-إلهام عيسى يحياوي. د-مفيدة عيسى يحياوي.دالمفاهيم الحديثة إلدارة اإلنتاج والعمليات 7541063

1-568-22-9957-201436820978كريمة عيد عمران . دالتأمين اإلسالمي والتنمية االقتصادية واالجتماعية 7641064

1-571-22-9957-201417614978فاطمة الزهراء محمد طاهري إدارة المخاطر الزراعية 7741065

6-563-22-9957-201430420978غالم عبد هللا . دالعولمة المالية واالنظمة المصرفية العربية 7841066

2-459-22-9957-201416012978هباس رجاء الحربي . دالعالقات العامة واإلدارة العليا 7933850

2-206-22-9957-201527216978محمود جاد هللا . دإدارة األزمات 8021280

6-266-22-9957-201526416978جمال خير هللا . داإلبداع اإلداري 8124908

3-379-22-9957-201522416978سعد ابو شندي. دادارة الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية 8230351

2-660-22-9957-201628818978نور الدين حامد . دعولمة المؤسسات االقتصادية الدولية وآثارها على مديونة الدول النامية8348470

9-658-22-9957-201625616978لرادي سفيان الورثيالني . أ (من األسس المفاهيمية إلى القرارات التسويقية)إدارة العالمات التجارية 8448471

2-657-22-9957-201622416978بشر محمد خنفرالمصارف اإلسالمية والتقليدية وعقود المزارعة8548472

1-667-22-9957-201628018978مصطفى يوسف كافي . داالتصاالت التسويقية بين المهارات البيعية والتفاوضية 8648473

4-666-22-9957-201624816978مصطفى يوسف كافي . دإدارة الجودة الشاملة والخدمة الفندقية 8748474

9-661-22-9957-201622416978مصطفى يوسف كافي . دإدارة اإليواء الفندقي8848475

6-662-22-9957-201630420978مصطفى يوسف كافي . دريادة األعمال وإدارة المشاريع الصغيرة 8948476

8-668-22-9957-201629620978يوسف الهروط . دتطبيقات محاسبية وإحصائية باستخدام برنامج إكسل 9048480
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9-687-22-9957-978 20168010نعمة عباس الخفاجي. د.أاستراتيجيات بناء نماذج اإلدارة9149085

3-704-22-9957-201728020978عمار بن عيشي. دالتدريب ودوره في الجودة الشاملة للمنظمات9250640

2-701-22-9957-201722418978ربيع المسعود. د (من منظور إسالمي وتقليدي)نحو قيادة إبداعية للجودة الشاملة 9350641

6-703-22-9957-201726418978فيروز شين . دالقيادة اإلدارية وتنمية المهارات9450642

8-709-22-9957-201717616978علي بن قدور . د- سهام كردودي. دالمراجعة التحليلية باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية 9550643

7-706-22-2017200189789957رانية غضاب . دنظم المعلومات المحاسبية القائمة على األنشطة 9650644

1-708-22-9957-201721618978مصطفى حميد الطائي . داإلدارة وانشطة االتصال في العالقات العامة 9750645

7-748-22-9957-201825018978فادي ابو سمرة(انجليزي)السياسة النقدية 9852965

7-735-22-9957-201832825978احالم خان. داعادة هندسة الموارد البشرية9952985

4-736-22-9957-201826420978سناء جبيرات. دنظام معلومات الموارد البشرية10052986

5-702-64-9957-201826420978كلثوم يوسف البز. د- مولود حواس . دالمقدمة في سلوك المستهلك10152987

0-734-22-9957-201828020978ايمان الخفاف. د.امهارات اتخاذ القرار ونظرياته10252988

8-741-22-9957-201828820978شيراز حايف سي حايف. داعادة هندسة العمليات االدارية10352989

2-743-22-9957-201828020978فضة عباسي بصلي. دالتعليم لريادة االعمال10452990

9-744-22-9957-201814416978ايمان الخفاف. د.االتصميم التعليمي والوسائط المتعددة10552991

1-740-22-9957-201832825978رمزي بودرجة. د- خالد قاشي . دالتسويق والمسؤولية االجتماعية10652992

5-742-22-9957-201828820978رقية منصوري. دالتخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات10752993

7-751-22-9957-201827220978ابراهيم بدر الصبيحات . دادارة المعرفة منحى تطبيقي10852994

4-749-22-9957-201820018978سعاد معاليم. د- اسماعيل حجازي . دنظام التكاليف على اساس االنشطة10952995

6-729-22-9957-201820818978دليلة بركان. داالتصال الداخلي والتغيير التنظيمي11052974

5-755-22-9957-201822416978عادل بومجان. د- سعاد معاليم . داالدارة المالية الحديثة11153024

9-757-22-9957-201819216978جوهرة اقطي.د.االقيادة االستراتيجية للمعرفة11253026

8-217-22-9957-201929615978عامر عوض . دالسلوك التنظيمي اإلداري 11321275

2-785-22-9957-201917616978رضوان بلخيري. دمدخل الى االتصال التسويقي11454420

مدخل الى علم االدارة11554421
مصطفى . د- احمد عريقات .د- ناصر جرادات . د

الشيخ
201932822978-9957-22-781-4

5-784-22-9957-201920018978سناء جبيرات. داالداء البشري في منظمات االعمال11654422
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8-783-22-9957-201928020978اروى يحيى االرياني. دنظم دعم اتخاذ القرار11754423

1-782-22-9957-201924820978عديلة العلواني. دادارة الشراء والتخزين11854424

9-786-22-9957-201921618978عديلة العلواني. دفنون االدارة الحديثة11954425

6-787-22-9957-201921618978عديلة العلواني. داساسيات المؤسسة الحديثة12054426

5-31-647-9957-201926418978محمد لمين علون. دنظام المعلومات المحاسبية والتدقيق الداخلي12154427

8-27-647-9957-201928020978يوسف مسعداوي. د.االتمويل الدولي12254428

0-789-22-9957-201920818978نجوى سعودي. دتسويق الكلمة المنطوقة12354429

2-29-647-9957-201916016978عبلة بزقراري. د- فيروز قطاف . دجودة الخدمة المصرفية12454430

8-30-647-9957-201927220978لرادي سفيان الورثيالني. د"مفاهيم وتدريبات عملية"تسويق الخدمات 12554431

5-28-647-9957-201921618978كريمة بحرة. أ"المفهوم، النظم، القياس"التنمية البشرية 12654432

3-788-22-9957-201924018978عمار بن عيشي. دمشاكل القياس واالفصاح عن القضايا المحاسبية المعاصرة12754433

6-790-22-9957-201928820978زكية الصالح بوستة. دالهندسة المالية االسالمية وادوات التمويل12854434

200140015محمد منصور. دموسوعة أعالم الفلسفة110052

200224815إسماعيل الشرفا. دالموسوعة الفلسفية210071

4-188-22-2006200109957سليم العامودي . دعلم االجتماع الصناعي 318223

9-163-22-200617689957معتز الصابوني . دعلم االجتماع التربوي 417487

0-162-22-2006192109957سمير عبد الفتاح . دمبادئ علم االجتماع 517489

1-216-22-9957-200824012978فؤاد اآلغا. دعلم االجتماع العسكري621277

4-369-22-9957-201124816978سعيد هيكل. دعلم االجتماع الحضري730366

9-194-22-2011440209957هادي صالح العيساويافاق علم االجتماع 821278

7-368-22-9957-201140822978ناريمان لهلوب. د(االنثوغرافيا )استراتيجية البحث االجتماعي 930367

9-249-22-9957-201276830978مصطفى حسيبة . دالمعجم الفلسفي 1024895

7-412-22-9957-201265632978عبد الناصر سليم حامد . دمعجم مصطلحات الخدمة االجتماعية 1133522

2-503-22-9957-201320814978زيدان عبد الفتاح قعدان. أالعقل البشري محاولة لفهم عصري 1237652

9-575-22-9957-201416010978نورة الهزانيالمراة العربية بين الماضي والحاضر 1341084

9-588-22-9957-201422012978محمد سعيد بني عايش المجتمع االسالمي بين إرهاصات الضعف وعوامل النهوض 1444286

علم اجتماع وفلسفة 
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9-179-22-9957-201553630978عدنان أبو مصلح . دمعجم مصطلحات علم االجتماع1518594

7-665-22-9957-201610412978باور أحمد حاجي(دراسة فلسفية نقدية لنظرية ريتشارد دوكينز)وهم اإلله 1648477

0-664-22-9957-201625616978باور أحمد حاجيالفلسفة السياسية من كونفوشيوس إلى هيجل 1748478

0-718-22-9957-2017966978محمد سعيد نصروال تقرأ هذا الكتاب 1851103

0-750-22-9957-201814416978ياسمينة بغريش. د. اتاريخ علم االجتماع ومفاهيمه1952997

2-769-22-9957-201928020978ميلود عامر حاج. دعلم اجتماع التنمية2054435

20052008سوزان وفيق العاني. دعلم االقتصاد الزراعي113314

2005965ميسر إبراهيم . دالمنشات الصناعية وضمان النوعية 213615

6-534-22-9957-201332020978رحمن حسن الموسوي . داالقتصاد الزراعي 337675

2004884أحمد عبد الملك. دكيف تكون مذيعًا ناجحًا110461

200524810جعفر الجاسم . دتكنولوجيا المعلومات 211476

8-233-22-9957-201017612978هيثم هادي الهيتياإلعالم السياسي واإلخباري في الفضائيات 321300

2-318-22-9957-201028818978طارق الشاري. داإلعالم اإلذاعي427079

1-245-22-9957-201122414978زيد منير سليمانالصحافة اإللكترونية 524916

5-250-22-9957-201121614978محمد أبو سمرةاالتصال اإلداري واإلعالمي624917

5-205-22-9957-201121616978هادي نعمان الهيتي .د.أاإلعالم والطفل 721303

1-258-22-9957-201124016978حسين عبد الجبار. داتجاهات اإلعالم الحديث والمعاصر 824919

9-252-22-9957-201124816978فارس عطوان . دالفضائيات العربية ودورها اإلعالمي 924915

7-269-22-9957-201122416978إياد الصقر. دتصميم الصحافة المطبوعة وإخراجها1024924

8-332-22-9957-201122416978سناء الجبور. داالعالم البيئي1130323

1-331-22-9957-201128018978فاروق الحسنات. داالعالم والتنمية المعاصرة1230324

8-329-22-9957-201121616978موسى الشهاب.دعلم اجتماع االعالم1330325

5-333-22-9957-201129618978زينب حبيب. داالعالم وقضايا المراة1430326

2-334-22-9957-201128818978فهمي العدوي. دمفاهيم جديدة في العالقات العامة1530329

7-339-22-9957-201128020978حجازي ابو غانم. دتخطيط وادارة النشاط والحمالت االعالمية1630332

إعالم وصحافة

صناعة وزراعة 
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4-343-22-9957-201123216978فيصل ابو عيشة. دالدعاية واالعالم1730333

1-344-22-9957-201130418978فريد مصطفى. دوكاالت االنباء بين الماضي والحاضر1830334

7-342-22-9957-201128818978ماجده السيد. دتقنيات االعالم التربوي والتعليمي1930336

9-348-22-9957-201124016978بسام المشاقبةاالعالم المقاوم بين الواقع والطموح2030340

9-337-22-9957-201136020978منتصر حسين. دأيديولوجيا االعالم االسالمي2130345

6-378-22-9957-201132020978مصطفى الحسناوي. دواقع لغة االعالم المعاصر2230346

7-272-22-9957-201128816978فاروق خالد . داإلعالم الدولي والعولمة الجديدة 2324921

3-270-22-9957-201252820978صفاء جبارة . دالخطاب اإلعالمي بين النظرية والتحليل 2424923

3-410-22-9957-201229616978مجد الهاشمي . دتكنولوجيا وسائل االتصال الجماهيري2511480

5-391-22-9957-201232020978بسام عبد الرحمن المشاقبة. أفلسفة التشريعات اإلعالمية2633464

8-390-22-9957-201234420978الدكتورة  والء فايز الهندياإلعالم والقانون الدولي2733465

9-393-22-9957-201233620978الدكتور مشعل سلطان عبد الجبارأيديولوجيا الكتابة الصحفية2833466

7-397-22-9957-201230420978الدكتور موسى علي الشهاب اتجاهات معاصرة في كتابة المقال الصحفي2933467

2-392-22-9957-201236820978الدكتور محمد سلمان الحتومناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها3033468

1-399-22-9957-201232020978الدكتور ناظم خالد الشمري اإلعالم االقتصادي3133469

4-400-22-9957-201232020978الدكتور غسان عبد الوهاب الحسنأيديولوجيا االخراج الصحفي3233470

1-401-22-9957-201229618978الدكتور عبد الكريم فهد الساريتكنيك الحديث والمقابالت الصحفية3333471

