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 بيانات النشر العنوان المؤلف ت

 الطبعة التاريخ الناشر المكان
 1 1971 النهضة العربية بيروت المفاهيم الحديثة لألنظمة والحياة السياسية فوزي أبو دياب 1
 1 2002 جامعة قار يونس بنغازي الدولة القومية : دراسة تحليلية مقارنة سليمان حسين الطويل 2

 1 2008 جامعة قار يونس بنغازي مة في النظريات السياسية المعاصرةمقد كولن فارلي 3
   العربية ةالنهض دار بيروت  مدخل إلى علم العالقات الدولية محمد طه بدوي 4

   العربية ةالنهض دار بيروت في النظريات والنظم السياسية محمد عبد المعز نصر  5

 1 1982 العربية ةالنهض دار بيروت لمان: دراسة في الفكر األلماني الحدي  فلسفة السياسة عند األ محمد عبد المعز نصر 6

   العربية ةالنهض دار بيروت األنظمة السياسية المعاصرة يحيى الجمل  7

   العربية ةالنهض دار بيروت  عدم االنحياز بين النظرية والتطبيق يحيى احمد الكعكي 8

 1 1985 العربية ةالنهض دار بيروت ة والتطبيقالسياسة بين النظري محمد علي محمد 9

 ------ -------- --------------- ------- الشرق األوسط وصراع العولمة يحيى احمد الكعكي 10

 1 1989 العربية ةالنهض دار بيروت لبنان والفدرالية يحيى احمد الكعكي 11

 1 1986 العربية ةالنهض دار بيروت الشرق األوسط والصراع الدولي يحيى احمد الكعكي 12

 1 2005 العربية ةالنهض دار بيروت في األصولية الصهيونية يحيى احمد الكعكي  13

 1 1969 العربية ةالنهض دار بيروت النظم السياسية الدولة والحكومة محمد كامل ليلة 14

     مجلس التعاون الخليجي علي شفيق 15

 1 1989 العربية ةالنهض دار بيروت لي وحدود الدولةالفكر اإلسرائي عادل محمود رياض 16

المرجعية الفكرية للخطاب السياسي واالستراتيجي األمريكي ما بعد الحادي  ناظم عبد الواحد جاسور 17
 2001عشر من أيلول/سبتمبر 

 1 2006 العربية ةالنهض دار بيروت

مركز دراسات الوحدة  بيروت إلى حماس أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح عبد اإلله بلقزيز 18
 العربية

2006 1 

 1 1994 المؤسسة الجامعية  بيروت األفكار السياسية في القرن العشرين شانتال ميلون دلسول 19

 1 1997 المؤسسة الجامعية  بيروت ألمانيا الموحدة هل توحدت؟ اسكندر الديك 20

 1 1987 المؤسسة الجامعية بيروت ية الجديدة ال سالم ال حرباإلمبراطورية السوفيات هيلين كارير دانكوس 21

 1 2008 المؤسسة الجامعية بيروت األمن البشري وسيادة الدولة الياس أبو جودة 22

 1 1994مركز الدراسات  صنعاء األمن اإلسالمي : دراسة في التحديات الجيوبولوتيكية صباح محمود محمد 23
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 والبحو  اليمني

 2 2007 المؤسسة الجامعية بيروت االنتروبوليجيا السياسية نديهجورج بال 24

 1 1981 المؤسسة الجامعية بيروت اإلنماء والوفاق الوطني رياض الصمد 25

 2 1982 المؤسسة الجامعية بيروت الثورية نديم البيطار 26

 1 2006 المؤسسة الجامعية بيروت بؤس الديمقراطية : إشكاليات سليم حداد 27

 3 2002 المؤسسة الجامعية بيروت تاريخ الفكر السياسي من الدولة القومية إلى الدولة األممية جان جاك شوفالييه 28

 3 2002 المؤسسة الجامعية بيروت تاريخ الفكر السياسي من الدولة القومية إلى الدولة األممية جان جاك شوفالييه 28

 5 2006 المؤسسة الجامعية بيروت المدنية الدولة إلى الدولة القومية تاريخ الفكر السياسي من جان جاك شوفالييه 29

 1 1994 المؤسسة الجامعية بيروت الجغرافية السياسية واالقتصادية والسكانية للعالم المعاصر عدنان السيد حسين 30

 2 2002 المؤسسة الجامعية بيروت الدعاية والدعاية السياسية غي دورندان 31

 1 2007 المؤسسة الجامعية بيروت دمقرطة منظمة األمم المتحدة مةعميمر نعي 32

 1 2007 المؤسسة الجامعية بيروت ديمقراطية عصر العولمة علي عباس مراد 33

 3 2002 المؤسسة الجامعية بيروت الدولة جورج بودو 34

 1 1994 المؤسسة الجامعية بيروت روبسبير جورج البيكا 35

 1 2004 المؤسسة الجامعية بيروت ياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بين النظرية والتطبيقالس نايف علي عبيد 36

 1 2009 المؤسسة الجامعية بيروت  طرق التضليل السياسي كلود يونان 37

 1 1997 المؤسسة الجامعية بيروت علم السياسة جان ماري دانكان 38

 1 2002 المؤسسة الجامعية بيروت األمة العربية عولمة السيادة حال حسن البزاز 39

 1 2009 المؤسسة الجامعية بيروت الفيدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي محمد عمر مولود 40

 1 2009 المؤسسة الجامعية بيروت التوسع األطلسي عدنان السيد حسين 41

 1 2010 يةالمؤسسة الجامع بيروت األمة العالمية عدنان السيد حسين 42

 1 2006 دار اللواء للنشر بيروت قضايا عربية ساخنة ظافر الحسن 43

 1 2009 المؤسسة الجامعية بيروت المجتمع المدني والديمقراطية علي عباس مراد 44

 1 2005 المؤسسة الجامعية بيروت معجم علم السياسة والمؤسسات لسياسية غي هرميه وآخرون 45

 1 1990 المؤسسة الجامعية بيروت والسلطةالمكان  بول كالفال 46
 1 1983 المؤسسة الجامعية بيروت قضايا الفكر السياسي : القوة ملحم قربان 47

 1 1987 المؤسسة الجامعية بيروت قضايا الفكر السياسي : اإلرادة الخيرة ملحم قربان 48
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 1 1992 معيةالمؤسسة الجا بيروت قضايا الفكر السياسي : العدالة ملحم قربان 49

 1 1986 المؤسسة الجامعية بيروت جية والسياسةالمنه ملحم قربان 50

 1 2004 المؤسسة الجامعية بيروت المواثيق والعهود في ممارسات اليهود جبر الهلول 51

 1 1995 المؤسسة الجامعية بيروت مؤسسات الدولة الحديثة االجتماعية والسياسية رياض الصمد 52

 1 2011 المؤسسة الجامعية بيروت االستراتيجياموسوعة  ونبلايرتيري دي م 53

 1 1998 المؤسسة الجامعية بيروت النظام اإلقليمي الخليجي عبد الخالق عبد هللا 54

 3 2010 المؤسسة الجامعية بيروت نظرية العالقات الدولية عدنان السيد حسين 55

 1 2003 مؤسسة سندباد دمشق الهزائم القومية واإلسالميةنقد نظرية المؤامرة في تفسير  عثمان العثمان 56

السيد مصطفى احمد أبو  57
 الخير

النظرية العامة في األحالف والتكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون الدولي 
 العام

مركز دراسات الوحدة  بيروت
 العربية

2010 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت العرب ومستقبل النظام العالمي عبد المنعم سعيد 58
 العربية

1987 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت الدبلوماسية المصرية في عقد السبعينيات سلوى شعراوي جمعة 59
 العربية

1988 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت العرب والعالم على الدين هالل وآخرون 60
 العربية

1988 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت األردن الخارجيةعملية اتخاذ لقرار في سياسة  سعد أبو دية 61
 العربية

1990 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت العالقات العربية التركية حوار مستقبلي أورهان كولو غلو وآخرون 62
 العربية

1995 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت 1981 -1945العربية  –الصراعات العربية  احمد يوسف احمد 63
 العربية

1996 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت العرب واألتراك االنبعا  والتحدي  من العثمنة إلى العلمنة  سيار الجميل 64
 العربية

1997 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت النظام اإلقليمي العربي والقوى الكبرى فواز جرجس 65
 العربية

1997 1 

لوحدة مركز دراسات ا بيروت التنكيل بالعراق جيف سيمونز 66
 العربية

1998 2 
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مركز دراسات الوحدة  بيروت الجود العسكري األجنبي في الخليج ياسين سويد 67
 العربية

2006 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت صناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية  68
 العربية

1998 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت  ة الروسيةصناعة القرار في روسيا والعالقات العربي نورهان الشيخ 69
 العربية

1998 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت األزمة الجزائرية :الخلفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية سليمان الرياشي وآخرون 70
 العربية

1999 2 

دراسات الوحدة مركز  بيروت التيارات اإلسالمية وقضية الديمقراطية حيدر إبراهيم علي 71
 العربية

1999 2 

     التحديات الشرق أوسطية والوطن العربي ندوة )بحو  ومناقشات( 72

     العرب والعولمة  73

مركز دراسات الوحدة  بيروت المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا عبد العزيز شحاذة المنصور 74
 العربية

2000 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت لحركات اإلسالمية والديمقراطية دراسات في الفكر والممارسةا مجدي حماد وآخرون  75
 العربية

2001 2 

إبراهيم محمد العناني  76
 وآخرون

مركز دراسات الوحدة  بيروت الخيار النووي في الشرق األوسط 
 العربية

2001 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت  1999 -1989الديمقراطية المقيدة : حالة األردن  علي محافظة 77
 العربية

2001 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت الديمقراطية واألحزاب في البلدان العربية برهان غليون وآخرون 78
 العربية

2001 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت السودان( -ليبيا -العقوبات والمنبوذون في الشرق األوسط)العراق تيم نبلوك 79
 العربية

2001 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت المعارضة والسلطة في الوطن العربي عبد اإلله بلقزيز وآخرون 80
 العربية