0-408-22-9957-201227218978سؤدد فؤاد اآللوسي. أأيديولوجيا صحافة االنترنت3433472

9-405-22-9957-201228818978الدكتور خليل محمد الراتب التصوير الصحفي3533473

8-415-22-9957-201240022978الدكتورمحسن جلوب  الكنانياإلعالم الفضائي والجنس3633474

6-419-22-9957-201232020978الدكتورة رانيا ممدوح صادق(التصميم واإلنتاج)اإلعالن التلفزيوني 3733475

2-420-22-9957-201230420978سؤدد فؤاد اآللوسي. أالعنف ووسائل اإلعالم3833476

1-414-22-9957-201230420978الدكتورمحسن جلوب  الكناني"قناة الجزيرة نموذجًا"تقنيات الحوار اإلعالمي 3933477

9-418-22-9957-201227218978سؤدد فؤاد اآللوسي. أالصحفي والنشر اإلخباري 4033478

0-424-22-9957-201238422978بسام عبد الرحمن المشاقبة. أاالعالم االمني4133479

7-425-22-9957-201227218978بسام عبد الرحمن المشاقبة. أأخالقيات العمل اإلعالمي 4233480

4-426-22-9957-201224016978سؤدد اآللوسي-الدكتور عالم خالد السروروسائل اإلعالم والصراعات السياسية 4333481
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8-428-22-9957-201220816978الدكتور  حسين دبي  الزوينيالقنوات الفضائية واإلعالم االقتصادي 4433483

2-433-22-9957-201217612978الدكتور فارس  حسن الخطاب الفضائيات الرقمية وتطبيقاتها اإلعالمية4533484

6-435-22-9957-201235220978الدكتور هادي نعمان الهيتي صحافة األطفال وأدبهم 4633485

9-450-22-9957-201252824978سؤدد فؤاد اآللوسي- الدكتور مهند علي تهامي"نحو نموذج نظري جديد"النظام اإلعالمي العربي 4733486

0-437-22-9957-201225616978بسام عبد الرحمن المشاقبة. أاإلعالم الصحي 4833487

1-430-22-9957-201224816978بسام عبد الرحمن المشاقبة. أاألمن اإلعالمي4933488

7-441-22-9957-201220814978األستاذ الدكتور سعد سلمان المشهداني اإلعالن التلفزيوني وتأثيره في الجمهور 5033489

3-436-22-9957-201230420978الدكتور حازم محمد الحمدانيالدعاية السياسية  بين الماضي والحاضر5133490

8-444-22-9957-201227218978الدكتور فيصل أبو عيشة المؤتمرات الصحفية  ماهيتها، وظائفها، وتنفيذها5233491

3-449-22-9957-201225616978الدكتورة أزهار صبيح غنتابالعنف في الصحافة العربية الدولية5333492

9-447-22-9957-201220814978الدكتور صالح خليل الصقوراإلعالم والتنشئة االجتماعية 5433493

6-451-22-9957-201240024978موسى علي الفهد . د- سؤدد فؤاد اآللوسي وسائل اإلعالم والحرب 5533494

4-455-22-9957-201221614978اسماعيل سلمان أبو جالل . داإلذاعة ودورها في الوعي األمني 5633495

7-454-22-9957-201220816978علي عباس فاضل. دالصورة في وكاالت األنباء العالمية بين االستمالية واإلقناع 5733496

4-471-22-9957-201235220978عبير الرحباني  (اإللكتروني)اإلعالم الرقمي 5835013

9-463-22-9957-201237622978بشرى جميل اسماعيل . داإلبداع اإلعالمي في الفضائيات العربية 5934408

4-484-22-9957-201314414978عبد القادر عراضة . أ- محمد الفاتح حمدي . أإنتاج النشرات اإلخبارية التلفزيونية 6037605

2-491-22-9957-201318414978رواء هادي الدهان. د(العراق انموذجا)وسائل االعالم ومستويات الثقة 6137606

4-497-22-9957-201320816978محمد حسن العامري. دسيكولوجيا االتصال اإلعالني 6237607

3-481-22-9957-201319216978جليل وادي حمود. د"العراق نموذجا"اإلعالم في البيئات المتأزمة 6337608

0-479-22-9957-201322416978شهرزاد لمجد. د"اإلعالم األمريكي نموذجا"اإلعالم وإدارة األزمات 6437609

1-498-22-9957-201324016978كاظم المقدادي. داإلعالم الدولي والجديد وتصدع السلطة الرابعة 6537611

8-499-22-9957-201319216978هادي نعمان الهيتي . د.أاالعالم ومستقبل المجتمع العربي6637612

2-488-22-9957-201323216978عمر خالد المسفري. داالتصال الجماهيري واالعالم االمني 6737613

1-485-22-9957-201322416978حامد مجيد الشطري . داإلعالن التلفزيوني ودوره في تكوين الصورة الذهنية 6837614

9-489-22-9957-201324816978حيدر احمد القطبي . دالدبلوماسية الشعبية بين اإلعالم والدعاية والحرب النفسية 6937615

9-492-22-9957-201324016978علي دنيف حسن . أتشريح الخبر الصحفي 7037616
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9-533-22-9957-201324016978تيسير المشارقة . دمبادئ في االتصال 7137617

9-476-22-9957-201316016978بشرى حسين الحمداني(تحقيقات عابرة للحدود)التغطية الصحفية االستقصائية 7236909

5-490-22-9957-201327218978بسام عبد الرحمن المشاقبة. أاإلعالم والسلطة7337618

6-493-22-9957-201327218978عبير الرحباني. أاإلعالم رسالة ومهنة 7437619

0-482-22-9957-201329620978سؤدد فؤاد اآللوسي. أ- طارق اأحمد المحمود . دالتخطيط اإلعالمي واستراتيجياته7537620

0-495-22-9957-201335220978بسام عبد الرحمن الجرايدة. أإدارة العالقات العامة7637621

7-483-22-9957-201330420978غسان عبد الوهاب الحسن. دالصحافة التلفزيونية 7737622

1-980-22-9957-201330420978سؤدد فؤاد اآللوسي. أ- عبد الكريم فهد الساري . داإلعالم والتسويق السياسي واالنتخابي7837623

9-434-22-9957-978 201325616سعد سلمان المشهداني. د.م.أ "النشأة والتطور"تاريخ وسائل اإلعالم في العراق 7938409

7-496-22-9957-201332020978بسام عبد الرحمن الجرايدة. أاإلعالم وقضايا حقوق اإلنسان8037624

3-494-22-9957-201336822978حسام محمد إلهامي. د(رؤية علمية)اإلبداع في الكتابة الصحفية 8137625

0-176-22-2014416259957محمد جمال الفار . دمعجم المصطلحات اإلعالمية8218598

1-555-22-9957-201428818978بسام عبد الرحمن المشاقبة.أاإلعالم االسرائيلي وفن التضليل الدعائي8341037

0-549-22-9957-201424016978حمدان خضر السالم .دالكاريكاتير في الصحافة 8441038

3-551-22-9957-201441622978سهام الشجيري . دوكاالت االنباء والتحكم اإلخباري 8541039

3-548-22-9957-201420816978علي خليل شقرة. أ (شبكات التواصل االجتماعي)االعالم الجديد 8641040

9-562-22-9957-201428018978كامل الطراونة . دمهارات المذيع المتميز في عمليات االتصال 8741041

5-560-22-9957-201422416978باقر موسى . دالصورة الذهنية في العالقات العامة 8841042

2-561-22-9957-201428018978وداد غازي . دالمنظور القرآني لوظائف علم االتصال 8941043

5-557-22-9957-201430420978لمياء طالة .أاإلعالم الفضائي والتغريب الثقافي9041044

0-552-22-9957-201430420978آمال عميرات . د" العمومي" االتصال االجتماعي 9141045

6-550-22-9957-201427218978بشرى حسين الحمداني . دالقرصنة االلكترونية أسلحة الحرب الحديثة 9241046

7-540-22-9957-201444022978 محمد صاحب سلطان. د- - إبراهيم فؤاد خصاونة. د-عبد الكريم الدبيسي.د- زهير الطاهات . د- تيسير أبو عرجة . د.أوسائل اإلعالم أدوات تعبير وتغيير 9341047

7-553-22-9957-201427218978فؤاد مطير الشمري. أالتجارب االنتخابية في العالم9441048

8-572-22-9957-201427218978كامل الطراونة . دالتحقيق الصحفي 9541049

5-573-22-9957-201425618978بسام عبد الرحمن المشاقبة. أالرقابة االعالمية 9641050

8-556-22-9957-201430420978كامل الطراونة . دمهارات الحوار التلفزيوني واإلذاعي 9741051

17 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 
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بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

6-307-22-9957-201430418978فيصل أبو عيشة. داإلعالم االلكتروني9827080

201429618بسام عبد الرحمن مشاقبةمناهج البحث اإلعالمي وتحليل الخطاب9927081

9-322-22-9957-201431220978سليم عبد النبي. داإلعالم التلفزيوني10027077

0-297-22-9957-201432020978لؤي خليل. داإلعالم الصحفي10127074

6-323-22-9957-201420814978سناء محمد الجبور. داالعالم االجتماعي10227073

8-431-22-9957-201424016978الدكتور هيثم هادي الهيتيالرأي العام بين التحليل والتأثير 10333482

2--363-22-9957-201424016978بسام المشاقبةنظريات االعالم10430343

5-586-22-9957-201427218978عزام ابو الحمام المنهج العلمي في الصحافة االستقصائية 10544325

4-583-22-9957-201413612978عرسان يوسف عرسان . دالصحافة العراقية وتاثيرات الحصار االقتصادي 10644324

2-459-22-9957-201416012978هباس رجاء الحربي . دالعالقات العامة واإلدارة العليا 10733850

8-486-22-9957-201519216978هباس رجاء الحربي . دالشائعات ودور وسائل اإلعالم في عصر المعلومات 10837610

2-347-22-9957-201533620978فاطمة عواد. داالتصال واالعالم التسويقي10930341

9-364-22-9957-201530420978فواز الحكيم. دسوسيولوجيا االعالم الجماهيري11030342

4-330-22-9957-201528818978عبدالرزاق الهيتي. دالصحافة المتخصصة11130327

2-321-22-9957-201532020978فاطمة حسين عواد. داإلعالم الفضائي11227197

5-346-22-9957-201532020978فارس ابو خليل. دوسائط االعالم بين الكبت وحرية التعبير11330337

9-335-22-9957-201528818978عزام ابو الحماماالعالم والمجتمع11430330

8-262-22-9957-201520814978محمد أبو سمرةإدارة اإلعالن التجاري11524920

8-259-22-9957-201524016978مجد الهاشمي . داإلعالم الدبلوماسي والسياسي11624922

5-320-22-9957-201528818978خلدون عبد هللا. داإلعالم وعلم النفس11727075

3-296-22-9957-201524016978فهمي العدوي. دإدارة اإلعالم11827076

5-317-22-9957-201531220978حازم الحمداني. داإلعالم الحربي والعسكري11927078

3-308-22-9957-201527216978عزام أبو الحمام(جدليات وتحديات)اإلعالم الثقافي 12027082

4-299-22-9957-201522414978فريد مصطفى. دتكنولوجيا الفن الصحفي12127083

9-306-22-9957-201529618978محمود عبدهللا. داإلعالم وإشكاليات العولمة12227085

6-336-22-9957-201529618978رضوان المحمود. دالعالقات العامة في االعالم12330328

3-337-22-9957-201544022978فؤاد الساري. دوسائل االعالم النشاة والتطور12430331

18 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 
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3-340-22-9957-201532020978عطا هللا شاكر. دادارة المؤسسات االعالمية12530338

0-341-22-9957-201532020978ياسين ياسين. داالعالم الرياضي12630339

8-345-22-9957-201525616978بسام المشاقبةاالعالم البرلماني والسياسي12730335

1-302-22-9957-201529618978سناء محمد الجبور. داإلعالم والرأي العام العربي والعالمي12827084

3-254-22-9957-201523214978محمد أبو سمرةاستراتيجيات اإلعالم التربوي 12924918

2-376-22-9957-201520816978بسام المشاقبةنظريات االتصال13030344

2-590-22-9957-978 201528818هباس الحربي . دالنقد اإلعالمي 13144610

9-591-22-9957-201519214978خالد بن عبد الرحمن آل دغيم االعالم السياحي وتنمية السياحة الوطنية13244611

4-608-22-9957-201533620978حامد عبد القادر الرحاب. دفن التحرير الصحفي 13345499

1-609-22-9957-201530420978سمير أحمد خليل. دفن اإلخراج الصحفي 13445500

0-594-22-9957-201528018978أحمد خليل الصالحي . دفن الخبر الصحفي 13545501

1-597-22-9957-201528018978خالد محمد عزام . دفن التقرير الصحفي 13645502

1-612-22-9957-201530420978سليمان موسى فضالة . دفن المقال الصحفي 13745503

8-613-22-9957-201537622978كامل عبد السالم الطراونة . دفن الحديث الصحفي 13845504

6-592-22-9957-201516012978بسام عبد الرحمن المشاقبة. أاإلعالم العربي بين الواقع والطموح13945505

7-595-22-9957-201520814978بسام عبد الرحمن الجرايدة.  أاإلعالم الحكومي ورهانات المستقبل14045506

3-593-22-9957-201525616978عبد الباسط محمد الحطامي . دمقدمة في اإلذاعة والتلفزيون 14145507

8-598-22-9957-201515212978مليكة جورديخ. أتكنولوجيا الطباعة الصحفية14245508

4-596-22-9957-201519214978حيدر احمد علو. د-طالب عبد المجيد عالوي . دA.N.Nصناعة االخبار في القنوات الفضائية العربية المتخصصة  14345509

0-606-22-9957-201516012978حسين محمود هتيمي. أالعالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي 14445510

7-610-22-9957-201520014978زهراء كبة . م- حسين الزويني. دحقوق االنسان واالعالم بين تكاملية المعايير وانتقائية المضامين 14545511

5-614-22-9957-201517614978حسين دبي الزويني . دالحرب االعالمية 14645512

3-605-22-9957-201513612978ريم عدنان بوش . دصورة المرأة العربية في وسائل اإلعالم 14745513

9-616-22-9957-201520014978علي دنيف حسن. أ"المفهوم والبناء والتاريخ"القصة الخبرية الصحفية  14845514

5-599-22-9957-201532020978فوزي شريطي مراد.أالتدوين اإللكتروني واإلعالم الجديد 14945515

7-607-22-9957-201529618978ليندة مسعود ضيف. د" الجزيرة والعربية أنموذجًا"االعالم االخباري في الفضائيات 15045516

4-611-22-9957-201536822978نصيرة تامي . أاالعالم الفضائي واالرهاب 15145517

19 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 
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ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

9-629-22-9957-2015 26418 978كريمة احسن شعبان . داالتصال الخطابي وفن اإلقناع 15245518

0-619-22-9957-201518414978علي خليل شقرة . داإلعالم والصورة النمطية15345519

6-617-22-9957-201532820978عبير شفيق الرحباني االستعمار االلكتروني واالعالم 15445520

4-468-22-9957-201515214978سعود السيف السهلي.أ-هباس رجاء الحربي . داإلعالم السياحي مفاهيمه وتطبيقاته15534414

3-634-22-9957-201619216978هاشم نغيمش الزوبعي . د.أصحافة النجف وثقافتها 15646756

0-635-22-9957-201620816978هاشم نغيمش الزوبعي . د.أاالعالم االسالمي التلفزيوني 15746757

6-633-22-9957-201620016978عرسان يوسف عرسان الزوبعي. د.م.أاالعالن التلفزيوني واتجاهات المنتجين والمستهلكين15846758

2-644-22-9957-201630420978فيصل أبو عيشة . دمهارات الحوار الصحفي 15948442

8-642-22-9957-201630420978إبراهيم محمد صافي . دفن التصوير الصحفي 16048443

3-650-22-9957-201625616978صالح خليل الصقور .دالمنظمات الدولية اإلنسانية واإلعالم الدولي 16148444

3-647-22-9957-201618414978أسامة زكي السيد علي. د (اإلنساني واألكاديمي)مهارات االتصال 16248445

5-643-22-9957-201632020978إسراء عبد النور . دصناعة الخبر اإلذاعي16348446

4-640-22-9957-201624016978مصطفى يوسف كافي . داإلعالن والترويج الفندقي 16448447

8-639-22-9957-201624016978مصطفى يوسف كافي . داالعالم الحربي بين الدعاية والشائعة والحرب النفسية 16548448

1-641-22-9957-201620014978مصطفى يوسف كافي . دالعالقات العامة وإدارة األزمات والمراسم 16648449

8-655-22-9957-201622416978بسام عبد الرحمن المشاقبةاإلعالم التعاوني 16748450

0-651-22-9957-201622416978بسام عبد الرحمن المشاقبةاالعالم العلمي 16848451

7-649-22-9957-201621616978سيف الدين حسن العوض. ددراسات إعالمية معاصرة 16948452

0-648-22-9957-201627218978شريف عطية بدران . داإلنتاج التليفزيوني في االستوديو االفتراضي 17048453

9-645-22-9957-201619214978سعيد أراق  (دراسات ومساءالت)األنساق ومفعوالت الخطاب 17148454

6-646-22-9957-201616014978محمد إبراهيم خاطر اإلعالم والتوعية البيئية 17248455

4-653-22-9957-201640024978جيرنو أحمد جالو . دالفضائيات المتخصصة والصورة الذهنية 17348456

7-678-22-9957-201617614978وداد محمد سميشي. دبين التفاعلية وفن الحوار االفتراضي: المنتديات االلكترونية17448457

0-680-22-9957-201628022978عصام قدورة أسمى وسائل االتصال االجتماعي17548458

4-682-22-9957-201615214978عرسان يوسف  الزوبعي. د.م.أالعالقات العامة والتنمية 17648459

7-681-22-9957-201617614978أنمار وحيد فيضي. دالتغطية اإلخبارية في الصحافة اإللكترونية 17748460

20 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 
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1-654-22-9957-201718416978بسام عبد الرحمن المشاقبةالتدريب والصحافة االلكترونية17850623

7-694-22-9957-201738426978محمد الفاتح حمدي .د-فضة عباسي بصلي  .د.أ(الوسائل،النماذج والنظريات)مدخل لعلوم االتصال واالعالم 17950624

6-691-22-9957-201714416978وليدة حدادي. د (دراسة تحليلية وميدانية)التلفزيون والتنشئة السياسية 18050625

4-695-22-9957-201730420978فوزي يوسف المخلف . د(الواقع العربي)قراءة نقدية في التلوث اإلعالني 18150626

0-693-22-9957-201716016978محمد الفاتح حمدي . دأزمة القيم ومشكالت الشباب في زمن البث الفضائي العربي18250627

3-692-22-9957-201716016978محمد الفاتح حمدي . د (دروس نظرية وتطبيقات )منهجية البحث في علوم اإلعالم واالتصال 18350628

2-699-22-9957-201717616978عمار مكي دورية . أاالعالن واالتصال السياسي 18450629

5-698-22-9957-201720818978حياة قزادري . دالتنمية السياسية والصحافة المكتوبة 18550630

8-697-22-9957-201724020978كاظم مؤنس . دنماذج االتصال ونظريات التأثير السلوكي 18650631

4-707-22-9957-201721618978علي خليل شقرة"الحروب العربية اإلسرائيلية نموذجًا"التضليل اإلعالمي في الحرب 18750632

6-718-64-9957-201814416978حبيب مال هللا ابراهيم. دفنون التحرير الصحفي18852970

2-730-22-9957-201819218978زهرة بوجفجوف. دصناعة االخبار التلفزيونية18952971

0-710-64-9957-201814416978موسى مقدادي- هاشم نغيمش الزوبعي . دالتضليل االعالمي وسبل مواجهته19052972

9-728-22-9957-201816016978عبد الكريم بن عيشة. دتحليل المحتوى االعالمي19152973

نجيب كامل - ايناس رغيس - نور الدين هميسي . د-جنات رجم.د- يامين بودهان .د- سامية عواج .داالتصال العمومي من النظرية الى التطبيق19252975 201816016978-9957-22-747-0

1-753-22-9957-201813616978علي خليل شقرةاالعالم البترولي19352976

9-760-22-9957-201914416978يعقوب بن الصغير. داالبعاد السوسيومهنية في دراسة القائم باالتصال19454400

4-778-22-9957-201923218978مصطفى عباس محمد رضا. أاالساليب الفنية في إنتاج النشرات االخبارية19554401

0-776-22-9957-201919218978عثمان محمد ذويبالخبر الصحفي وااللكتروني19654402

3-775-22-9957-201913616978عثمان محمد ذويبالمقال االفتتاحي الصحفي19754403

1-779-22-9957-201914416978الطاهر مرابعي. أخبايا غرفة التحرير19854404

9-773-22-9957-201920818978خالد العزي. داخالقيات مهنة االعالم بين السلوكية والمهنية19954405

7-777-22-9957-201927220978فضة عباسي بصلي. د.أالمرأة العربية بين التنميط االعالمي والتحدياث الثقافية واالقتصادية20054406

7-780-22-9957-201916016978بتول السيد مصطفى. داالعالم التفاعلي20154407

3-791-22-9957-201920018978محمود محمد خلوف.دالكتابة االحترافية لالعالم والعالقات العامة20254408

7-793-22-9957-201922418978محمود محمد خلوف.دالعالقات العامة في العصر الرقمي20354409

4-794-22-9957-201916016978علي خليل شقرة. أ(داعش نموذجا)اعالم التنظيمات المتطرفة 20454410
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8-169-22-200616889957شاكر السعيد . دعلم الفهرسة والتوثيق 117492

5-151-22-2006256129957فادي عبد الحميد . دالمرجع في علم المكتبات218454

200028015أميرة الخطيبموسوعة فن عمل األزهار والرسم على الزجاج110076

200128015ناهض القيسي. دموسوعة النقود العربية واإلسالمية210072

200140020عبد الحكيم الوائليملون/موسوعة األحجار الكريمة 310080

200223215أيمن عبد السالمموسوعة الخط العربي410082

1-153-22-200616089957حمزة الجبالي مبادئ التصميم والديكور 517488

5-165-22-2006240129957عبيد صالح . دمهارات األعمال اليدوية 618448

200820812فاخر العكور. د(مفهوم وممارسة)النباتات وتنسيق الحدائق 721232

9-236-22-9957-200825612978عزام أبو الحمام المطور" التراث الشعبي"الفلكلور 821299

926082Design of steel2-277-22-9957-200828020978وليد حسن

5-263-22-9957-200921614978إياد الصقر. دأساسيات التصميم ومناهجه 1024925

7-511-22-9957-201317614978أسامة بدري محمد العاني . أ(الشعار انموذجا)التصميم الجرافيكي 1137655

19982406حسام المستريحيكيف تستخدم الكمبيوتر واالنترنت111463

211467Windows 199819991285حسام المستريحي

20032407حسام المستريحيOffice & windows 2000كيف تستخدم 311468

20032005وليد الزيديالقرصنة على االنترنت والحاسوب 411469

7-178-22-9957-200968832978أسد الدين التميميمعجم مصطلحات الكمبيوتر واالنترنت 518597

8-712-22-9957-201733626978أروى يحيى اإلرياني . د"التحليل والتصميم"نظم المعلومات المحوسبة 650646

200130015أحمد توفيق حجازي. دموسوعة اإلسعافات األولية110043

200230415أحمد توفيق حجازي. دموسوعة العالج الطبيعي210042

200228015منى الطائيموسوعة األلعاب المسلية310118

200540015كرار حيدرموسوعة األلعاب الرياضية410119

فهرسة ومكتبات

فنون وديكور

الكمبيوتر

رياضة 

22 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

3-225-22-9957-200832015978رمضان ياسين . دعلم النفس الرياضي521276

0-242-22-9957-200928016978عصام الحسنات . دعلم الصحة الرياضية 624906

6-352-22-9957-201124016978حسام عبده . داالدارة الرياضية الحديثة730347

5-429-22-9957-201270432978علي حسن ابو جاموس. دالمعجم الرياضي833523

6-406-22-9957-201223214978عماد خليل سرداح . م- الدكتور فالح سلطان أبو عيداالسعافات االولية واالنقاذ المائي933518

3-423-22-9957-201238422978سؤدد فؤاد اآللوسي. أالمنشطات الرياضية والمكمالت الغذائية1033519

6-505-22-9957-201322416978فالح أبو عيد. د- عماد سرداح . مالتمرينات المائية للصحة والعالج1137650

0-510-22-9957-201323216978سلطان محمود عرفات . داالدارة والتنظيم في التربية الرياضية 1237640