2001 1 

محمد جابر األنصاري  81
 وآخرون

مركز دراسات الوحدة  بيروت النزاعات األهلية العربية
 العربية

2001 2 
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دراسات الوحدة  مركز بيروت حول الخيار الديمقراطي برهان غليون وآخرون 82
 العربية

2001 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت  المسألة الديمقراطية في الوطن العربي علي خليفة الكواري وآخرون 83
 العربية

2002 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت أزمة الديمقراطية في الوطن العربي سعد الدين إبراهيم وآخرون 84
 العربية

2002 3 

مركز دراسات الوحدة  بيروت اإليرانية –صنع القرار في إيران والعالقات العربية  عم مسعدنيفين عبد المن 85
 العربية

2002 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت مجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف علي عبيد 86
 العربية

2002 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت قيموريتانيا بين االنتماء العربي والتوجه اإلفري محمد سعيد بن احمدو 87
 العربية

2003 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت المستقبل –النتائج  -احتالل العراق : األهداف  محمد الهزاط وآخرون 88
 العربية

2004 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت احتالل العراق وتداعياته عربياً وإقليمياً ودولياً  احمد يوسف احمد وآخرون 89
 يةالعرب

2004 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت استهداف العراق جيف سيمونز 90
 العربية

2004 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت األردن إلى أين؟ وهيب الشاعر 91
 العربية

2004 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت الديمقراطية داخل األحزاب في البلدان العربية علي خليفة الكواري 92
 العربية

2004 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت  الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي ابتسام الكتبي وآخرون 93
 العربية

2004 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت أيلول/سبتمبر  11العرب والعالم بعد  احمد بيضون وآخرون 94
 العربية

2004 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت م العالميالعرب وتحديات النظا محمد األطرش وآخرون 95
 العربية

2004 2 
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مركز دراسات الوحدة  بيروت  العولمة والنظام الدولي الجديد سمير أمين وآخرون 96
 العربية

2004 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية علي خليفة الكواري 97
 العربية

2004 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت الوطن العربي في السياسة األمريكية  ريب وآخرون ادمون غ 98
 العربية

2004 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ثناء نوار عبد هللا 99
 العربية

2004 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت سادة العالم الجدد جان زيغلر 100
 العربية

2004 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت العرب والدائرة اإلفريقية  احمد المبارك وآخرون 101
 العربية

2005 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت النخب السعودية : دراسة في التحوالت واإلخفاقات  محمد بن صنيتان 102
 العربية

2005 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت ي تكوين المجال السياسي اإلسالم عبد اإلله بلقزيز 103
 العربية

2005 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا محمد األمين ولد سيدي باب 104
 العربية

2005 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت  مناهضة احتالل العراق : دراسات ووثائق أمريكية وعالمية انتوني كوردسمان 105
 ةالعربي

2005 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت موسوعة الحركات اإلسالمية في الوطن العربي وإيران وتركيا احمد موصلي 106
 العربية

2005 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت نزع سالح العراق ك الغزو بدال من التفتيش هانز بليكس 107
 العربية

2005 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت دميرإستراتيجية الت باسل يوسف بجك وآخرون 108
 العربية

2006 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت االستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة بيروت  علي خليفة الكواري 109
 العربية

2006 2 
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الوحدة مركز دراسات  بيروت األصولية اإلسالمية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير حسين سعد  110
 العربية

2006 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت التحول الديمقراطي في العراق عبد الوهاب حميد رشيد  111
 العربية

2006 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت الخروج من العراق : خطة عملية لالنسحاب اآلن جورج ماكغفرن 112
 العربية

2006 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت عربيالدستور في الوطن ال باسل يوسف بجك 113
 العربية

2006 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت الزبونية السياسية في المجتمع العربي حافظ عبد الرحيم 114
 العربية

2006 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت السودان على مفترق طرق : بعد الحرب قبل السالم إجالل رأفت وآخرون  115
 العربية

2006 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت  السيادة والسلطة : اآلفاق الوطنية والحدود العالمية حافظ عبد الرحيم وآخرون 116
 العربية

2006 1 

     العراق وتطبيقات قرارات األمم المتحدة  117

مركز دراسات الوحدة  بيروت الفساد والحكم الصالح في البالد العربية إسماعيل الشطي وآخرون 118
 يةالعرب

2006 2 

امن الخليج العربي : تطوره وإشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية  ظافر محمد العجمي 119
 والدولية

مركز دراسات الوحدة  بيروت
 العربية

2006 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت 2006 -1982حزب هللا من التحرير إلى الردع  عبد اإلله بلقزيز  120
 العربية

2006 1 

بد الوهاب عبد الستار ع 121
 القصاب

احتالل ما بعد االستقالل : التداعيات اإلستراتيجية للحرب األمريكية على 
 العراق

مركز دراسات الوحدة  بيروت
 العربية

2007 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت الديمقراطية والتحركات الراهنة للشارع العربي علي خليفة الكواري 122
 العربية

2007 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت النمط النبوي الخليفي في القيادة السياسية العربية والديمقراطية بشير محمد الخضر 123
 العربية

2007 2 

 1 2007مركز دراسات الوحدة  بيروت أمريكا الخصم والحكم نصير الحسن 124

mailto:cpos@tu.edu.iq


 قائمة مبحتويات مكتبة كلية العلوم السياسية

8 
 

Email: cpos@tu.edu.iq 

Website: cpos.tu.edu.iq  

 العربية

مركز دراسات الوحدة  بيروت حتاللبرنامج لمستقبل العراق بعد إنهاء اال جعفر ضياء جعفر وآخرون 125
 العربية

2007 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت األوربية على قضايا األمة العربية –تأثير الخالفات األمريكية  ناظم عبد الواحد الجاسور 126
 العربية

2007 1 

ركز دراسات الوحدة م بيروت دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي كمال العزيز ناجي 127
 العربية

2007 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت نحو رؤية وطنية لتعزيز الديمقراطية في مصر أمين اسكندر وآخرون 128
 العربية

2007 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت اإلستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة لمى مضر األمارة 129
 العربية

2009 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت الدبلوماسية العربية في عالم متغير هيمي وآخروناألخضر اإلبرا 130
 العربية

2008 2 

احمد عوض الرحمون  131
 وآخرون

مركز دراسات الوحدة  بيروت الدولة الوطنية المعاصرة أزمة االندماج والتفكيك
 العربية

2008 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت وتكريس الفوضىالعراق تحت االحتالل : تدمير الدولة  مجموعة باحثين 132
 العربية

2008 1 

مركز دراسات الوحدة  بيروت النظم السياسية العربية : قضايا االستمرار والتغيير على الدين هالل 133
 العربية

2010 5 

مركز دراسات الوحدة  يروتب إشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربية مع إشارة إلى تجربة الجزائر خميس حزام والي 134
 العربية

2008 2 

مركز دراسات الوحدة  بيروت صناعة الكراهية في العالقات العربية األمريكية   135
 العربية

  

مركز دراسات الوحدة  بيروت مأزق اإلمبراطورية األمريكية  136
 العربية

  

نسنة الحضارة وثقافة مستقبل العالقات الدولية من صراع الحضارات إلى أ محمد سعدي 137
 اإلسالم

مركز دراسات الوحدة  بيروت 
 العربية

2008 2 

 1 2009مركز دراسات الوحدة  بيروت الهوية , اإلسالم , العروبة , التونسة محمد سالم لبيض 138
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 العربية

الوحدة مركز دراسات  بيروت االنتخابات الديمقراطية وواقع االنتخابات العربية  علي خليفة الكواري 139
 العربية

2009 1 

140 ---------------------------- ----------------------------------------------------- -------- ---------------- -------- ------ 

 -1995أوروبا من اجل المتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس  بشارة خضر 141
2008 

مركز دراسات الوحدة  بيروت
 العربية

2010 1 

دور مؤسسة الرئاسة في صنع اإلستراتيجية األمريكية الشاملة بعد الحرب  عامر هاشم عواد 142
 الباردة

مركز دراسات الوحدة  بيروت
 العربية

2010 1 

 1 2001 دار المنهل اللبناني بيروت أمركة النظام العالمي : األخطار والتداعيات فوزي صلوخ 143

 1 2001 دار المنهل اللبناني بيروت ب األلفية الثالثة : نفط قزوين ومآرب أخرىحر حبيب غانم 144

 1 1998 دار المنهل اللبناني بيروت المؤسسات السياسية واالجتماعية في الدولة المعاصرة إبراهيم مشورب 145

 1 2010 دار المنهل اللبناني بيروت  النظرية العامة والمنظمات العالمية خليل حسين 146

 1 2010 دار المنهل اللبناني بيروت المنظمات القارية واإلقليمية  خليل حسين  147

 1 2009 دار المنهل اللبناني بيروت السياسة األمريكية تجاه الوطن العربي محمد مراد  148

 1 2010 دار المنهل اللبناني بيروت  السكان والتنمية  سعاد نور الدين 149

 1 2011 دار المنهل اللبناني بيروت لفكر السياسي الحدي  والمعاصرا موسى إبراهيم  150

منشورات الحلبي  بيروت الرقابة البرلمانية على أعمال اإلدارة في النظام البرلماني والرئاسي وسيم حسام الدين األحمد 151
 الحقوقية

2008 1 

 منشورات الحلبي بيروت ةتوزيع االختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالي معمر المهدي 152
 الحقوقية

2010 1 

 منشورات الحلبي بيروت القانون الدولي اإلنساني نوال احمد بسج 153
 الحقوقية

2010 1 

 منشورات الحلبي بيروت  أسس حقوق اإلنسان في التشريع الديني والدولي سعدي محمد الخطيب 154
 الحقوقية

2010 1 

 منشورات الحلبي بيروت والتنمية في المنطقة العربية إشكالية الديمقراطية وسيم حرب  155
 الحقوقية