5-515-22-9957-201335220978مشعل عدي النمري . دمهارات كرة القدم وقوانينها 1337651

7-508-22-9957-201417614978فالح أبو عيد . د الرياضات المائية 1441067

0-341-22-9957-201532020978ياسين ياسين. داالعالم الرياضي1530339

9-731-22-9957-201815216978عبد الناصر العباني. دالتربية البدنية1652979

1996481.5فهد إبراهيم . داألمراض الجلدية 111293

1996481.5صفوان زيدان . دأمراض األطفال211310

19971284عمر حمزة . دالتداوي بالقران والسنة والحبة السوداء313131

19982086محمد قاسم التداوي باألعشاب411150

19983007.5السيوطيالطب النبوينافذ5

199935015أحمد توفيق حجازي. دالموسوعة الصحية610035

200034015أحمد توفيق حجازي. دموسوعة العطور والعناية بالجمال710084

200032015أحمد توفيق حجازي. دموسوعة الطب الشعبي والتداوي باألعشاب810037

200031215محمد الراويموسوعة جسم اإلنسان910088

2001963رزان هماش. دكيف ترضعين طفلك رضاعة طبيعية 1011233

200130015أحمد توفيق حجازي. دموسوعة اإلسعافات األولية1110043

200230015أحمد توفيق حجازي. دموسوعة التغذية1210036

200230415أحمد توفيق حجازي. دموسوعة العالج الطبيعي1310042

20021604عبد الفتاح الخواجاأسرار الرشاقة والرجيم والتغذية1411159

طب وصحة عامة

23 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

20031806فتحية السباتين األمراض النفسية والعقلية وعالقتها بالشياطين 1510727

200325615أحمد توفيق حجازي.دموسوعة العناية بالصحة في الشباب والشيخوخة1610044

200324015أحمد توفيق حجازي. دموسوعة الطب البديل1710040

200327015حسين سليمالموسوعة الجنسية1810033

200440820اسماعيل الحسيني . دموسوعة الطب العسكري 1910049

20041366غادة المعايطة الدالبيح العالج بالطاقة والمايكروبيوتيك 2011251

200443220عبد الكريم الحجاوي . دموسوعة الطب النفسي2110051

200440820اسماعيل الحسيني . دموسوعة الطب الباطني 2210047

200443220اسماعيل الحسيني . دموسوعة الطب الجراحي 2310050

200437620اسماعيل الحسيني . دموسوعة األمراض التناسلية والبولية والجلدية 2410048

200436820اسماعيل الحسيني . دموسوعة طب العظام والمفاصل2510046

20051900120مجموعة مؤلفين 6/ 1الموسوعة الطبية 2618391

200530415غسان جعفر. دموسوعة طب الحجامة 2710041

200526415مصطفى فتحي"للرجل والمرأة"موسوعة الصحة الجنسية 2810034

200528815سامح أبو زينه. دموسوعة األمراض الشائعة2910045

200533615أحالم القواسمه. دموسوعة الحمل والوالدة3010038

2005883فؤاد فاضل. دوسائل عالجه وطرق التغذية/ أسبابه / مرض السكر 3111306

4-157-22-2006240129957حمزة الجبالي الصحة العامة 3217476

0-213-22-9957-200823210978حمزة الجبالي الثقافة الصحية 3321306

0-242-22-9957-200928016978عصام الحسنات . دعلم الصحة الرياضية 3424906

3-311-22-9957-201077632978زينب منصور حبيب. دمعجم األمراض وعالجها3527054

3-183-22-2011544259957محمود عواد . دمعجم الطب النفسي والعقلي 3618599

6-406-22-9957-201223214978عماد خليل سرداح . م- الدكتور فالح سلطان أبو عيداالسعافات االولية واالنقاذ المائي3733518

3-423-22-9957-201238422978سؤدد فؤاد اآللوسي. أالمنشطات الرياضية والمكمالت الغذائية3833519

8-473-22-9957-201225616978خضير عباس المنشداوي. دمعالجات طبية إسالمية3936709

6-190-22-2014576289957عبد الحليم أبو حلتم. دمعجم المصطلحات الطبية 4018593

5-669-22-9957-201622414978محمد إبراهيم خاطر السالمة الصحية وكيفية التعامل مع المواد الخطرة 4148479

24 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

19984508محمد علي سويد الواضح في الرياضيات 111365

200956024صالح رشيد (أسلوب مبسط)التفاضل والتكامل 224913

0-309-22-9957-201035224978عدنان دعنا. دمعجم علماء الرياضيات327050

5-445-22-9957-201225616978الدكتوراسماعيل محمد بن قانة"دروس وتطبيقات" االحصاء الوصفي والحيوي 433515

5-461-22-9957-201227218978الدكتور ابراهيم ابو عقيل مبادئ في االحصاء 534096

7-409-22-9957-201237620978فاضل المحمدي.د-شاكر المحمدي. داالحصاء وتصميم التجارب633516

0-312-22-9957-201343230978صالح رشيد بطارسةمعجم الرياضيات727055

4-525-22-9957-201384040978فرح خليل السمرة . م. دمعجم مصطلحات الهندسة والتقنيات والعلوم837629

9-294-22-9957-201454430978صالح رشيد بطارسةاإلحصاء واالحتماالت927072

4-385-22-9957-201428815978صالح رشيد بطارسةهندسة التحويالت-االقترانات الجبرية-المصفوفات)الرياضيات الشاملة 1038431

4-385-22-9957-201420815978صالح رشيد بطارسة(النسبة والتناسب- المجموعات واالعداد)الرياضيات الشاملة1138432

4-385-22-9957-201422415978صالح رشيد بطارسة(االسس واللوغاريتمات-المثلثات)الرياضيات الشاملة 1238433

4-385-22-9957-201424015978صالح رشيد بطارسة(التفاضل وتطبيقاته- النهايات واالتصال )الرياضيات الشاملة 1338434

4-385-22-9957-201427215978صالح رشيد بطارسة(االعداد المركبة-القطوع-التكامل)الرياضيات الشاملة 1438435

4-385-22-9957-201430415978صالح رشيد بطارسة(الهندسة التحليلية-الهندسة المستوية)الرياضيات الشاملة 1538436

4-385-22-9957-201427215978صالح رشيد بطارسة(االحتمال-طرق العد-االحصاء)الرياضيات الشاملة 1638437

4-385-22-9957-201422415978صالح رشيد بطارسةالمتتاليات والمتسلسالت -الهندسة الفضائية)الرياضيات الشاملة1738438

3-577-22-9957-201424016978إبراهيم أبو عقيل . دنظريات واستراتيجيات في تدريس الرياضيات 1841316

199924012معن صفاء. دالفيزياء الحياتية اإلشعاعية 111375

200033615محمد الراويموسوعة حيوانات العالم210079

200031215عايدة الرواجبهموسوعة عالم البحار310075

200030415إبراهيم بدران. دموسوعة نباتات العالم410077

200344015أحمد أبو شاورموسوعة تربية النحل510078

200328015خزعل الماجديموسوعة الفلك610089

200525615عالء الجمل. مموسوعة االلكترونيات 710090

رياضيات وإحصاء وهندسة

علوم عامة 

25 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

200525615أشرف أبو سنينة. دموسوعة عالم الكون والفضاء810091

200536815علي فاضل. دموسوعة الطيور910093

200525615مروان الوزير. دموسوعة العلوم الطبيعية1010087

7-181-22-2006352159957محمد سلطان . دموسوعة الخيول العربية والعالمية 1118452

5-182-22-2006352159957منير عبد الرحيم . د (أنواعها وطرق تربيتها)موسوعة اإلبل 1218453

200834415سائر بصمه جيأسئلة ومسائل في الفيزياء 1321295

200945020وليد القادري . د"الكالسيكية والحديثة"موسوعة الفيزياء 1410085

200945020وليد القادري . د"الميكانيك والكهرباء"موسوعة الفيزياء 1510083

200983240حسام خليل . د2ج -1موسوعة الكيمياء الشاملة ج1610086

200921614جاسم الحلو. د.أعلم الحشرات 1724912

200921614جاسم الحلو. د.أ(األصول والعالقة)علم األحياء الدقيقة والمجهرية 1824914

1-261-22-9957-200945624978خليل البدوي . دمعجم العلماء والمخترعين1924896

5-304-22-9957-201036824978زهير أبو زينة. دمعجم علماء الفيزياء2027051

201135220عبد السالم رضوانموسوعتي العلمية المصورة 2131724

9-177-22-2011568259957ماهر الشريف . د(أحياء- فيزياء-كيمياء)المعجم العلمي 2218596

3-519-22-9957-201363236978مروان حسن عبد الهادي . دمعجم مصطلحات علم الجيولوجيا 2337626

6-521-22-9957-201392840978زينب منصور حبيب . دمعجم مصطلحات علم النبات2437627

7-524-22-9957-2013116040978زينب منصور حبيب. دمعجم مصطلحات علم الحيوان 2537628

8-316-22-9957-201439224978محمد الخطيبمعجم علماء الكيمياء2627052

0-268-22-9957-201433616978سلطان الرفاعي. د (أسباب، أخطار، حلول)التلوث البيئي 2724911

1-373-22-9957-201677636978زينب منصور حبيب. دالمعجم البيئي 2830376

19923708نبيل أبو حلتم . دالفرق اإلسالمية فكرا وشعرانافذ1

199446015نبيل أبو حلتم . داتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع 212802

199630710زهدي أبو خليلمعجم األخطاء اللغوية الشائعة نافذ3

1996482أحمد الصديق(شعر)ملحمة الشيشان 411836

19961022أحمد الصديق (شعر)يا سراييفو الحبيبة 511825

(نحو، صرف، بالغة، إمالء، إنشاء، نقد، شعر)اللغة العربية 

26 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

1996804نبيل أبو حلتم . دالمرشد في اإلمالء611765

19962006نبيل أبو حلتم . دالمرشد في اإلنشاء711771

1996803حسين سليمالمرشد في الخط الجميلنافذ8

199626410نبيل أبو حلتم . دالمرشد في قواعد اللغة العربية 911790

1996953معروف رفيق (شعر)أشعار للفتيان والفتيات 1011823

19961103أحمد الصديق(شعر)طيور الجنة 1111838

19971286زهدي أبو خليلاإلمالء الميسر1211767

19971124نظمي الجملالمرشد في الصرف 1311759

1997802اسماعيل ابو حمدة (مجموعة قصصية)دموع الخطيئة نافذ14

1997962.5معروف رفيق (شعر)القدس قصيدتي 1511837

19971282زهدي أبو خليل(شعر)في انتظار الشراع 1611859

19971204نبيل الزينالمرشد في البالغة1711746

1998803علي حداد. دشعر/ شجر الكلمات 1811826

199840012عدنان العلي. دشعر المكفوفين في العصر العباسي1912782

19982008سعيد الزبيدي. دقضايا مطروحة للمناقشة في النحو و اللغة و النقد 2014802

1998802منذر أبو حلتم  (مجموعة قصصية)للبحر وجه اخر 2111834

19982008علي حداد . دبدر شاكر السياب قراءة أخرى 2212750

19981516سعيد الزبيدي . دابو حاتم السجستاني 2312826

1998804سعيد الزبيدي . دمصطلحات ليست كوفية 2412729

199927210نعيم البدري . دكتاب العين في ضوء النقد اللغوي 2512779

1999803دوان الزبيدي تعليم لغة القرآن 2612072

199930010عدنان عبد العلي . دالمعري في فكره وسخريته 2712758

199928010رحيم الحسناوي . دالمناظرات اللغوية واألدبية 2812690

1999903ميسلون هادي العالم ناقص واحد 2911835

20001125عمر بن قينة . دالرؤية الفكرية في الحاكم والرعية 3013529

2000153250وليد خالص . د2/ 1النقد األدبي في كتابة األغاني 3112828

20001604عبد الرزاق محيي. دديوان الفصائد 3214798

27 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

20001003كريم مهدي المسعودي غسان كنفاني وعبد الرحمن منيف 3311860

20011206نجم كاظم . داألدب المقارن 3412818

200132010فهمي باير حسن مسائل لغوية ملبسة نافذ35

200128010فهمي باير حسن الغارة على اللغة العربية 3618426

2001964كريم المسعودي عناد غزوان ناقدًا 3713653

2001322هاني عبد الرحمن الداللة المشتركة 3812718

200140015عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر الجاهلي3910015

200140015عبد عون الروضانموسوعة شعراء صدر اإلسالم والعصر األموي4010016

200128415عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر العباسي األول4110017

200128815عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر العباسي الثاني4210018

200140015عبد الحكيم الوائليموسوعة شعراء األندلس4310019

200175230عبد الحكيم الوائلي .2جـ  + 1موسوعة شاعرات العرب جـ 4410020

200238415عباس صادقموسوعة القواعد واإلعراب4510030

20021364نائل الساحوري الواضح في اإلنشاء 4611770

20021448وليد خالص . دمقدمة تحقيق في كتاب نقد الشعر 4712753

200232012وليد خالص . دتاريخ اداب اللغة العربية 4812795

200325615علي جاسم سلمان.دموسوعة األخطاء اللغوية الشائعة4910028

200325615علي جاسم سلمان.دموسوعة معاني الحروف العربية5010029

200330415موسى حسن هديبموسوعة الشامل في  الكتابة واإلمالء5110032

20031043أسامة الجنيدي  (شعر)الرماد األبيض 5211827

20032008كاصد الزيدي . ددراسات نقدية في اللغة والنحو 5312723

20031445سعيد الزبيدي. د(يوسف كركوش)نحوي مجهول في القرن العشرين 5412710

20032008دز عبد الرؤوف خريوشاللهجات الفلسطينية 5512803

2004803خالد يونس الحسن  (شعر)األعمال الشعرية الخالدة 5611829

200530015حسين سليمموسوعة أروع ما قيل في المرأة والجمال والحب5710027

200524010نوال الخالدي أجمل قصائد نزار قباني 5810025

200521610ابتهال كاصد علم األصوات في كتب معاني القرأن 5912804

28 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

20051126علي عبد الجليل فن كتابة القصة القصيرة 6012685

200523810عبد هللا ابن المقفع /ترجمةكليلة ودمنة 6110128

20051124عمران الياسيني  (شعر) 5النزيف 6211844

200528015نبيل أبو حلتم. د" التعبير"موسوعة تعليم اإلنشاء 6310031

200642415صالح الحنيطيموسوعة الشعر النبطي الشعبي6410023

200627212كاصد الزيدي . ددراسات نقدية في التفسير والحديث 6518457

7-150-22-2006240129957عبد الكريم مجاهد . ددراسات في اللغة والنحو 6618456

x-204-22-200715249957سعيد الزبيدي  (شعر)نوافذ 6719931

2007804أمجد جوخان  (شعر)مولد نهد 6819628

4-191-22-2008192109957خديجة الحمداني المركبات في العربية 6921298

7-230-22-9957-200822412978إسراء عريبي . دالتصغير دراسة صرفية صوتية 7021297

0-239-22-9957-20081447978سعيد الزبيدي . د.أالخليل صاحب العين 7122144

20081528عفاف القضماني  (ديوان شعر)فيض الروح 7223476

20081124وليد مساعدة  (ديوان شعر)أحبك وبعد 7321542

6-237-22-9957-2008966978موسى حجيرات رحلة إلى الحرية 7421543

2008962سامية الناصر(شعر)نحو الشمس 7526148

4-273-22-9957-200820612978جوالن الواوي(رواية)سراديب الذاكرة 7625889

200946415عباس صادقموسوعة أمراء الشعر العربي7710021

200926415يوسف غيثموسوعة أجمل قصائد الغزل7810024

200953620نبيل أبو حلتم. د(نحو، صرف، بالغة، إمالء)موسوعة علوم اللغة العربية 7910026

2009160075مجموعة مؤلفين 5/ 1موسوعة شعراء العرب  8010014

4-260-22-9957-200937618978ضرغام الدرة . دالتطور الداللي في لغة الشعر 8124926

200938012حسن توفيقشعر بدر شاكر السياب8212749

2009482سامية الناصر(شعر)سهام نارية 8326788

201036015أحمد أبو شاورموسوعة أميرات الشعر العربي8410022

7-300-22-9957-201035220978جزاء محمد المصاروة. دشرح الدروس في النحو8527086

9-319-22-9957-201033620978داود سلوم. د.أالمعلقات بين خالف النص وتسلسل األبيات8627087

29 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 
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ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

4-301-22-9957-201020814978خضر أبو العينينأساسيات علم العروض والقافية8727088

8-303-22-9957-201030418978محمود غناوي الزهيري. داألدب في ظل بني بويه8827089

7-298-22-9957-201039224978علي جميل السامرائي. دمعجم المصطلحات الصرفية8927053

9-281-22-9957-2011804978عمر مصطفى وشاحيعلى جدار العشق9028131

4-228-22-9957-201133615978خديجة الحمداني المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب 9121296

7-371-22-9957-201140825978خضر ابو العنيين(االعراب-المبنى-المعنى)معجم الحروف العربية 9230375

20111768عناية الحسناوي(ديوان شعر)انين شاعر9327067

0-367-22-9957-201133620978اسراء الدوري. دابن جني ناقدا لغويا9430369

1-328-22-9957-201133618978محمد االدريسيالمدارس االدبية في صحراء الطوارق9530370

0-453-22-9957-201232020978الدكتور محمد محمد العمري "البنيوية والتوليدية"األسس اإلبستمولوجية للنظرية اللسانية 9633517

1-469-22-9957-201221616978صادق يوسف الدّباس. ددراسات في علم اللغة الحديث9734410

6-464-22-9957-201219216978صادق يوسف الدّباس. دتذوق النص االدبي9834411

0-466-22-9957-201238420978عمر عبد الهادي عتيق . دعلم البالغة بين األصالة والمعاصرة 9934412

2-462-22-9957-201216010978ثريا محيي الدين محمود (رواية)لست دمية يا أمي 10034413

8-530-22-9957-2013406978رمضان صديق المرشد في الخط الجميل10137644

2-516-22-9957-201316014978فاضل بنيان محمد. د. أالمنهل الصافي في علم العروض والقوافي 10237645

5-487-22-9957-201317614978مهدي عناد قبها . أ(بعض قصار سور القران الكريم انموذجا)التحليل الصوتي للنص 10337646

0-507-22-9957-201320816978فضيلة فاطمة دروش. أسوسيولوجيا األدب والرواية 10437647

8-514-22-9957-201320816978كامل عبد السالم الطراونة . دالمهارات الفنية في الكتابة والقراءة والمحادثة 10537648

3-535-22-9957-20131606978علي بن سلطان بن حامد الجــالبــنـــةُبْلَغُة الطَّاِلِب  في اآلداِب َواأَلخالِق والَفَواِئِد  10638410

201341620عبد الكريم مجاهد . دعلم اللسان العربي 10712768

2-417-22-9957-201344820978نبيل أبو حلتم. دالشعر العربي في القرن الرابع الهجري10837649

2-574-22-9957-2014805978علي العمر!!!في لحظة ما 10941068

0-578-22-9957-201414415978عصام قدورة التناظر الصوتي بين العربية واالنجليزية 11041764

7-579-22-9957-201424812978ديانا رمانة طرف الخيط 11141765

6-576-22-9957-2014644978عبير أبو قطنة النارنجة وقصص أخرى 11241088

1-584-22-9957-201436816978يونس مرشد عمرو. دابن جبيرول اليهودي االندلسي واثر الفكر العربي في مؤلفاته 11344321

30 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 
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2-615-22-9957-201535220978رابح سعيد ملوك. د"بحث في المفهوم والبنى"قصيدة النثر العربية 11445526

1-625-22-9957-201514412 978سراته البشير . دالقصيدة اإلسالمية بين سطوة الواقع وغواية الفن 11545527

7-623-22-9957-201524816978عمر عبد الهادي عتيق. دمرايا نقدية في الشعر الفلسطيني المعاصر11645528

5-627-22-9957-201530420978 سعيد أراق بن محمداألدب المقارن في ضوء التحليل النقدي للخطاب 11745529

9-632-22-9957-201526420978ماجد النجار. د(E)مقدمة في اللسانية التباينية االنجليزية العربية 11846638

2-631-22-9957-201519218978ماجد النجار. د(E)مقدمة في اللغة واللسانية 11946639

7-636-22-9957-2016804978رابحة الراوي قصائد مهداة 12048193

1-638-22-9957-20161048978مديحة الروسانخريف الورد12148358

8-671-22-9957-201616010978كمال حسن جمعة الباب الموصد وقصص أخرى 12248375

3-663-22-9957-201616814978سعيد أراق (مشارف المعنى والالمعنى)قضايا فكرية معاصرة 12348469

1-670-22-9957-201642425978عمر عتيق . دمعجم مصطلحات علم البالغة 12448440

8-600-22-9957-2016132880978خالد محمد فارس . د648-2ج-680-1ج)   2/ 1معجم الفنون األدبية 12548441

4-372-22-9957-201659228978خضر ابو العنيينمعجم االخطاء النحوية والصرفية واللغوية الشائعة12630374

2-686-22-9957-2016724978رابحة الراوي نار في صدري12749084

9-690-22-9957-2016804978رابحة الراوي أراك بقلبي 12850590

4-710-22-9957-201712810978سعيد أراق. أ(الكائن اإلنساني والممكن األدبي)مسارات أدبية ونقدية 12950638

1-711-22-9957-201741626978عواطف زراري. د(المرأة العربية من إرهاصات التغيير إلى سينما المرأة ) الخطاب النسوي في السينما الروائية العربية 13050639

9-715-22-9957-2017646978مالك الغرايبه (مسرحية لالطفال)بقوة االتحاد 13150655

3-720-22-9957-201726414978هشام هاشم رجب(رواية)الملعون 13251191

7-719-22-9957-201727216978هشام هاشم رجب(رواية)فتاة العيد 13351192

1-13-647-9957-201726414978هشام هاشم رجبملح على الجرح13451247

7-722-22-9957-201754430978احمد بن محمد الرمحي(شرح المية االفعال)الفكر اللغوي للشيخ محمد بن يوسف اطفيش في كتابه 13551240

0-721-22-9957-201726420978احمد بن محمد الرمحيداللة النحو في شرح الكافي للرضي13651239

8-725-22-9957-201720812978عصام ابو شندي(رواية)ايتام وقطط 13752812

5-726-22-9957-201728814978هشام هاشم رجب(رواية)حدث في الربوة 13852859

9-717-64-9957-20189610978محمد الكرافسالسيميائيات العامة بين السيميولوجيا والسيميوطيقا13952980

1-737-22-9957-201820818978رضا عامر. دقضايا النص الشعري الحديث والمعاصر14052981
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7-708-64-9957-201820818978عقيل عبد الحسين. دتحليل الخطاب والمركزية النقدية14152982

8-738-22-9957-201815216978سعيد اراقجدلية العالقة والمسافة مطارحات في االدب واللغة والشعرية14252983

5-739-22-9957-201816016978سعيد اراقمرايا الفكر اللغوي الغربي14352984

2-756-22-9957-2017725978مالك الغرايبه(رواية)مذكرات طالب 14453031

8-14-647-9957-201835610978ترجمة عبد هللا بن المقفع/ الفيلسوف الهندي بيدباكليلة ودمنة شاموا14553052

6-761-22-9957-201820810978جالل جبارين(رواية)َعروب 14654023

0-792-22-9957-2018644978بشار حوراني(شعر)كلمات بين يديها 14754388

5-768-22-9957-201921618978رضا عامر. دالشعر النسوي من التأسيس الى اشكالية المصطلح14854419

5-797-22-9957-201916016978نسيمة كريبع. دالتداخل الفني بين األدب والفنون14954577

8-796-22-9957-201816010978اسمى وزوزارصفة المنافي ذاكرة ال يعرفها النسيان15054578

2-798-22-9957-201816012978هديل طالل العزاوي. دسر األبواب15154598

1997802اسماعيل ابو حمدة (مجموعة قصصية)دموع الخطيئة نافذ1

1998802منذر أبو حلتم  (مجموعة قصصية)للبحر وجه اخر 211834

1999903ميسلون هادي العالم ناقص واحد 311835

200523810عبد هللا ابن المقفع /ترجمةكليلة ودمنة 410128

6-237-22-9957-2008966978موسى حجيرات رحلة إلى الحرية 521543

4-273-22-9957-200820612978جوالن الواوي(رواية)سراديب الذاكرة 625889

2-462-22-9957-201216010978ثريا محيي الدين محمود (رواية)لست دمية يا أمي 734413

7-579-22-9957-201424812978ديانا رمانة طرف الخيط 841765

6-576-22-9957-2014644978عبير أبو قطنة النارنجة وقصص أخرى 941088

1-638-22-9957-20161048978مديحة الروسانخريف الورد1048358

8-671-22-9957-201616010978كمال حسن جمعة الباب الموصد وقصص أخرى 1148375

9-715-22-9957-2017646978مالك الغرايبه (مسرحية لالطفال)بقوة االتحاد 1250655

3-720-22-9957-201726414978هشام هاشم رجب(رواية)الملعون 1351191

7-719-22-9957-201727216978هشام هاشم رجب(رواية)فتاة العيد 1451192

1-13-647-9957-201726414978هشام هاشم رجبملح على الجرح1551247

الروايات
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8-725-22-9957-201720812978عصام ابو شندي(رواية)ايتام وقطط 1652812

5-726-22-9957-201728814978هشام هاشم رجب(رواية)حدث في الربوة 1752859

2-756-22-9957-2017725978مالك الغرايبه(رواية)مذكرات طالب 1853031

8-14-647-9957-201835610978ترجمة عبد هللا بن المقفع/ الفيلسوف الهندي بيدباكليلة ودمنة شاموا1953052

6-761-22-9957-201820810978جالل جبارين(رواية)َعروب 2054023

8-796-22-9957-201816010978اسمى وزوزارصفة المنافي ذاكرة ال يعرفها النسيان2154578

2-798-22-9957-201816012978هديل طالل العزاوي. دسر األبواب2254598

19923708نبيل أبو حلتم . دالفرق اإلسالمية فكرا وشعرانافذ1

199446015نبيل أبو حلتم . داتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع 212802