2010 1 

 منشورات الحلبي بيروت األنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق عصام سليمان 156
 الحقوقية

2010 1 
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 منشورات الحلبي بيروت أجزاء( 3القانون الدولي اإلنساني )مجلد  مجموعة الباحثين 157
 الحقوقية

2005 1 

 منشورات الحلبي بيروت التزامات الدولة المحتلة تجاه البلد المحتل معتز فيصل العباسي 158
 الحقوقية

2009 1 

منشورات الحلبي  بيروت العقوبات االقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية وحقوق اإلنسان  رودريك إيليا أبي خليل 159
 الحقوقية

2009 1 

 منشورات الحلبي بيروت  اإلرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية سويداناحمد حسين  160
 الحقوقية

2009 2 

     مستقبل منظر األمم المتحدة في ظل العولمة  161

     األنظمة السياسية ومبادئ القانون الدستوري )غير موجود(  162

 يمنشورات الحلب بيروت مبادئ االقتصاد السياسي محمد دويدار 163
 الحقوقية

2009 1 

موقع رئيس الجمهورية ودوره في النظام السياسي اللبناني قبل وبعد اتفاق  أنطوان اسعد  164
 الطائف

منشورات الحلبي  بيروت
 الحقوقية

2008 1 

منشورات الحلبي  بيروت مشروعية أسلحة الدمار الشامل عمر بن عبد هللا البلوشي 165
 الحقوقية

2007 1 

منشورات الحلبي  بيروت التنظيم الدولي : النظرية والمنظمات العالمية واإلقليمية والمتخصصة ذوبمحمد المج 166
 الحقوقية

2005 1 

منشورات الحلبي  بيروت القانون الدولي العام محمد المجذوب 167
 الحقوقية

2003 1 

 منشورات الحلبي بيروت الجرائم ضد اإلنسانية  سوسن تمر خان بكة 168
 الحقوقية

2006 1 

 منشورات الحلبي بيروت مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر جاسم محمد زكريا 169
 الحقوقية

2006 1 

 منشورات الحلبي بيروت السياسات الجبهوية المتضاربة من الحرب إلى السلم محمد منذر  170
 الحقوقية

2006 1 

شورات الحلبي من بيروت  الحصانة الدبلوماسية سمير فرنان بالي 171
 الحقوقية

2005 1 
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ً  عبد الرحمن محمد العيسوي  172  منشورات الحلبي بيروت الحرب النفسية والدعائية دفاعاً وهجوما
 الحقوقية

2004 1 

 1 2006 منشورات عويدات بيروت أجزاء( 7تاريخ الحضارات العام )مجلد   173

 6 2007 اتمنشورات عويد بيروت  حوار الحضارات روجيه غارودي 174

 1 2006 منشورات عويدات بيروت السياسة الخارجية األمريكية مكسيم لوفابفر 175

 1 1983 منشورات عويدات بيروت التسويق السياسي ه.ش.شرودر 176

 3 1983 منشورات عويدات بيروت  السلطة السياسية جان وليام البيار 177

 1 1980 منشورات عويدات ت بيرو مبادئ في العالقات الدولية حسن الحلبي 178

 4 1986 منشورات عويدات بيروت مدخل إلى علم السياسة جان مينو 179

 1 1986 منشورات عويدات بيروت  منظمة األمم المتحدة شارل شومون 180

 1 1983 منشورات عويدات بيروت النظام السياسي واإلداري في بريطانيا كلود غيو 181

 1 1983 منشورات عويدات بيروت لسياسي واإلداري في االتحاد السوفياتيالنظام ا ميشال لوساج 182

 1 1983 منشورات عويدات بيروت النظام السياسي واإلداري في بريطانيا بيار باكتيت 183

 1 1980 منشورات عويدات بيروت الوحدة الديمقراطية في الوطن العربي محمد مجذوب 184

 1 2004 منشورات عويدات بيروت جرائم الدولة جان جاك فرجيس 185

 1 2007 منشورات عويدات بيروت الجغرافيا السياسية الكسندر دوفاي 186

 1 1999 منشورات عويدات بيروت حرب كوسوفو إريك لوران 187

 1 2005 منشورات عويدات بيروت كيف نهب العراق فيليب فالندران 188

 1 1981 منشورات عويدات بيروت  ي العراقالالمركزية ومسألة تطبيقها ف خالد قباني 189

 3 1989 منشورات عويدات  بيروت مدخل إلى تاريخ العالقات الدولية بيير رينوفان 190

 2 1986 منشورات عويدات بيروت 1942 -1940مذكرات الحرب : النفير  الجنرال ديغول / أ191

 3 1983 منشورات عويدات يروتب 1962 -1958مذكرات األمل : األمل  الجنرال ديغول ب      

 1 2006 منشورات عويدات بيروت مسألة الحدود في الشرق األوسط جان بول شان يولو 192

 1 1978 منشورات عويدات بيروت يوم تنهض الصين يهتز العالم آالن بيرفيت 193

 1 2000 والتوزيع بيسان للنشر بيروت الصراع الدولي على النفط العربي حافظ برجس  194

 1 2001 والتوزيع بيسان للنشر بيروت اإلنسان العالمي فيصل أبو النصر 195

 1 2000 والتوزيع بيسان للنشر بيروت العولمة والثورة : شعبي سيحكم جورج حجار 196

 2 2006 والتوزيع بيسان للنشر بيروت آسيا -موسوعة الحروب واألزمات اإلقليمية في القرن العشرين موسى مخول  197
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 1 2007 والتوزيع بيسان للنشر بيروت أفريقيا-موسوعة الحروب واألزمات اإلقليمية في القرن العشرين موسى مخول 198

 1 2009 بيسان للنشر والتوزيع  بيروت أمريكا-موسوعة الحروب واألزمات اإلقليمية في القرن العشرين موسى مخول 199

 2 2008 والتوزيع بيسان للنشر بيروت أوروبا-قليمية في القرن العشرينموسوعة الحروب واألزمات اإل موسى مخول  200

 1 2008 والتوزيع بيسان للنشر بيروت خصائص االستخبارات واألمن القومي مدين عبدو حمية 201

 –:بالد الشام 1881 -1877النزعات الكيانية اإلسالمية في الدولة العثمانية  عبد الرؤوف سنو 202
 ألبانيا  –ان كردست -الحجاز

 1 1998 بيسان للنشر والتوزيع بيروت

 1 2000 بيسان للنشر والتوزيع  بيروت فكرة المجتمع الجديد في المذاهب السياسية واإليديولوجيات  الحديثة نديم البيطار 203

 1 2000 والتوزيعبيسان للنشر  بيروت اإليديولوجية االنقالبية نديم البيطار 204

 1 2000 والتوزيع بيسان للنشر بيروت اليهود في إيران  نمأمون كيوا 205

 4 2008 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء أوهام النخبة أو نقد المثقف علي حرب  206

 2 2007 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء العالم ومأزقه : منطق الصدام ولغة التداول علي حرب 207

 5 2006 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء من اجل الديمقراطيةبيان  برهان غليون 208

 1 1999 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء العرب ومعركة السالم برهان غليون 209

 4 2007 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء الدولة والدين برهان غليون 210

 10 2007 المركز الثقافي العربي البيضاءالدار  التخلف االجتماعي مصطفى حجازي 211

 1 2002 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء اإلسالم ورهانات الديمقراطية محمد محفوظ 212

 1 2000 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء اإلسالم والفكر السياسي رضوان زيادة وآخرون 213

 1 2004 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء لوطنيةاإلصالح السياسي والوحدة ا محمد محفوظ 214

 1 2004 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء تاريخ األفكار السياسية المقارن موريس روبان  215

 1 2007 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء التعددية الدينية في فلسفة جون هوك وجيه قانصو 216

 1 2006 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء الحركات اإلسالمية في منظور الخطاب العربي المعاصر تركي علي الربيعو 217

 1 1996 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء  الدولتان برتران بادي  218

 3 2008 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء السلطة في اإلسالم  عبد الجواد ياسين 219

 1 2007 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء السلطة والمعارضة اإلله بلقزيز عبد 220

 1 2004 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ما بعد األقليات  جوزيف ياكوب  221

 1 2001 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء مستقبل اإلسالم السياسي )وجهات نظر أمريكية( احمد يوسف 222

 1 2002 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء نظرية السلطة في الفقه الشيعي توفيق السيف 223

 ب. ط. ب. ت.المؤسسة الحديثة  -طرابلستطور العالقات الدولية من الثورة الفرنسية وحتى بداية الحرب العالمية  خضر خضر  224
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 للكتاب لبنان 1914 -1789األولى 

 -طرابلس وحل البرلمان وآثاره القانونية على مبدأ استمرارية أعمال  عيددانا عبد الكريم س 225
 لبنان

المؤسسة الحديثة 
 للكتاب

2010 1 

 1 2004 دار الفكر العربي بيروت المنظمات الدولية سهيل حسين الفتالوي 226

 1 1991 ة المعارفمنشأ أسكندرية أساس التنظيم الدولة –النظم السياسية  عبد الغني بسيوني عبد هللا 227

 1 1986 الجامعة اللبنانية بيروت القانون الدستوري العام واألنظمة السياسية  حسن منال 228

منشورات الحلبي  بيروت النظم االنتخابية : دراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابي عبدو سعد وآخرون 229
 الحقوقية

2005 1 

 1 2007 المكتبة القانونية   نظرية الحريات العامة العانيحسان محمد شفيق  230

 -طرابلس مدخل إلى الحريات العامة وحقوق اإلنسان خضر خضر 231
 لبنان

المؤسسة الحديثة 
 للكتاب

2008 3 

 1 1996 الدار األهلية للنشر   من الحرب إلى سياسة األحزاب : التحول الحرج إلى السيطرة المدنية رالف م. كولدمان  232