1996482أحمد الصديق(شعر)ملحمة الشيشان 311836

19961022أحمد الصديق (شعر)يا سراييفو الحبيبة 411825

1996953معروف رفيق (شعر)أشعار للفتيان والفتيات 511823

19961103أحمد الصديق(شعر)طيور الجنة 611838

1997962.5معروف رفيق (شعر)القدس قصيدتي 711837

19971282زهدي أبو خليل(شعر)في انتظار الشراع 811859

1998803علي حداد. دشعر/ شجر الكلمات 911826

199840012عدنان العلي. دشعر المكفوفين في العصر العباسي1012782

19982008علي حداد . دبدر شاكر السياب قراءة أخرى 1112750

20001604عبد الرزاق محيي. دديوان الفصائد 1214798

200140015عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر الجاهلي1310015

200140015عبد عون الروضانموسوعة شعراء صدر اإلسالم والعصر األموي1410016

200128415عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر العباسي األول1510017

200128815عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر العباسي الثاني1610018

200140015عبد الحكيم الوائليموسوعة شعراء األندلس1710019

200175230عبد الحكيم الوائلي .2جـ  + 1موسوعة شاعرات العرب جـ 1810020

20031043أسامة الجنيدي  (شعر)الرماد األبيض 1911827

الشعر ودواوينه
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2004803خالد يونس الحسن  (شعر)األعمال الشعرية الخالدة 2011829

200530015حسين سليمموسوعة أروع ما قيل في المرأة والجمال والحب2110027

200524010نوال الخالدي أجمل قصائد نزار قباني 2210025

20051124عمران الياسيني  (شعر) 5النزيف 2311844

200642415صالح الحنيطيموسوعة الشعر النبطي الشعبي2410023

x-204-22-200715249957سعيد الزبيدي  (شعر)نوافذ 2519931

2007804أمجد جوخان  (شعر)مولد نهد 2619628

20081528عفاف القضماني  (ديوان شعر)فيض الروح 2723476

20081124وليد مساعدة  (ديوان شعر)أحبك وبعد 2821542

2008962سامية الناصر(شعر)نحو الشمس 2926148

200946415عباس صادقموسوعة أمراء الشعر العربي3010021

200926415يوسف غيثموسوعة أجمل قصائد الغزل3110024

2009160075مجموعة مؤلفين 5/ 1موسوعة شعراء العرب  3210014

4-260-22-9957-200937618978ضرغام الدرة . دالتطور الداللي في لغة الشعر 3324926

200938012حسن توفيقشعر بدر شاكر السياب3412749

2009482سامية الناصر(شعر)سهام نارية 3526788

201036015أحمد أبو شاورموسوعة أميرات الشعر العربي3610022

9-319-22-9957-201033620978داود سلوم. د.أالمعلقات بين خالف النص وتسلسل األبيات3727087

9-281-22-9957-2011804978عمر مصطفى وشاحيعلى جدار العشق3828131

20111768عناية الحسناوي(ديوان شعر)انين شاعر3927067

2-417-22-9957-201344820978نبيل أبو حلتم. دالشعر العربي في القرن الرابع الهجري4037649

2-574-22-9957-2014805978علي العمر!!!في لحظة ما 4141068

2-615-22-9957-201535220978رابح سعيد ملوك. د"بحث في المفهوم والبنى"قصيدة النثر العربية 4245526

1-625-22-9957-201514412 978سراته البشير . دالقصيدة اإلسالمية بين سطوة الواقع وغواية الفن 4345527

7-623-22-9957-201524816978عمر عبد الهادي عتيق. دمرايا نقدية في الشعر الفلسطيني المعاصر4445528

7-636-22-9957-2016804978رابحة الراوي قصائد مهداة 4548193

2-686-22-9957-2016724978رابحة الراوي نار في صدري4649084
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9-690-22-9957-2016804978رابحة الراوي أراك بقلبي 4750590

0-792-22-9957-2018644978بشار حوراني(شعر)كلمات بين يديها 4854388

199730110محمد فرحات(مدخل شامل تعلم اللغة اإلنجليزية)قواعد المحادثة110829

19971605محمد فرحات(مدخل شامل تعلم اللغة اإلنجليزية)الترجمة العملية 210830

199727010محمد فرحات(مدخل شامل تعلم اللغة اإلنجليزية)قواعد الكتابة 310831

19971264ماجد الحرباويالواضح في تعليم اللغة اإلنجليزية410826

20001806محمد بناتتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها510834

200533615ندى السيدموسوعة الشامل في تعليم اللغة الفرنسية 610125

201442015محمد فرحات موسوعة الشامل في تعليم اللغة اإلنجليزية 710126

200240815محمود شاكرموسوعة تاريخ اليهود110139

200224815محمد أبو صبحة. دموسوعة تطور الجنس البشري210094

200260020آمنة أبو حجرموسوعة المدن العربية310141

200330415عبد الباسط التكروريموسوعة الخلفاء الراشدين410059

2003102440آمنة أبو حجر2/ 1موسوعة المدن والقرى الفلسطينية 510142

20031927فهمي مقبل .ددور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم الجديد 612661

20032166لجنة مؤلفينالزير سالم 711503

200435015مفيد الزيدي.دموسوعة تاريخ المملكة العربية السعودية 810132

200530415سفيان الصفديالموسوعة التاريخية لدول العالم وقادتها910137

200532015خالد عبد السالمموسوعة حدث في مثل هذا اليوم1010140

200530415موسى أحمد خليل. دموسوعة المحيطات والبحار واألنهار1110134

200860020آمنة أبو حجرالموسوعة الجغرافية  لبلدان العالم1210136

200870424حسين فهد حماد. دموسوعة اآلثار التاريخية1310133

2009118440مفيد الزيدي.د4/ 1موسوعة تاريخ أوروبا 1410135

0-078-22-2009360159957عبد الحكيم الكعبي.د(عصر النبوة)موسوعة التاريخ اإلسالمي1510145

9-079-22-2009272159957عبد الحكيم الكعبي.د(عصر الخلفاء الراشدين)موسوعة التاريخ اإلسالمي 1617191

اللغات 

تاريخ وجغرافيا
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0-081-22-2009320159957مفيد الزيدي.د(العصر العثماني)موسوعة التاريخ اإلسالمي1717192

2-080-22-2009320159957مفيد الزيدي.د(العصر المملوكي)موسوعة التاريخ اإٍلسالمي 1816149

200933615خالد عزام. د(العصر العباسي)موسوعة التاريخ اإلسالمي 1916218

200928815صالح طهبوب.د(العصر األموي)موسوعة التاريخ اإلسالمي 2017193

2009219690مجموعة مؤلفين ( 6/ 1)موسوعة التاريخ اإلسالمي 2118466

8-275-22-9957-200928814978عزام أبو الحمام(تاريخ وحضارة)األنباط 2226013

201051220آمنة أبو حجرموسوعة المدن اإلسالمية2310146

8-387-22-9957-201194450978محمود شاكر2/ 1موسوعة الحضارات القديمة والحديثة وتاريخ األمم 2410143

0-193-22-20111024409957آمنة أبو حجر المعجم الجغرافي 2524893

201128818مفيد الزيدي. دتاريخ الحروب الصليبية 2630399

3-366-22-9957-201126416978امنة ابو حجرالجغرافيا السياحية2730371

1-427-22-9957-201224816978الدكتور عماد مطير  الشمري"أسس وتطبيقات"الجغرافية السكانية 2833520

2-446-22-9957-201216012978الدكتور قاسم يوسف الشمريالمجاالت– التطور – المفهوم " الجيومورفولوجيا"جغرافيا التضاريس 2933521

3-506-22-9957-201314412978فؤاد محمد بن غضبان. د مدخل مفاهيمي GISنظم المعلومات الجغرافية 3037653

4-512-22-9957-201320814978عماد مطير الشمري . د(المنابع واألصول والمستقبل المأمول)الفكر الجغرافي 3137654

6-109-22-9957-201431218978مفيد الزيدي. دالتاريخ العربي بين الحداثة والمعاصرة3230398

4-538-22-9957-201431220978عماد مطير الشمري . داالحصاء الجغرافي 3341069

1-795-22-9957-201596250978محمود شاكر2/  1موسوعة تاريخ الخليج العربي  3410144

2-628-22-9957-201548825978عماد مطير الشمري .دالجغرافية البشرية3545530

8-626-22-9957-201532818978طالل محمد نور عطار . دالدانمارك قديما وحديثا3645531

5-685-22-9957-2016886978مالك الغرايبه بطل األرض الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 3749080

4-637-22-9957-201617612978ترجمة محمد عبد المجيد حسنات/ بيير لوتيالصحراء رحلة عبر صحراء سيناء والعقبة للوصول لغزة3848314

0-707-64-9957-201833625978فؤاد بن غضبان. د. ااالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية3952999

200030015فهد الساكتموسوعة أشهر االغتياالت السياسية110068

20031365علي عبد الجليلمعالم عنصرية في الفكر اليهودي213256

20032167مفيد الزيدي. دالعرب والقوى الدولية313267

السياسة وحقوق اإلنسان والقانون
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20032247مفيد الزيدي. دقضايا العولمة والمعلوماتية413391

20031368وصال نجيب. دمبادئ السياسة العامة513499

20032408عبد هللا العرقان. دالقدس في المواقف الدولية613269

200324010مجد الهاشمي. دالعولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد713390

20032408سالمة المسعوديالسياسة الصهيونية في تهويد األرض الفلسطينية813237

20033268نجاح السباتينأفغانستان أول ضحايا العولمة913216

20031365علي عبد الجليل"رؤية توراتية"الحرب على العراق 1013540

20041606أسامة العيس كم طلقة في مسدس الموساد اإلسرائيلي 1113291

20041606عباس الحديثي نظريات السيطرة االستراتيجية 1213392

200426415غويزي جوديالملك عبد العزيز آل سعود 1313313

200532015مجد الهاشمي. دموسوعة جرائم النساء العالمية والعربية 1410115

200530015موسى عبد الخالقموسوعة أشهر القصص البوليسية1510066

200535215عبد الفتاح أبو عيشهموسوعة القادة السياسيين1610063

2005965مفيد الزيدي. ددولة البحرين من اإلمارة إلى الملكية الدستورية 1713393

2-235-22-9957-20081848978علي يوسف الشكرياإلرهاب الدولي 1821301

5-234-22-9957-200823212978ياسين محمد العيثاوي الكونغرس والنظام السياسي األمريكي 1921302

200824010محمد ابو سمرة المحرقة النازية بين رايخ برلين ويهود فلسطين2021539

6-279-22-9957-200830416978محمد أسعد التميميواقعنا وأحداث القرن العشرين2126192

200840020علي محمد الدباسالسلطة التشريعية2225942

0-255-22-9957-20091687978عامر فياض . دالعراق وشقاء الديمقراطية 2324927

4-244-22-9957-200929612978ياسين العيثاوي . دالسياسة األمريكية بين الدستور والقوى السياسية 2424928

1-170-22-2010344209957مهدي جرادات األحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي 2518455

2-305-22-9957-201028816978خضر عطوان. دالقوى العالمية والتوازنات اإلقليمية2627090

201030415عدنان الخالديموسوعة أشهر جواسيس العالم2710067

6-310-22-9957-201028816978وليد الزيدي. دالسياسة الفرانكوفونية والعالم العربي2827091

6-187-22-2011240129957علي يوسف حقوق اإلنسان في ظل العولمة 2918228

1-232-22-9957-201143225978صالح الخياطمعجم المصطلحات الدبلوماسية واالتيكيت الدبلوماسي 3021304
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0-396-22-9957-201220816978الدكتورة  وصال نجيب  العزاويالمرأة العربية والتغيير السياسي3133512

6-365-22-9957-201216012978الدكتور طالل محمد نور عطار"البعد االستراتيجي"امبراطورية العولمة 3233513

5-432-22-9957-201230420978الدكتورة رواء زكي الطويلاألمن الدولي واستراتيجيات التغيير واإلصالح 3333514

1-472-22-9957-201215210978طاهر ابراهيم الاليذالشرق االوسط والفوضى الخالقة 3434920

7-467-22-9957-201214410978إبراهيم شحدة  العالول  (شحدة شريم العالول)ثائر من فلسطين 3534409

5-474-22-9957-201230416978زينب عبد الحسن الزهيري. د1968 -1966عبد الرحمن عارف ودوره السياسي في العراق 3636710

9-520-22-9957-20131776100978رياض النعمان . أ2/1المعجم القانوني 3737631

31-06-22-9957-20132544140978فراس البيطار. د 6 / 1الموسوعة السياسية والعسكرية 3812447

1-184-22-2014424259957وضاح زيتونمعجم المصطلحات السياسية3918601

3-580-22-9957-201426418978مالك الغرايبه أمير السالم والحرية الدور االستراتيجي لألمير حمد في ثورات الربيع العربي4041987

6-211-22-9957-201548830978سامي عوض/ العميدمعجم المصطلحات العسكرية 4121305

19971284عمر حمزة. دالحياة الزوجية متعه وسعادة114804

19982247حنان عيسىأسرار وغرائب في الكون211496

19982807ترجم تركي إبراهيممثلث برمودا بين الحقيقة والخيال311495

199926015هنادي نبيلموسوعة هل تعلم410109

199935015عايده الرواجبهموسوعة األبراج510098

200028015عايده الرواجبةموسوعة عالم المرأة610039

200029615قاسم األسديموسوعة ينابيع المعرفة710112

200026015سليمان شاهينموسوعة نوادر وطرائف810105

20001606عمر بن قينه. دالمشكلة الثقافية في الجزائر913209

20001003خليل جرادكيف يتحقق النجاح في األلفية الجديدة1010593

20011605فريد مجيدأسرار خفية  وألغاز محيرة1112257

20011203عبد المنعم فارس. دكيف تكسب اآلخرين1210696

20011505فريد مجيدعالم الجن واألشباح و الشياطين1311499

20011505فريد مجيدأسرار وخفايا الفراعنة1411498

ثقافية 
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200132015خليل بدوي. دموسوعة صدق أو ال تصدق1510108

200128015أحمد توفيق. دموسوعة الظواهر الخارقة1610113

200130015خليل بدوي. دموسوعة األلغاز1710102

200130015موسى الهشلمون"ألف سؤال وجواب "موسوعة األذكياء 1810111

200130015آمنة أبو حجرموسوعة إختبر ذكاءك في الجغرافيا1910096

200130015آمنة أبو حجرموسوعة اختبر ذكاءك في التاريخ2010095

200130015محمد بركاتموسوعة اختبر ذكاءك في الثقافة اإلسالمية2110100

200130015أسعد بدوانموسوعة اختبر ذكاءك في اللغة العربية2210097

200130015سعيد خالدموسوعة اختبر ذكاءك في العلوم2310099

200280030محمود العايدي. د2 / 1موسوعة بنك المعلومات 2410117

200228015منى الطائيموسوعة األلعاب المسلية2510118

200225615شريف مصطفىموسوعة عجائب األلغاز2610103

200225615سامي عبد الناصرموسوعة الظرفاء ونوادرهم2710104

200432015خليل بدوي. د"ألف سؤال وجواب "الموسوعة اإلسالمية 2810107

200525615سالم النجارموسوعة روائع الطرائف العربية والعالمية2910106

200528015مصطفى فتحيموسوعة األرقام العددية ودالالتها 3010110

200532015كرار حيدرموسوعة األلعاب الرياضية3110119

2005130035ــ4/ 1ألف ليلة وليلة 3210013

7-195-22-200611259957أميرة ظاهر سلمان هيا نتعرف ألف سؤال وجواب 3317493

200932015سامر حشيمهموسوعة المسابقات الثقافية3410101

199924015أحمد سرورموسوعة األسماء ومعانيها110114

200030415محمد الراويموسوعة األمثال الشعبية  في الوطن العربي210121

200130015مسعود الشحاتموسوعة حكايات من التراث310127

200225615فريال حمزةموسوعة أقوال مأثورة410122

200225615أحمد توفيق حجازي. دموسوعة األمثال الفلسطينية510123

200428815مصطفى فتحيموسوعة األمثال العالمية610120

موسوعة األنساب وتراث الشعوب 
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200526015سعيد غريبموسوعة األساطير والقصص710129

20092400100عبد الحكيم الوائلي6 / 1موسوعة قبائل العرب  810130

78-52-22-9957-201330015978مصطفى فتحيموسوعة األمثال العربية الفصحى910124

200033615محمد الراويموسوعة حيوانات العالم110079

200031215عايدة الرواجبهموسوعة عالم البحار210075

200030415إبراهيم بدران. دموسوعة نباتات العالم310077

200227215د جاسم الحلو.أموسوعة األحياء410092

200236015عبد السالم رضوانالموسوعة العلمية510073

200326415د جاسم الحلو.أموسوعة الحشرات610074

200344015أحمد أبو شاورموسوعة تربية النحل710078

200328015خزعل الماجديموسوعة الفلك810089

200525615عالء الجمل. مموسوعة االلكترونيات 910090

200525615أشرف أبو سنينة. دموسوعة عالم الكون والفضاء1010091

200536815علي فاضل. دموسوعة الطيور1110093

200525615مروان الوزير. دموسوعة العلوم الطبيعية1210087

7-181-22-2006352159957محمد سلطان . دموسوعة الخيول العربية والعالمية 1318452

5-182-22-2006352159957منير عبد الرحيم . د (أنواعها وطرق تربيتها)موسوعة اإلبل 1418453

200945020وليد القادري . د"الكالسيكية والحديثة"موسوعة الفيزياء 1510085

200945020وليد القادري . د"الميكانيك والكهرباء"موسوعة الفيزياء 1610083

200983240حسام خليل . د2ج -1موسوعة الكيمياء الشاملة ج1710086

201135220عبد السالم رضوانموسوعتي العلمية المصورة 1831724

199935015أحمد توفيق حجازي. دالموسوعة الصحية110035

200032015أحمد توفيق حجازي. دموسوعة الطب الشعبي والتداوي باألعشاب210037

200031215محمد الراويموسوعة جسم اإلنسان310088

200130015أحمد توفيق حجازي. دموسوعة اإلسعافات األولية410043

الموسوعات العلمية 

الموسوعات الصحية والطبية 
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200230015أحمد توفيق حجازي. دموسوعة التغذية510036

200230415أحمد توفيق حجازي. دموسوعة العالج الطبيعي610042

200325615أحمد توفيق حجازي.دموسوعة العناية بالصحة في الشباب والشيخوخة710044

200324015أحمد توفيق حجازي. دموسوعة الطب البديل810040

200327015حسين سليمالموسوعة الجنسية910033

200440820اسماعيل الحسيني . دموسوعة الطب العسكري 1010049

200443220عبد الكريم الحجاوي . دموسوعة الطب النفسي1110051

200440820اسماعيل الحسيني . دموسوعة الطب الباطني 1210047

200443220اسماعيل الحسيني . دموسوعة الطب الجراحي 1310050

200437620اسماعيل الحسيني . دموسوعة األمراض التناسلية والبولية والجلدية 1410048

200436820اسماعيل الحسيني . دموسوعة طب العظام والمفاصل1510046

20051900120مجموعة مؤلفين 6/ 1الموسوعة الطبية 1618391

200530415غسان جعفر. دموسوعة طب الحجامة 1710041

200526415مصطفى فتحي"للرجل والمرأة"موسوعة الصحة الجنسية 1810034

200528815سامح أبو زينه. دموسوعة األمراض الشائعة1910045

200533615أحالم القواسمه. دموسوعة الحمل والوالدة2010038

200140015عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر الجاهلي110015

200140015عبد عون الروضانموسوعة شعراء صدر اإلسالم والعصر األموي210016

200128415عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر العباسي األول310017

200128815عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر العباسي الثاني410018

200140015عبد الحكيم الوائليموسوعة شعراء األندلس510019

200175230عبد الحكيم الوائلي .2جـ  + 1موسوعة شاعرات العرب جـ 610020

200238415عباس صادقموسوعة القواعد واإلعراب710030

200325615علي جاسم سلمان.دموسوعة األخطاء اللغوية الشائعة810028

200325615علي جاسم سلمان.دموسوعة معاني الحروف العربية910029

200330415موسى حسن هديبموسوعة الشامل في  الكتابة واإلمالء1010032

موسوعات اللغة العربية وآدابها 
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200528015نبيل أبو حلتم. د" التعبير"موسوعة تعليم اإلنشاء 1110031

200642415صالح الحنيطيموسوعة الشعر النبطي الشعبي1210023

200946415عباس صادقموسوعة أمراء الشعر العربي1310021

200926415يوسف غيثموسوعة أجمل قصائد الغزل1410024

200953620نبيل أبو حلتم. د(نحو، صرف، بالغة، إمالء)موسوعة علوم اللغة العربية 1510026

2009160075مجموعة مؤلفين 5/ 1موسوعة شعراء العرب  1610014

201036015أحمد أبو شاورموسوعة أميرات الشعر العربي1710022

199926015هنادي نبيلموسوعة هل تعلم110109

199935015عايده الرواجبهموسوعة األبراج210098

200029615قاسم األسديموسوعة ينابيع المعرفة310112

200026015سليمان شاهينموسوعة نوادر وطرائف410105

200132015خليل بدوي. دموسوعة صدق أو ال تصدق510108

200128015أحمد توفيق. دموسوعة الظواهر الخارقة610113

200130015خليل بدوي. دموسوعة األلغاز710102

200130015موسى الهشلمون"ألف سؤال وجواب "موسوعة األذكياء 810111

200130015آمنة أبو حجرموسوعة إختبر ذكاءك في الجغرافيا910096

200130015آمنة أبو حجرموسوعة اختبر ذكاءك في التاريخ1010095

200130015محمد بركاتموسوعة اختبر ذكاءك في الثقافة اإلسالمية1110100

200130015أسعد بدوانموسوعة اختبر ذكاءك في اللغة العربية1210097

200130015سعيد خالدموسوعة اختبر ذكاءك في العلوم1310099

200280030محمود العايدي. د2 / 1موسوعة بنك المعلومات 1410117

200228015منى الطائيموسوعة األلعاب المسلية1510118

200225615شريف مصطفىموسوعة عجائب األلغاز1610103

200225615سامي عبد الناصرموسوعة الظرفاء ونوادرهم1710104

200432015خليل بدوي. د"ألف سؤال وجواب "الموسوعة اإلسالمية 1810107

200525615سالم النجارموسوعة روائع الطرائف العربية والعالمية1910106

موسوعات الثقافة العامة والمسابقات الثقافية 

42 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

200528015مصطفى فتحيموسوعة األرقام العددية ودالالتها 2010110

200532015كرار حيدرموسوعة األلعاب الرياضية2110119

200932015سامر حشيمهموسوعة المسابقات الثقافية2210101

200030415خليل أبو فرحة. دالموسوعة النفسية110070

200240815محمود شاكرموسوعة تاريخ اليهود210139

200224815إسماعيل الشرفا. دالموسوعة الفلسفية310071

200224815محمد أبو صبحة. دموسوعة تطور الجنس البشري410094

200260020آمنة أبو حجرموسوعة المدن العربية510141

200330415عبد الباسط التكروريموسوعة الخلفاء الراشدين610059

2003102440آمنة أبو حجر2/ 1موسوعة المدن والقرى الفلسطينية 710142

200428415مفيد الزيدي. دموسوعة تاريخ الحروب الصليبية 810131

200435015مفيد الزيدي.دموسوعة التاريخ العربي المعاصر والحديث 910138

200435015مفيد الزيدي.دموسوعة تاريخ المملكة العربية السعودية 1010132

200530415سفيان الصفديالموسوعة التاريخية لدول العالم وقادتها1110137

200532015خالد عبد السالمموسوعة حدث في مثل هذا اليوم1210140

200530415موسى أحمد خليل. دموسوعة المحيطات والبحار واألنهار1310134

200860020آمنة أبو حجرالموسوعة الجغرافية  لبلدان العالم1410136

200870424حسين فهد حماد. دموسوعة اآلثار التاريخية1510133

2009118440مفيد الزيدي.د4/ 1موسوعة تاريخ أوروبا 1610135

0-078-22-2009360159957عبد الحكيم الكعبي.د(عصر النبوة)موسوعة التاريخ اإلسالمي1710145

9-079-22-2009304159957عبد الحكيم الكعبي.د(عصر الخلفاء الراشدين)موسوعة التاريخ اإلسالمي 1817191

0-081-22-2009320159957مفيد الزيدي.د(العصر العثماني)موسوعة التاريخ اإلسالمي1917192

2-080-22-2009320159957مفيد الزيدي.د(العصر المملوكي)موسوعة التاريخ اإٍلسالمي 2016149

200933615خالد عزام. د(العصر العباسي)موسوعة التاريخ اإلسالمي 2116218

200928815صالح طهبوب.د(العصر األموي)موسوعة التاريخ اإلسالمي 2217193

2009219690مجموعة مؤلفين ( 6/ 1)موسوعة التاريخ اإلسالمي 2318466

(علم نفس- فلسفة- جغرافيا- تاريخ) موسوعات االجتماعيات

43 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

201051220آمنة أبو حجرموسوعة المدن اإلسالمية2410146

8-387-22-9957-201194450978آمنة أبو حجر2/ 1موسوعة الحضارات القديمة والحديثة وتاريخ األمم 2510143

1-795-22-9957-201596250978محمود شاكر2/  1موسوعة تاريخ الخليج العربي  2610144

200034015أحمد توفيق حجازي. دموسوعة العطور والعناية بالجمال110084

200032815عايده الرواجبهموسوعة العناية بالطفل وتربية واألبناء210116

200028015عايده الرواجبةموسوعة عالم المرأة310039

200116822ريحانه عبد هللاملون/ موسوعة الطبخ العربي والغربي 413602

200128815عوض محمد عوضموسوعة المرأة المسلمة510010

200532015مجد الهاشمي. دموسوعة جرائم النساء العالمية والعربية 610115

200530015حسين سليمموسوعة أروع ما قيل في المرأة والجمال والحب710027

200030015فهد الساكتموسوعة أشهر االغتياالت السياسية110068

200530015موسى عبد الخالقموسوعة أشهر القصص البوليسية210066

200535215عبد الفتاح أبو عيشهموسوعة القادة السياسيين310063

201030415عدنان الخالديموسوعة أشهر جواسيس العالم410067

31-06-22-9957-20132544140978فراس البيطار. د 6 / 1الموسوعة السياسية والعسكرية 512447