 1 1997 دار الجيل بيروت تاريخ التجسس في العالم سعيد الجزائري 233

 1 1998 مكتبة مدبولي القاهرة الشرق أوسطية حلمي شعراوي  234

منشورات جروس  بيروت دليل الرجل السياسي جول مازارين 235
 بريس

200 2 

 2 1999 سطور  صدام الحضارات صامويل هنتغتون 236

 1 2008 جودي  األردن الصراعات والنزاعات الدولية : التجربة األردنية مود العطيات محمد مح 237

 1 2009 الشبكة العربية بيروت العولمة وأزمة الليبرالية الجديدة محمد عابد الجابري 238

 1 2009 الشبكة العربية بيروت الكتاب األول -في غمار السياسة فكراً وممارسة محمد عابد الجابري 239

 1 2010 الشبكة العربية بيروت الكتاب الثاني -في غمار السياسة فكراً وممارسة محمد عابد الجابري 240

 1 2009 الشبكة العربية بيروت الكتاب الثال  -في غمار السياسة فكرا وممارسة محمد عابد الجابري 241

نتداب البريطاني )قيادة الحاج مفهوم القيادة السياسية في فلسطين في عهد اال سناء محمد حمودي 242
 أمين الحسيني(

الشبكة العربية لألبحا   بيروت
 والنشر

2008 1 

الشبكة العربية لألبحا   بيروت الدولة والمجتمع : جدليات التوحيد واالنقسام في االجتماع العربي المعاصر عبد اإلله بلقزيز 243
 والنشر

2008 1 

 1 2008 الشبكة العربية  بيروت نيتشه  نقد الحداثة في فكر محمد الشيخ 244

 1 2008 الشبكة العربية بيروت نقد الحداثة في فكر هايدغر محمد الشيخ 245
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الشبكة العربية لألبحا   بيروت فلسفة الحداثة في فكر المثقفين الهيغليين ألكسندر كوجيف وأريك فايل محمد الشيخ 246
 والنشر

2008 1 

 1 2008 الشبكة العربية بيروت يرانية : االنتقال من الثورة إلى الدولةالخبرة اإل أمل حمادة  247

 -فرجينيا إصالح الفكر اإلسالمي  طه جابر العلواني 248

U.S.A. 

المعهد العالي للفكر 
 اإلسالمي 

2009 5 

المفاوضات المتعددة األطراف لعملية السالم, بدايات ملتبسة ونهايات مؤجلة  احمد قريع 249
 وثيقي( )سجل ت

مؤسسة الدراسات  بيروت
 الفلسطينية

2008 1 

: مراجعة نقدية لدور الرباعية الدولية في  2007تقرير ختام مهمة أيار/مايو  الفارودي سوتو 250
 الصراع العربي اإلسرائيلي 

مؤسسة الدراسات  بيروت
 الفلسطينية

2008 1 

لدراسات مؤسسة ا بيروت التطهير العرقي في فلسطين إيالن بابه 251
 الفلسطينية

2007 1 

مؤسسة الدراسات  بيروت المساعدات الخارجية األمريكية إلسرائيل جيرمي م. شارب 252
 الفلسطينية

2007 1 

مؤسسة الدراسات  بيروت  2000 -1995مفاوضات كامب ديفيد  أبو عالء -أحمد قريع 253
 الفلسطينية

2006 1 

مؤسسة الدراسات  بيروت 1993مفاوضات أوسلو  أبو عالء -احمد قريع 254
 الفلسطينية

2005 1 

مؤسسة الدراسات  بيروت االتحاد السوفياتي وكامب ديفيد  رشيد الخالدي 255
 الفلسطينية

1980 1 

مؤسسة الدراسات  بيروت السياسة المائية إلسرائيل  اروي ديفيس وآخرون 256
 الفلسطينية

1980 1 

مؤسسة الدراسات  بيروت جية األمريكية في الثمانينات إسرائيل في اإلستراتي كميل منصور 257
 الفلسطينية

1980 1 

 2 2005 دار النفائس للنشر بيروت االستغالل الديني في الصراع السياسي  محمد السماك 258

 2 2005 دار النفائس للنشر بيروت الدين في القرار األمريكي  محمد السماك 259

 6 2010 دار النفائس للنشر بيروت : نشأتها وأهدافهاالماسونية  أسعد السحمراني 260

 7 2008 دار النفائس للنشر بيروت النبوءة والسياسة غريس هالسل 261

 2 2007 دار النفائس للنشر بيروت تاريخ الفاطميين في شمالي أفريقيا ومصر وبالد الشام محمد سهيل طقوش 262
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 5 2009 دار النفائس للنشر بيروت حكومة العالم الخفية شيريب سبيردوفيتش 263

 1 2000 دار النفائس للنشر بيروت صراع األمم بين العولمة والديمقراطية أسعد السحمراني 264

 1 1993 دار النفائس للنشر بيروت ماستريخت والصراع األوروبي األمريكي الخفي  جعفر الجزار   265

 1 2003 دار النفائس للنشر بيروت دول النامية منظمة التجارة العالمية وال خليل السحمراني 266

 1 2002 دار النفائس للنشر بيروت نهاية التاريخ أم صدام الحضارات حسين علي 267

مؤسسة الدراسات  بيروت المشكلة المائية في إسرائيل وانعكاساتها على الصراع العربي اإلسرائيلي صبحي كحالة  268
 الفلسطينية

1980 1 

268 /

 ب

 1 2008 منشورات الحلبي بيروت األنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة : دراسة مقارنة سعيفان  احمد

 1 2010 عويدات للنشر  بيروت أطلس بلدان العالم  --------------------------- 269

 1 2010 عويدات للنشر بيروت أطلس العالم الشامل --------------------------- 270

 1 2010 عويدات للنشر بيروت الوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة : دراسة مقارنة عاصم جابر  271

 2 1992 األهلية للنشر األردن حرب تلد أخرى  سعد البزاز 272

 1 2007 دارالكتاب الجامعي غزة مستقبل العالقات العامة فريزربي سيتل 273

 ------- 2010 كلية المأمون الجامعة بغداد (16مجلة كلية المأمون الجامعة, العدد ) --------------------------- 274

 1 2010 دار الكتاب العربي دمشق جمهورية أفالطون )نسختين( حمد المنياوي 275

مجموعة من الباحثين  276
 والعلماء

 1 2010 يدار الكتاب العرب دمشق كارثة تغير المناخ في الوطن العربي والعالم

 1 2008 دار الكتاب العربي دمشق لعبة األمم مايلز كوبالند 277

 1 2009 دار الكتاب العربي دمشق  اليهودي العالمي هنري فورد 278

 1 1999 مكتبة مدبولي القاهرة  الدين والسياسة في إسرائيل عبد الفتاح محمد ماضي 279

 1 2002 مكتبة مدبولي القاهرة سختين(الدولة المغامرة غير أكيدة )ن جاك باغنار 280

المركز القومي  القاهرة دول وعولمة : استراتيجيات وادوار لورينا باريني 281
 للترجمة

2007 1 

 -طرابلس أمريكا المسيحانية آآلن فوشون ودانيال فرنه 282
 لبنان

دار الجليس جروس 
 برس

2005 1 

 1 2004 مكتبة األسرة القاهرة  ل العولمةدور الدولة والمؤسسات في ظ فتحي أبو الفضل 283

 1 2004مركز دراسات  الدول  القاهرة اإلصالح السياسي في الوطن العربي مصطفى كامل السيد 284

mailto:cpos@tu.edu.iq


 قائمة مبحتويات مكتبة كلية العلوم السياسية

16 
 

Email: cpos@tu.edu.iq 

Website: cpos.tu.edu.iq  

 النامية

 1 2004 ايتراك للنشر القاهرة التنشئة السياسية والقيم سمير خطاب 285

 1 1993 ألهراممركز ا القاهرة التحليل السياسي الحدي  روبرت أ.دال 286

 1 2006 المجلس األعلى للثقافة القاهرة  التفكير السياسي العربي  صالح سالم 287

 1 2008 مكتبة مدبولي القاهرة تجديد الخطاب الديني احمد عرفات القاضي 288

 1 2006 الدار المصرية اللبنانية القاهرة  تركيا والبح  عن المستقبل  ياسر احمد حسن 289

 1 2010 دار أسامة للنشر األردن الحكومة االلكترونية واإلدارة المعاصرة د القدوةمحمو 290

 1 2005 للعلوم الدار العربية بيروت الفوقية االمبريالية األمريكية مايكل شوير 291

 1 2010 دار الكتاب العربي  اإلرهاب الدولي  292

     مصطفى كمال اتاتورك منصور عبد الحكيم  293

 1 2007 للعلوم الدار العربية بيروت في الواليات المتحدة إسرائيلسطوة  ايمس بتراسج 294

 1 2002 دار المدى للنشر دمشق إيرانالسياسة والدولة في الجمهورية اإلسالمية:دستور  أصغر شيرازي 295

  2003 ت الجملمنشورا القاهرة 1958من الثورة الى الدكتاتورية: العراق منذ  ماريون فاروق سلوغلت 296

 1 2004 عالم الكتب القاهرة  األوراق الفيدرالية هاملتون ,ماديسون,جاي 297

المركز القومي  القاهرة عالم أخر ممكن:التحول الديمقراطي للمؤسسات العالمية هيكي باتوماكي ,تيفوتيفاينين 298
 للترجمة

2008 1 

 1 2008 الدار العربية للعلوم  بيروت ستين:المحافظية الجديدة والواقعيةالسياسة الخارجية األمريكية بين مدر هادي قبيسي 299

 1 2002 دار الكتاب العربي القاهرة أيلولالصدمة :الحادي عشر من  نعوم تشومسكي 300

     النظم السياسية في ظل العولمة محمد سعد أبو عامود 301

 3 2009 دار وائل للنشر األردن نظري ونموذج تطبيقي االتصال السياسي الدولي مدخل محمد حمدان المصالحة 302

 3 2009 دار كنوز المعرفة عمان الرأسمالية وأزمة الفكر العربي أشرف حافظ 303

 -ثقافية –اجتماعية  –اقتصادية  -إستراتيجية -قضايا سياسية معاصرة إسحاق محمد رباح 304
 تربوية

دار كنوز المعرفة  األردن 
 العلمية

2010 1 

 1 2009 دار كنوز المعرفة  األردن انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية حسن عبد هللا العايد 305

 1 2009 دار كنوز المعرفة األردن إيديولوجيا النظم السياسية واإلسالم اشرف حافظ 306

 1 2004 دار األوائل دمشق أساطير وكالة االستخبارات المركزية األمريكية فيليب آجي وآخرون 307

 1 2008 دار األوائل دمشق  البرنامج النووي اإليراني وأثرة على منطقة الشرق األوسط رياض الراوي 308

   مكتبة لبنان بيروت قاموس مصطلحات العالقات والمؤتمرات الدولية حسن عبد هللا 309
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خالد سليمان حمودي  310
 الفهداوي

 1 2008 دار األوائل دمشق الفقه السياسي اإلسالمي

 1 2002 دار األوائل دمشق 2001ايلول 11إسرائيل و -أمريكا  ديفيد ديوك 311

العراق أوالً : حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق األوسط )عملية  جو فيالز 312
 شيخينيا(

 1 2003 دار األوائل دمشق

 1 2007 ئلدار األوا دمشق غوانتنامو : حرب أمريكا على حقوق اإلنسان ديفيد روز 313

 1 2004 باح  للدراسات بيروت  ورشة عمل مفتوحة لخدمة الكيان الصهيوني 2004مؤتمر ايباك   314

 4 2010 دار المسيرة للنشر األردن صنع السياسات العامة جيمس  اندرسون 315

 1 2001 وي للنشردارمجدال األردن أسس وقواعد العالقات الدبلوماسية والقنصلية ناظم عبد الواحد الجاسور 316

 1 2006 دارمجدالوي للنشر األردن تطورات السياسة األمريكية تجاه إفريقيا وانعكاساتها الدولية جميل مصعب محمود 317

 1 2004 دارمجدالوي للنشر  األردن  النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ثامر كامل محمد الخزرجى 318

 1 2009 للجامعات دار النشر القاهرة اعات في إفريقيا )نموذج االيكواس(تسوية الصر بدر حسن شافعي 319

أيتن محمود سامح  320
 المرجوشي

 1 2008 للجامعات دارا لنشر القاهرة  تقييم األداء المؤسسي المنظمات العامة الدولية

 1 2009 لديندار عالء ا دمشق إمبراطور كل األرض أو خفايا النظام العالمي الجديد ف.ي.كرلوف 321

 2 2007 دار عالء الدين دمشق من منظور أمريكي 2015الشرق األوسط عام  جودي  س.يافية 322

 2 2007 دار عالء الدين دمشق اإلمبراطورية األخيرة  ماري دوال غورس -بول 323

 3 2007 دار عالء الدين دمشق رقعة الشطرنج العظمى زبيغنييف بريجنسكي 324

     وة إسرائيل في أمريكاق جيمس بيكر 325

 3 2009 دار عالء الدين دمشق ابن الدن الحقيقة الممنوعة شارل بريزار –جان  326

 1 2006 دار عالء الدين دمشق سيناريو لحرب عالمية ثالثة أوليغ غرينيفسكي 327

 1 1997 ياض الريس للكتبر بيروت-لندن تركيا في الزمن المتحول قلق الهوية وصراع الخيارات محمد نور الدين 328

 1 2009 نهضة مصر القاهرة رئاسة اإلرهاب:القانون والقضاء داخل أدارة بوش جاك جولد سمي  329

 1 2010 دار عالء الدين دمشق رحالت إلى األرض الموعودة فالتر كاوفمان 330

 2 2007 دار عالء الدين دمشق  الجدل حول صهيون دوغالس ريد 331

 1 2006 دار الكتاب العربي بيروت  عام قضيته  في العراق بول بريمر 332

   مكتبة لبنان بيروت معجم العبارات السياسية الحديثة مجدي وهبة,وجدي غالي 333

   مكتبة لبنان بيروت قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية احمد سعيفان 334
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 1 1986 ر اآلدابدا بيروت نقد العقل السياسي ريجيس دوبرية 335

 2 1988 دار اآلداب بيروت النظريات السياسية في العالم المعاصر ادوار م.بيرنز 336

 1 2008 المركز الثقافي العربي لبنان-المغرب السلفية والليبرالية: اغتيال اإلبداع في ثقافتنا العربية عبد هللا البريدي 337

 4 2007 المركز الثقافي العربي لبنان-المغرب نقد السياسة:الدولة والدين برهان غليون 338

 1 2009 المركز الثقافي العربي لبنان-المغرب السلطة في اإلسالم: نقد النظرية السياسية عبد الجواد ياسين 339

 -المغرب مدخل إلى علم السياسة موريس دوفرجية 340
 لبنان

 1 2009 المركز الثقافي العربي

 1 2004 المركز الثقافي العربي لبنان-المغرب فكار السياسيةتاريخ األ موريس روبان 341

 8 2006 المركز الثقافي العربي لبنان-المغرب مفهوم الدولة  عبد هللا العروي 342

 7 2003 المركز الثقافي العربي لبنان-المغرب مفهوم االيدولوجيا عبد هللا العروي  343

 -المغرب رواية 1984 جورج اوريل 344
 لبنان

 1 2006 المركز الثقافي العربي

 -المغرب السلطة في اإلسالم : العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ عبد الجواد ياسين 345
 لبنان

 3 2008 المركز الثقافي العربي

  2010ط التنوير للنشر بيروت الفلسفة السياسية للحداثة وما بعد الحداثة محمد بو جنال 346

    2007 دار التنوير للنشر بيروت دراسات في : الفلسفة السياسية عند هيجل لفتاح إمامد. إمام عبد ا 347

 2 2005 دار التنوير للنشر بيروت  األصول الوسيطة للدولة الحديثة جوزيف شتراير 348

 2 2010 دار الفكر للنشر دمشق حقول ألغام السياسة يفجيني بريماكوف 349

 2 2007 دار الفكر للنشر دمشق ة الفكر السياسي عند العربنشأ د محمد علي الكبيسي 350

 1 2010 دار الفكر للنشر دمشق  مدخل إلى الفلسفة السياسية د.محمد وقيع هللا احمد 351

  2009 دار الفكر للنشر دمشق الصهيونية واليهودية عبد الوهاب المسيري  352

 2 2010 رنهضة مصر للنش القاهرة سوق الكفاألزمة المالية العالمية وخرافة ال جورج كوبر 353

 2 2007 نهضة مصر للنشر القاهرة اإلمبراطورية الكونية الصراع ضد الهيمنة األمريكية السيد ياسين 354

 1 2007 نهضة مصر للنشر القاهرة النظام العالمي القديم والجديد نعوم تشومسكي 355

 1 2006 دار الفكر للنشر دمشق محيط األزرقإستراتيجية ال و.تشان كيم رينيه ماوبرغن 356

 1 2007 دار التنوير للنشر بيروت  ظاهرة الحرب غاستون بوتول 357

  2007 دار التنوير للنشر بيروت  حروب لقرن الواحد والعشرين اينياسيو رامونية 358

 3 2007 دار التنوير للنشر بيروت العالم الشرقي  هيجل 359
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  2008 دار التنوير للنشر بيروت مقاالت في االناسة وسكلود ليفي شترا 360

  2006 دار التنوير للنشر بيروت مونتسيكو السياسة والتاريخ لوي التوسير 361

      المجتمع المدني والدولة 362

 2 2010 دار التنوير للنشر بيروت نظرية الدولة نيكوالس بوالنتزاس 363

 1 2010 سينا مكتبة ابن  كفاحي أدولف هتلر 364

المؤسسة العربية  بيروت تحرير اإلنسان وتجريد الطغيان د.حاتم المطري 365
 للدراسات والنشر

2009 1 

المؤسسة العربية  بيروت ديك تشيني رئيس أمريكا الجديد جون نيكولز 366
 للدراسات والنشر

2006 1 

 4 1996 لنشرل دارا الستقالل بيروت بروتوكوالت حكماء صهيون عجاج نويهض 367

المؤسسة العربية  بيروت أزمة نظام الرأسمالية والعولمة في مأزق د.عبد الحي زلوم 368
 للدراسات والنشر

2009 1 

المؤسسة العربية  بيروت مداخالت نعوم تشومسكي 369
 للدراسات والنشر

2007 1 

ؤسسة العربية الم بيروت تصادم الخالفات والوصيات على ارض اإلسالم خليل احمد خليل 370
 للدراسات والنشر

2009 1 

المؤسسة العربية  بيروت الفكر العربي وصراع األضداد د.محمد جابر األنصاري 371
 للدراسات والنشر

1999 2 

  2009 دار الفكر للنشر دمشق الهوية الحركية اإلسالمية د.عبد الوهاب ألمسيري 372

 1 2002 دار الفكر للنشر دمشق لمتحدة األمريكيةالنفوذ اليهودي في الواليات ا ديفيد ديوك 373

 1 2002 دار الفكر للنشر دمشق الثقافة والمنهج د.عبد الوهاب المسيري 374

 1 2010 دار الفكر للنشر دمشق العلمانية والحداثة والعولمة د.عبد الوهاب المسيري 375

 1 2006 الفكر للنشر دار دمشق الصهيونية وخيوط العنكبوت د.عبد الوهاب المسيري 376

 1 2009 دار الفكر للنشر دمشق اآلخر والحرب على اإلرهاب د.محمد خليل موسى 377

 1 2009 دار الفكر للنشر دمشق اإلسالم ليس إيديولوجيا هاني يحيى نصري 378

  2005 دار أسامة للنشر األردن  موسوعة القادة السياسيين عرب وأجانب عبد الفتاح أبو عيشة 379

 1  دار أسامة للنشر األردن موسوعة أشهر االغتياالت السياسية في العالم فهد ساكت 380

 3 2003 المركز الثقافي العربي لبنان-المغرب بين الثقافة والسياسية عبد الرحمن منيف 381
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 1 2002 مكتبة مدبولي  القاهرة التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربي أكرام عبد الرحيم 382