200028015أميرة الخطيبموسوعة فن عمل األزهار والرسم على الزجاج110076

200128015ناهض القيسي. دموسوعة النقود العربية واإلسالمية210072

200140020عبد الحكيم الوائليملون/موسوعة األحجار الكريمة 310080

200223215أيمن عبد السالمموسوعة الخط العربي410082

199932015خليل بدوي. دموسوعة شهيرات النساء110065

199932015خليل بدوي. دموسوعة عظماء ومشاهير210064

200133615زهير أبو زينهموسوعة علماء الفيزياء310054

موسوعات المرأة 

الموسوعات السياسية

موسوعات الفنون

موسوعة األعالم والتراجم 

44 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

200135215محمد الخطيبموسوعة علماء الكيمياء414327

200132015عدنان دعنا. دموسوعة علماء الرياضيات514326

200140015محمد منصور. دموسوعة أعالم الفلسفة610052

200230015مصطفى فتحيموسوعة أعالم الحضارة اإلسالمية710056

200331215وليد البكري. دموسوعة أعالم المسرح والمصطلحات المسرحية810058

200329615أحمد صافي.دموسوعة أعالم الموسيقى واألدوات الموسيقية910057

200335215علي جاسم سلمان.دموسوعة أعالم الخلفاء1010060

200429615سالم نصار موسوعة عباقرة اإلسالم 1110009

200524015عادل الحجاجموسوعة أعالم العرب والمسلمين في علوم الحيوان والنبات1210053

200526415أحمد أبو جابر. دموسوعة قادة العرب والمسلمين وفرسانهم 1310061

200527215محمد القيسي. دموسوعة نساء حول النبي 1410006

200538415مصطفى الجيوسي. دموسوعةعلماء العرب والمسلمين وأعالمهم 1510055

200527215محمود شاكرموسوعة أعالم وقادة الفتح اإلسالمي1610062

200644020خليل بدوي. دموسوعة العلماء والمخترعين1714325

201128015محمد عرفه. دموسوعة رجال حول النبي 1810005

200031215فاطمه النعيميموسوعة الفتى المسلم والفتاه المسلمة110007

200225615محمود شاكرموسوعة الفتوحات اإلسالمية210004

200524015مهدي التميمي. دموسوعة مقارنة األديان السماوية 310001

200525015مهدي البصري. دموسوعة األديان  السماوية410002

200528815أسامه الجعافرة. دموسوعة الصحابيات510012

200533615أحمد دلول. دموسوعة قصص األنبياء610011

200930015محمود شاكرموسوعة غزوات الرسول710008

61-52-22-9957-201324815978محمد عبد هللا موسوعة معجزات األنبياء 810003

200533615ندى السيدموسوعة الشامل في تعليم اللغة الفرنسية 110125

الموسوعات الدينية

(فرنسي- انجليزي)موسوعات اللغات 

45 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

201442015محمد فرحات موسوعة الشامل في تعليم اللغة اإلنجليزية 210126

1996366ماجد الحرباوي5/ 1فرسان اإلسالم 1

1996361ماجد الحرباويخالد بن الوليد: األول 218030

1996361ماجد الحرباويسعد بن ابي وقاص: الثاني318031

1996361ماجد الحرباويأبو عبيدة بن الجراح: الثالث 418032

1996361ماجد الحرباويأسامة بن زيد: الرابع518033

1996361ماجد الحرباويعمرو بن العاص: الخامس618029

2006648فؤاد سليمان وهبي خطواتي األولى في العربية 718458

2006888فؤاد سليمان وهبي خطواتي الثانية في العربية 818459

2006648فؤاد سليمان وهبي  (عربي)خطواتي األولى في الرياضيات 918460

2006808فؤاد سليمان وهبي  (عربي)خطواتي الثانية في الرياضيات 1018461

2006648فؤاد سليمان وهبي Eخطواتي األولى في الرياضيات 1118462

2006808فؤاد سليمان وهبي Eخطواتي الثانية في الرياضيات 1218463

2006648فؤاد سليمان وهبي خطواتي األولى في اإلنجليزية 1318464

2006808فؤاد سليمان وهبي خطواتي الثانية في اإلنجليزية 1418465

1996801.5عمر حمزه. دالدعاء المستجاب114368

1996641.5عمر حمزه. دالصحابة وجهودهم في حفظ السنة213274

1996801.5عمر حمزة. دالموت وعذاب القبر312144

1996241.5الجزولي آدمدليل الحج والعمرة418423

1996801.5فرح يوسفمنهاج الدعوة اإلسالميةنافذ5

19971513حسين سليممعجزات األرقام في القراننافذ6

19971124نبيل الزينغالف/ نساء حول النبي712964

19974807ابن كثيرمجلد/ قصص األنبياء نافذ8

19971284نبيل الزينغالف/ رجال حول النبي 912963

19974837النوويمجلد/ رياض الصالحين1012097

كتب إسالمية

أطفال

46 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

19971224نبيل الزينغالف/ زوجات النبي 1112965

19973607.5ابن الجوزيمجلد/ تلبيس إبليس1213088

19974327.5السمرقنديمجلد/تنبيه الغافلين 1313081

19971284نبيل الزينالمبشرون بالجنة1412376

1997481.5عمر حمزه. دالعرض القرآني لسيرة الرسول1514805

1997802نبيل أبو حلتم. دالفرق اإلسالمية بين االعتدال و التطرف 1611982

19981203منى محمودأربعون وقفه مع حواء1712383

19984507.5جماعة من العلماءمجلد/ األحاديث القدسية1812101

19981103معين القدومي. داالستنساخ واالسالم 1914856

19982888فرح يوسفالتصوف االسالمي2020638

19984007.5ابن كثيرمجلد/ الفصول في سيرة الرسول 21

1998803ابراهيم الزينالمرشد في تعليم الصالة2213012

199835010عالم سبيط النيلي. دالنظام القرآني2313603

19983286عبد هللا بدرانسمير المؤمنات وأنيس الصالحات2414803

19982305عبد هللا بدرانسمير المؤمنين وأنيس الصالحين2512384

19983847.5محمد جاد المولىمجلد/ قصص القرآن 26

199833612عمر عبد العزيزمباحث التخصيص عند األصوليين2712876

1999841.5عمر حمزه. دمعالم التربية في القرآن والسنة2812375

19992005حمد المستريحيبستان الصالحين وروضة الصالحات2912874

1999963جمال محمد سرحانالسحر والشعوذة طرق وعالج3011507

20001124رسول محمد. دالغرب واإلسالم3111913

200031215فاطمه النعيميموسوعة الفتى المسلم والفتاه المسلمة3210007

200128815عوض محمد عوضموسوعة المرأة المسلمة3310010

20012206حمد المستريحيمعجزات موضوعات القرآن3412382

200153016كاملة الكواريالمختصر من الممتع وشرح زاد المستنقع3512941

200128010كاملة الكواريقدم العالم وتسلسل األحداث3612350

200225615محمود شاكرموسوعة الفتوحات اإلسالمية3710004

47 قائمة دار اسامة للنشر والتوزيع 



السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

200230015مصطفى فتحيموسوعة أعالم الحضارة اإلسالمية3810056

20022406حمد المستريحيالمنقذ من الضالل3912873

2002963ماجد البنكيتنزيه كالم خير األنام عما ال يصح من أحاديث الصيام40

20032407رياض أحمداالستنساخ في ميزان اإلسالم4111987

20031283عائشة الكواريالعالمة ابن عبد هللا بن زيد آل محمود4212869

2003883موسى شومانالمصباح المنير في أخالق المسلم4312071

20033008عباس أميراإلعجاز القرآني4411958

200335215علي جاسم سلمان.دموسوعة أعالم الخلفاء4510060

200429615سالم نصار موسوعة عباقرة اإلسالم 4610009

200524015مهدي التميمي. دموسوعة مقارنة األديان السماوية 4710001

200525015مهدي البصري. دموسوعة األديان  السماوية4810002

200528815أسامه الجعافرة. دموسوعة الصحابيات4910012

200533615أحمد دلول. دموسوعة قصص األنبياء5010011

200524015عادل الحجاجموسوعة أعالم العرب والمسلمين في علوم الحيوان والنبات5110053

200526415أحمد أبو جابر. دموسوعة قادة العرب والمسلمين وفرسانهم 5210061

200527215محمد القيسي. دموسوعة نساء حول النبي 5310006

200538415مصطفى الجيوسي. دموسوعةعلماء العرب والمسلمين وأعالمهم 5410055

200527215محمود شاكرموسوعة أعالم وقادة الفتح اإلسالمي5510062

6-173-22-200622489957زيدان قعدان الحقيقة اإللهية وحقيقة الوجود 5617495

1-229-22-9957-20081926978زهرة الزيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات 5721307

1-274-22-9957-20081448978علي ابو البصلدراسات في فقه النوازل5825890

200930015محمود شاكرموسوعة غزوات الرسول5910008

20094568ابن سيرينطبعة ملونة/ مجلد / تفسير األحالم الكبير 6012325

2010239236ابن كثير(طبعة ملونة) 4/ 1تفسير ابن كثير 6112037

201128015محمد عرفه. دموسوعة رجال حول النبي 6210005

8-374-22-9957-20122527100978زيدان قعدان 4/ 1المعجم اإلسالمي 6333524

4783-22-9957-2013642978محمود صدقي الهباش. دزيارة القدس فضيلة دينية وضرورة سياسية 6437237
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السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

61-52-22-9957-201324815978محمد عبد هللا موسوعة معجزات األنبياء 6510003

2-529-22-9957-201328814978بشرى عبد العزيز داوددراسات معاصرة في التوراة واإلنجيل 6637656

6-589-22-9957-201424010978علي الطيب " محمد غالب."أإضاءات إسالمية ومواقف إيمانية 6744369

5-630-22-9957-20142168978عبد هللا إبراهيم جلغوم. د(سلسلة معجزة الترتيب القرأني في اإلعجاز العددي)اإلحكام في ترتيب القرآن 6846272

1-638-22-9957-20162248978عبد هللا إبراهيم جلغوم. د2- سلسلة معجزة الّترتيب القرءانّي -اإلحكام في عدد سور القرءان وعدد آياته6949054

6-688-22-9957-2016808978سعاد احمد ناصر اعجاز الحرف والرقم في القران الكريم 7049181

5-713-22-9957-201736024978دهايل داود-دعبد الجبار سعيد-زياد الدغامين.د-رحيل غرايبة.دالثقافة اإلسالمية7150647

4-723-22-9957-2017966978عبد هللا إبراهيم جلغوم. داحكام الترتيب القرءاني في اية الحفظ 7251248

7-0-8768-9957-20171366978عبد هللا إبراهيم جلغوم. داحكام الترتيب القراني في اية البسملة7352461

1-724-22-9957-20171918978عبد هللا إبراهيم جلغوم. د129االحكام في عدد ايات سورة التوبة 7452814

6-732-22-9957-201814412978علي حسين خميس الزيديالصابئة المندائية7552998

1996320.8محمد فتح هللاأخطار الزنا وآثامه113006

1996320.8حنان الصوالحياالتكيت أم آداب اإلسالم219485

1996320.8وفاء سمير محمداالحتياط من آفة االختالط312996

1996320.8وصفت الشيخالحب في هللا419483

1996320.8وصفت الشيخالسعادة في الصالة513650

1996320.8عالء الدين رجبالطريق إلى الجنة6

1996320.8عمر حمزة. دالغيبة فاكهة المجالس713649

1996230.8عمر حمزه. دالنجاة من النار8

1996320.8عمر حمزه. دبر الوالدين913005

1996320.8وصفت الشيخدروس وعبر (ص)حجة النبي 1013651

1996320.8منى أبو راشدرمضان هو االمتحان1113007

1996320.8حنان الصوالحيشبهات حول المرأة المسلمة1213648

1996320.8ربى القرجوليعورات النساء والرجال في ميزان اإلسالم1312993

1996320.8نها رجبلماذا أنا محجبة1412997

1996320.8محمد فتح هللانظرات علمية في المحرمات القرآنية1512994

رسائل إسالمية
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السعرعددسنة

بالدوالرالصفحاتالطبع
ISBNالمؤلفالعنوانرقم الكتابالتسلسل

1996320.8محمد عوض. دهمسات من أب للفتاه المسلمة16

1996320.8ربى القوجوليكيف نربي أوالدنا على االسالم1719484

1996320.8عوض محمد. دوقفة مع الزوجة  المسلمة1812995
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