 1 1998 مكتبة مدبولي  القاهرة السوق العربية المشتركة في عصر العولمة د.سلمان ألمنذري 383

 1 2004 دار اآلداب للنشر بيروت إسرائيل,العراق, الواليات المتحدة  ادوارد سعيد 384

 6 2009  شركة المطبوعات  الماسونية دولة في الدولة:جمهورية ))الشرق األعظم(( هنري كوستن 385

 1 2006 مكتبة مدبولي القاهرة تسوية النزاعات الدولية سلميا د.صالح يحيى الشاعري 386

 1 1999 ندار عالء الدي دمشق اإليديولوجية اليهودية في شقيها التوراتي والصهيوني مفيد عرنوق 387

 1 2004 لومالدارالعربية للع بيروت السالم األمريكي والشرق األوسط برادلي أ.تاير  388

 1 2001 دار عالء الدين دمشق تاريخ روسيا الحديثة من يلتسن إلى بوتين ليونيد مليتشين 389

 2 2003 قدمس للنشر بيروت محاكمة هنري كيسنجر كرستفر هتشنز 390

 1 2005 مكتبة مدبولي القاهرة الصراع حول المياه اإلر  المشترك لإلنسانية سمير أمين, جوزيف ب. 391

 1 2004 دار الساقي للنشر بيروت أزمة الديمقراطية في البلدان العربية علي الكواري 392

 1 2000 دار كنعان للنشر دمشق الصراع على المياه بين العرب وإسرائيل ظافر بن خضراء 393

 1 2004 مكتبة مدبولي  القاهرة  ديكتاتورية العولمة د. محمد حسين أبو العال 394

 1 2003 مكتبة مدبولي  القاهرة العولمة واإلرهاب حرب أمريكا على العالم تيم وايز -كينعوم تشومس 395

 2 2006 دار الفجر للنشر األردن النظام العالمي الجديد لإلعالم األسس واألهداف عبد الرزاق رزيق المخادمي 396

 1 2003 دار أسامة للنشر األردن مبادئ السياسة العامة د.وصال نجيب العزاوي 397

 1 2006 مكتبة مدبولي  القاهرة  المسالة الكردية في العراق صالح سعد هللا 398

 1 2001 مطبعة سيكو بيروت العرب في دائرة النزاعات الدولية عدنان السيد حسين  399

 1 2006 عويدات للنشر بيروت كيف نهب العراق حضارة وتاريخا فيليب فالندران 400

يدي احمد جان بول شانيو, س 401
 سياح

 1 2006 عويدات للطباعة بيروت مسألة الحدود في الشرق األوسط

كارن أي.سمي , مارغوت  402
 اليت

 1 2004 العبيكان  السعودية األخالق والسياسة الخارجية

 1 2004 العبيكان السعودية الدولة المارقة:استخدام القوة في الشؤون العالمية نعوم تشومسكي 403

 1 2000 المصرية للنشر القاهرة كالم في السياسة سنين هيكلمحمد ح 404

 1 2005 دار الكتب العلمية بيروت حقوق اإلنسان السياسية في اإلسالم والنظم العالمية ساجر ناصر حمد الجبوري 405

 1 2006 ر األوائل للنش دمشق مابين الجغرافية السياسية ومخاطر الجيوبولوتيك والعولمة إبراهيم احمد سعيد 406

 1 2005 الدارالعربية للعلوم بيروت  الحرية واإلصالح في العالم العربي محمد محفوظ 407
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 1 2001 عويدات للطباعة  بيروت حقوق المرأة منذ البداية حتى أيامنا ناي بنسادون 408

 1 2003 دار المدى للثقافة دمشق اإلسالم في اوراسيا ميثم الجنابي 409

 الدار اإلصالح السياسي والوحدة الوطنية محمد محفوظ 410
 البيضاء

 1 2004 المركز الثقافي العربي

ابن  اإلمام أبي محمد عبدهللا 411
 مسلم ابن قتيبة الدينوري

 2 2006 دار الكتب العلمية بيروت اإلمامة والسياسة

 1 2007  دار المركز الثقافي دمشق السياسة األمريكية في الشرق األوسط براء ميكائيل 412

 1 2006 مكتبة مدبولي  القاهرة التطورات السياسية -اإلبعاد االجتماعية  -مشكلة دارفور: الجذور التاريخية  زكي البحيري 413

414 ---------------------------- ---------------------------------------------------------- --------- ----------------- -------- ------ 

 1 2006 مكتبة مدبولي  القاهرة  المياه والعالقات الدولية داليا إسماعيل محمد 415

 1 2006 مكتبة مدبولي القاهرة  المسألة الكردية بعد قانون إدارة الدولة العراقية فريد اسسرد 416

 1 2004 دار الفارابي بيروت تاريخ األكراد الحدي  ديفيد مكدول 417

 2 1999 مركز الخليج لألبحا  دبي تركيبة المجتمع الدولي : مقدمة لدراسة العالقات الدولية تيرنجيفري س 418

 1 2006 المطبوعات للنشر بيروت العالقات العربية التركية وليد رضوان 419

 1 2002 دارالمناهل اللبناني بيروت التخلف والتنمية : دراسات اقتصادية إبراهيم مشورب 420

 1 1992 مكتبة مدبولي القاهرة المشكلة الكردية في الشرق األوسط محمود عيسىحامد  421

 1 2004 مركز الخليج األبحا   دبي معجم بالكويل للعلوم السياسية فرانك بيلي 422

غراهام ايفانز وجيفري  423
 نوينهام

 1 2003 مركز الخليج لألبحا  دبي قاموس بينغوين للعالقات الدولية 

 1 2006 نهضة مصر للنشر القاهرة أوروبا سايكس بيكو جديد في الشرق األوسط –أمريكا  لالونديسعيد ا 424

 1 2006 دار رسالن للنشر دمشق خفايا السالح البيولوجي مصطفى قره جولي 425

 18 2009 المطبوعات للنشر بيروت من يجرؤ على الكالم  بول فندلي 426

 1 2007 الدارالعربية للعلوم بيروت رنا التاريخقبل أن يغاد رعد مجيد الحمداني 427

هاللي عبد اإلله احمد, خالد  428
 محمد القاضي

دار الطالئع للتوزيع  القاهرة حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية والتشريعات اإلسالمية
 والنشر

2006 1 

 1 2004 نهضة مصر للنشر القاهرة نة األمريكيةاإلمبراطورية الكونية : الصراع ضد الهيم السيد يسين 429

 1 2006 مكتبة مدبولي القاهرة التنمية والمجتمع سعد طه عالم 430

 خاصة 2006الهيئة المصرية العامة  القاهرة علم االجتماع القانوني ودراسة حقوق اإلنسان البسيوني بسيوني عبد هللا 431
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 للكتاب

 1 2005 الدارالعربية للعلوم بيروت روع الشرق األوسط الكبيرمش عبد القادر رزيق المخادمي 432

 1 2007 الدارالعربية للعلوم بيروت نفط إيران ودوره في تحدي الواليات المتحدة روجر هاورد 433

 1 2008 دار أسامة للنشر  األردن الكونغرس والنظام السياسي األمريكي ياسين محمد العيثاوي 434

 1 2001 رياض الريس للنشر بيروت األحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية هادي حسن عليوي 435

 1 2006 دار الفارابي للنشر بيروت معارك المياه محمد العربي بو قره 436

 1 2006 األوائل للنشر دمشق البرنامج النووي اإليراني وأثرة على منطقة الشرق األوسط رياض الراوي 437

 1 2007 دار الكتاب العربي دمشق هوجو تشافيز أسد فنزويال ومرعب أمريكا يعادل الجوجر 438

 1 2006 تكوين للنشر دمشق الديمقراطية بين الفكر الممارسة الوطن العربي نموذجاً  عدنان عويد 439

 1 2007 النايا للنشر دمشق م1996-ق.م229البوسنة والهرسك للفترة من عبد الحميد ياسين 440

 1 2007 النايا للنشر  دمشق النظام الشمولي العربي واإلشكال العلماني والديمقراطي لدين فياضفخر ا 441

 1 2006 األوائل للنشر دمشق 1967-1950التغلغل اإلسرائيلي في إيران وأثره في األمن الوطني العراقي  جاسم إبراهيم الحياني 442

 1 2007 الدارالعربية للعلوم بيروت الشرق األوسطالسياسة الخارجية األمريكية في  جانس ج .تيري 443

 1 2007 دار رسالن للنشر دمشق األسلحة المحرمة دولياً : القواعد واآلليات نعمان عطا هللا إلهيتي 444

 2 2007 صفحات النشر دمشق أمركة العولمة في الشرق األوسط وآسيا الوسطى محمد علي سرحان 445

ستيفن والت وجون  446
 ايمرميرزه

 1 2007 مكتبة مدبولي القاهرة اللوبي اإلسرائيلي والسياسة األمريكية الخارجية

 2 2008 شركة المطبوعات  بيروت ووتر بالك جيريمي سكاهيل 447

 1 2008 الدار العربية للعلوم بيروت السياسة الخارجية األمريكية بين مدرستين: المحافظية الجديدة والواقعية هادي قبيسي 448

 1 2007 نهضة مصر القاهرة النظام العالمي القديم والجديد نعوم تشومسكي 449

 2 2010 التنوير للنشر بيروت مونتسكيو: السياسة والتاريخ لوي ألتوسير 450

 1 2008 دار الفاروق القاهرة نيلسون مانديال محمود عبد العزيز الحلفاوي 451

 1 2006 دار الفاروق قاهرةال ونستون تشرشل شريف عبده عبد الرشيد 452

بطرس بطرس غالي  453
 وشيمون بيريز

 2 2007 دار الشروق القاهرة ستون عاماً من الصراع في الشرق األوسط

 1 2008 مكتبة مدبولي القاهرة القضية الكردية وحق تقرير المصير محمد الطاهر محمد 454

 1 2006 دار الفجر للنشر قاهرةال تطور النظريات والمذاهب السياسية محمد نصر مهنا 455

 2 2007 الهيئة المصرية القاهرة أزمة الديمقراطية في األحزاب المصرية وحيد عبد المجيد 456
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 -دار المدى  بيروت-دمشق أئمة أهل البيت والسياسة  وجيه قانصو 457
 المركز اللبناني

2008 1 

 1 2008 دار الفارابي بيروت اإلمارات والمستقبل وقضايا الراهن حسين غباش 458

 1 2009 دار أسامة للنشر األردن السياسة األمريكية بين الدستور والقوى السياسية ياسين العيثاوي 459

 1 2007 مكتبة العبيكان الرياض العنصرية المعادية للعرب في الواليات المتحدة األمريكية ستيفن ساليطة 460

     القوة الناعمة  461

 1 2008 دار الفاروق للنشر القاهرة رحلة اإلصالح : جمال الدين األفغاني الغفار عوضكارم عبد  462

 1 2006 مكتبة الرشد الرياض سياسات منظمات العولمة االقتصادية ناصح بن ناصح البقمي 463

 2 2009 دار الشروق القاهرة  عبد الرحمن الكواكبي : األعمال الكاملة محمد عمارة 464

 1 2008 دار الكتاب العربي بيروت أميركا...ما نقوله نحن يمشي ومسكينعوم تش 465

 1 2008 مكتبة مدبولي القاهرة القضية الكردية وحق تقرير المصير محمد الطاهر محمد 466

 1 2006 منشورات الجمل بغداد علي الوردي ك شخصيته ومنهجه وأفكاره االجتماعية إبراهيم الحيدري 467

 1 2008 الدارالعربية للعلوم بيروت لميثاق األزرقا مود بارلو 468

 1 2002 مكتبة مدبولي القاهرة  القضية الكردية في تركيا حامد محمود عيسى 469

   وكالة المطبوعات الكويت حقوق االنسان حسن علي 470

 1 2009 دار الساقي بيروت الفقر والفساد في العالم العربي سمير التنير 471

 1 2008 دار الفارابي بيروت الشرق األوسط : تحوالت استراتيجية اجهمحمد خو 472

 1 2008 دار الفارابي بيروت الشرق األوسط الكبير حروب أم سالم؟ حسن بللوفي 473

 2 2009 المؤسسة الجامعية بيروت تطور الفكر السياسي عدنان السيد حسين 474

 1 2008 الدارالعربية للعلوم بيروت حاضركوسوفو مابين الماضي وال محمد م. األرناؤوط 475

إدارة اإلرهاب : اآلثار الكارثية المدمرة إلدارة بوش في العالم وفي الشرق  غازي العريضي 476
 األوسط

 1 2009 الدارالعربية للعلوم بيروت

 1 1999 مكتبة مدبولي القاهرة اإلسالم والسياسة والحركات االجتماعية إدموند بيرك وإيرا البيدوس 477

 1 2008 مكتبة مدبولي القاهرة قضايا أفريقية معاصرة مصطفى عثمان إسماعيل 478

 1 2007 الهيئة المصرية القاهرة الحماية القانونية الدولية لرؤساء الدول شادية إبراهيم احمد عميرة 479

 1 2009 مكتبة مدبولي  القاهرة 1919 -1789العالقات بين أوروبا والشرق  عبد الحكيم عبد الغني قاسم 480

 1 2005 مكتبة مدبولي القاهرة المجتمع المدني عند توماس هوبز وجون لوك فلاير حسن خليفة 481

 1 2009 مكتبة مدبولي القاهرة حدود الجزيرة العربية: قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء جون.س. ولينكسون 482
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 1 2009 مكتبة مدبولي القاهرة ة الخارجية األمريكية تجاه حركة حماسالسياس عبد الحي علي قاسم 483

 1 2010 دار أسامة للنشر األردن  القوى العالمية والتوازنات اإلقليمية خضر عطوان 484

 1 2010 دار أسامة للنشر األردن السياسة الفرانكفونية والوطن العربي وليد الزيدي 485

 1 2005 مركز الخليج لألبحا  دبي جاه شمال العراق : المشكالت واآلفاق المستقبليةسياسات تركيا ت بيل بارك 486

باتريك دانليفي و بريندان  487
 أوليري

 1 2005 مركز الخليج لألبحا  دبي نظريات الدولة : سياسة الديمقراطية الليبرالية

 1 2004 لألبحا مركز الخليج  دبي عولمة السياسة العالمية جون بيليس و ستيف سمي  488

 1 2004 مركز الخليج لألبحا  دبي  فهم العالقات الدولية كريس براون 489

 1 2009 دار كيوان للنشر دمشق الصراع الدولي بعد الحرب الباردة خالد المعيني 490

 1 2009 للعلوم الدارالعربية  بيروت  االحتالل األمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكردية دهام محمد العزاوي 491

 1 2009 منشورات الجمل بغداد السياسة ارسطو طاليس 492

 1 2009 دار المعرفة بيروت السياسة الدولية في ضوء فلسفة الحضارة كامران احمد محمد أمين 493

الدار العربية  بيروت الملك فيصل األول واالنكليز واالستقالل كاظم نعمه 494
 للموسوعات

1988 2 

الدار العربية  بيروت الملك فيصل الثاني : آخر ملوك العراق جعفر فرجلطفي  495
 للموسوعات

2001 1 

 1 2009 الدارالعربية للعلوم بيروت دار فور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى  عبده مختار موسى 496

 -المغرب من ديوان السياسة عبد هللا العروي 497
 لبنان

 1 2009 المركز الثقافي العربي

 1 2009 دار الكتاب العربي بيروت حرب الثالثة تريليونات دوالر: الكلفة الحقيقة لحرب العراق جوزيف ستيغلتز وليندا بيلمز 498

 1 2009 رياض الريس   جامعة الدول العربية ماذا بقي منها؟ كوكب نجيب الريس 499

 1 2005 اطلس للنشر القاهرة أثارها السلبيةمشكالت الحدود العربية أسبابها النفسية و محمد بركات  500

 1 2007  دمشق الثقافة السياسية عدنان الدبسي 501

 1 2009 دار الكتاب العربي دمشق ثورة أوباما األمريكية مجدي كامل 502

 1 2010 دار العلوم للنشر القاهرة دور المملكة العربية السعودية في العالم اإلسالمي محمد صادق إسماعيل 503

 1 2010 دار العلوم للنشر القاهرة مجلس التعاون الخليجي في الميزان محمد صادق إسماعيل 504

 1 2010 نهضة مصر للنشر القاهرة أوروبا والعرب..قضايا الحوار واشكاليات الجوار سعيد الالوندي 505

 1 2009 نهضة مصر للنشر رةالقاه رئاسة اإلرهاب : القانون والقضاء داخل إدارة بوش  جاك جولد سمي  506
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     حاف الناتو  507

 -المغرب التنشئة االجتماعية وتكوين الطباع عدنان األمين 508
 بيروت

 1 2005 المركز الثقافي العربي

دار  -دار اسامة للنشر األردن مبادئ علم االجتماع سمير عبد الفتاح 509
 المشرق الثقافي

2006 1 

 2 2007 نهضة مصر للنشر القاهرة  االجتماع السياسي مقدمة في علم أحمد زيد 510

 1 2006 دار المدى للنشر دمشق ابن خلدون رائد العلوم االجتماعية واالنسانية فؤاد البعلي 511

دار  -دار اسامة االردن آفاق علم االجتماع هادي صالح العيساوي 512
 المشرق للنشر

2008 1 

 1 2006 التكوين للنشر دمشق المتطابق االيدولوجيا والوعي عدنان عويد 513

 3 2010 دار وائل للنشر األردن علم االجتماع السياسي إحسان محمد الحسن 514

  2010ط مكتبة األسرة القاهرة الموسوعة العربية للمجتمع المدني أماني قنديل 515

عبد الرزاق عبد الرزاق  516
 عيسى

 1 2005 مكتبة مدبولي القاهرة 1914 -1834التنصير األمريكي في بالد الشام 

 2 2004 دار الحوار للنشر سوريا الدولة والنهضة والحداثة محمد جمال باروت 517

     الدولة والدين برهان غليون 518

     سلطة صدام قياما وحطاما -بع  العراق حازم صاغية 519

 -انلبن اإلرهاب الظاهرة وإبعادها النفسية ماجد موريس إبراهيم 520
 الجزائر

دار  -منشورات آنيب
 الفارابي

2005 1 

 1 2006 مكتبة مدبولي القاهرة الحركات االجتماعية في العالم العربي أكرم عبد القيوم  وآخرون 521

 1 2005 للنشر ردار الفج القاهرة  الحرب النفسية محمد منير حجاب 522

 1 2005 األهالي للتوزيع والنشر دمشق ة والدينالدول–الدولة العربية اإلسالمية  محمد سعيد طالب 523

الدار  -بيروت تاريخية الفكر العربي اإلسالمي محمد اركون 524
 البيضاء

 -مركز اإلنماء القومي
 المركز الثقافي العربي

1998 3 

الدار  اإلسالم والعنف قراءة في ظاهرة التكفير حسين الخشن 525
 -البيضاء
 بيروت

  1 2006 يالمركز الثقافي العرب

 2 1997مؤسسة  -سينا للنشر -القاهرة الجذور التاريخية للشريعة اإلسالمية خليل عبد الكريم 526
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 االنتشار العربي بيروت

دار  -دار الفارابي بيروت ماركس ونقده للسياسة اندرية توزيل وآخرون 527
 التنوير للنشر

2006  

 1 2007 رياض الريس للنشر وت بير العروبة واألصولية الدينية بشارة منسي 528

الدار البيضاء  الخطاب اإلسالمي وحقوق اإلنسان حسن الصفار 529
 بيروت -

المركز الثقافي العربي 
 للنشر

2005 1 

صفحات للدراسات  دمشق دور الفكر في السياسة والمجتمع صاحب الربيعي 530
 والنشر

2007 1 

صفحات للدراسات  دمشق المسلمينمنهج التعايش بين  خالد سليمان الفهداوي 531
 والنشر

2007 1 

 1 2006 رؤية للنشر والتوزيع القاهرة  الفكر اإلسالمي الحدي  بين السلفيين والمجددين محمود إسماعيل 532

دار الحوار للطباعة  سوريا الالنظام العالمي الجديد تأمالت مواطن أوربي تزفيتيان تودوروف 533
 والنشر

  

     الدولية في اإلسالم العالقات  534

 -بيروت أصالة الفكر العربي محمد عبد الرحمن مرحبا 535
 باريس

 1 1982 منشورات عويدات

الدار  اإلسالم والتجديد زكي الميالد 536
 -البيضاء
 بيروت

 1 2008 المركز الثقافي العربي

 1 2008 دار الساقي وتبير اإلسماعيليون في مجتمعات العصر الوسيط اإلسالمية فرهاد دفتري 537

مؤسسة االنتشار  بيروت موقف األمامية من كتاب هللا تعالى عائشة يوسف المناعي 538
 العربي

2008 1 

 -بيروت  سقراط مسألة الجدل ثيوكاريس كسيديس 539
 الجزائر

 –دار الفارابي 
 منشورات أنيب 

1987 1 

مؤسسة االنتشار  بيروت رى إلى والية الفقيهتطورات الفكر السياسي الشيعي من الشو احمد الكاتب 540
 العربي

2008 6 

نهلة  -نزار محمد قادر  541
 شهاب احمد

 1 2009 دار الزمان للنشر دمشق دراسات في تاريخ الفكر السياسي اإلسالمي 
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 1 2009 دار الزمان للنشر دمشق التعددية الحزبية في الفكر اإلسالمي ديندار شفيق الدوسكي 542

 1 2008 دار كيوان للنشر دمشق الموجز في العولمة اتم حميد محسنح 543

 1 2009 دار كيوان للنشر دمشق وأثرها على القوة في العالقات الدولية االحافات الجديدة التكنولوجي خالد ألمعيني 544

 4 2007 دار الساقي للنشر بيروت الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد محمد اركون 545

 -الجزائر التنوير في اإلنسان شهادة جان جاك روسو سف عيدانعقيل يو 546
 بيروت

 -منشورات االختالف
 الدار العربية للعلوم

2009 1 

 1 2009 دار الفارابي للنشر بيروت حوارات في التدخل الديني السياسي راتب الحوراني 547

 1 2009 مؤسسة االنتشار للنشر بيروت أزمة العقل الشيعي مختار االسدي 548

دار البشير للثقافة   المذاهب واألفكار المعاصرة في التصور اإلسالمي محمد الحسن 549
 والعلوم

 3 

الهيئة المصرية العامة  القاهرة الدولة الفلسطينية رؤية مستقبلية السيد يسين 550
 للكتاب

2009  

لهيئة المصرية العامة ا القاهرة دراسة في الفرق والطوائف اإلسالمية اليظي احمد عبد هللا 551
 للكتاب

2009  

 -عبد اإلله بنمليح 552
 محمداستيتو

 1 2006 رؤية للنشر والتوزيع القاهرة مناهج البح  في اإلنسانيات والعلوم االجتماعية

     السلوك اإلنساني روبرت د.ناي 553

     في فلسفة التاريخ خاليد فؤاد طحطح  554

الهيئة العامة المصرية  القاهرة وجية التفاهم والتوتر الدولي سيكول احمد محمد أبو زيد 555
 للكتاب

2009 1 

 1 2006 مكتبة مدبولي للنشر القاهرة العقائد الفلسفية المشتركة بين الفرق الباطنية محمد سالم أقدير 556

الهيئة العامة المصرية  القاهرة السياسة الرسطو طاليس احمد لطفي السيد 557
 للكتاب

2008  

المؤسسة الجامعية  بيروت نظريات الشخصية سيمون كالبية فاالدون 558
 للدراسات والنشر

1993 2 

 1 2009 دار الفارابي للنشر بيروت الفارابي وتأسيس الفلسفة اإلسالمية السياسية محسن .س.مهدي 559

 1 1979 وكالة المطبوعات الكويت األخالق أرسطو طاليس 560

  2007الهيئة العامة المصرية  القاهرة أصول البروتوكول وفن االتكيت الدبلوماسي واالجتماعي يعزت علي البحير 561
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 للكتاب

دار  –دار أسامة  األردن علم االتكيت االجتماعي والدبلوماسي منى فريد 562
 المشرق الثقافي

2009  

 1 2010 دار الكتاب العربي دمشق جمهورية أفالطون احمد المنياوي 563

 2 2008 نهضة مصر للنشر القاهرة  منهج البح  بين التنظير والتطبيق د.حامد طاهر 564

داليان  -لين غولدبرغ 565
 ل.إيلوت

 1 2002 مكتبة العبيكان الرياض أثر التمارين الرياضية في الشفاء

مجد المؤسسة  بيروت علم االجتماع السياسي فيليب بيرو 566
 الجامعية للنشر

2006 2 

 1 2003 در أسامة للنشر األردن الموسوعة السياسية العسكرية اس البيطارد.فر 567

الدار العربية للنشر  القاهرة دارفور والحق المر سيد احمد علي عثمان العقيد 568
 والتوزيع

2007 1 

عبد الرحمن بن محمد بن  569
 خلدون

دار إحياء الترا   بيروت تاريخ بن خلدون
 العربي

1999 1 

رحمن بن محمد بن عبد ال 570
 خلدون

مؤسسة المعارف  بيروت مقدمة ابن خلدون
 للنشر

2007 1 

 1 2005 الدار العربية للعلوم بيروت حقيقة ينبغي أن تغير العالم 50 جيسيكا ويليامز 571

 1 2000 دار الفارابي للنشر بيروت العراق الخطأ فابيان فوايية –آالن ميشال  572

 -دمشق ورهان المستقبل العراق ميثم الجنابي 573
 بغداد-بيروت

 1 2006 دار المدى للنشر

أ.د نعمان عبد الرزاق  574
 السامرائي

شركة العبيكان لألبحا   الرياض أمريكا والعراق عشق دائم آم طالق بائن
 والتطوير

2007 1 

 1 2009 مكتبة مدبولي للنشر القاهرة لدي أقوال أخرى إبراهيم  عيسى 575

مؤسسة االنتشار  بيروت أرضوتوبيا العراق وانقالب التاريخ ير ألركابيعبد األم 576
 العربي

2008 1 

 1 2010 دار أسامة للنشر األردن القوى العالمية والتوازنات اإلقليمية د.خضر عطوان 577

 1 2009 دار أسامة للنشر األردن العراق وشقاء الديمقراطية المنشودة د.عامر حسن فياض 578

 1 2009 دار أسامة للنشر األردن السياسة األمريكية بين الدستور والقوى العاملة سين العيثاويد.يا 579
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 1  2005 مكتبة مدبولي للنشر القاهرة سيف السامية قصتي مع أكذوبة الهولوكست د.رفعت سيد احمد 580

حا  مؤسسة األب بيروت العراق :الطبقات االجتماعية والحركات الثورية حنا بطاطو 581
 العربية

1990 1 

  2009 الهيئة المصرية للكتاب القاهرة عملية السالم الدبلوماسية األمريكية والنزاع العربي اإلسرائيلي وليام.ب.كوانت 582

 1 2008 دار الساقي للنشر بيروت حدود الديمقراطية الدينية توفيق السيف 583

 1 2007 دار الوراق للنشر بيروت 1الحدي  ج لمحات اجتماعية من تاريخ العراق د. علي الوردي 584

 3 2004 دار اآلداب للنشر بيروت الثقافة واالمبريالية  إدوارد سعيد 585

 1 2002 دار اآلداب للنشر بيروت انهاية عملية السالم أوسلو وما بعده إدوارد سعيد 586

الدار  الماهية والعالقة نحو منطق تحولي علي حرب 587
 -البيضاء
 تبيرو

 1 1998 المركز الثقافي العربي

     اإلسالم, الغرب وحوار المستقبل محمد محفوظ 588

الدار  حدي  النهايات فتوحات العولمة ومآزق الهوية علي حرب 589
 -البيضاء
 بيروت

 3 2008 المركز الثقافي العربي

الدار  نقد الحقيقة علي حرب 590
 -البيضاء
 بيروت

 3 2005 المركز الثقافي العربي

 4 2005 المركز الثقافي بيروت نقد النص علي حرب 591

الدار الغربية  بيروت موسوعة عشائر العراق عباس العزاوي المحامي 592
 للموسوعات

2005 1 

 1 2004 دار اآلداب بيروت تأمالت حول المنفى إدوارد سعيد 593

 1 2006 مكتبة العبيكان لرياضا الصنم .صعود وسقوط اإلمبراطورية األمريكية نيل فيرجسون 594

 1 2007 شركة الوراق للنشر لندن 1958.1959خطب الزعيم عبد الكريم قاسم ماجد شبر 595

 1 2005 مكتبة العبيكان الرياض من العالم الثال  إلى العالم األول لي كوان يو 596

آدم سمي _لين  597
سكارليت_روبرت نويزيك 

 وآخرون

رياض الريس للكتب  األردن  دهامفاهيم الليبرتارية وروا
 والنشر

2008 1 
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 1 2006 الدار العربية للعلوم بيروت االقتصاد العالمي المرحلة التالية كينيشي اوهمي 598

دمشق  المسيحية الصهيونية التطرف اإلسالمي والسيناريو الكارثي مجدي كامل  599
 _القاهر

 1 2007 العربي بدار الكتا

شركة المطبوعات  بيروت ب الكبرى تحت ذريعة الحضارةالحر روبرت فيسك 600
 للتوزيع والنشر

2008 1 

 1 2009 النايا للدراسات والنشر دمشق اإلسالم السياسي في العراق العثماني رسول محمد رسول 601

مؤسسة االنتشار  بيروت اإلسالم السياسي محمد سعيد العشماوي 602
 العربي

2004 5 

شركة المطبوعات  بيروت ؤ على الكالممن يجر بول فندلي 603
 للتوزيع والنشر

2009 18 

 1 2001 مكتبة مدبولي للنشر القاهرة 1959خطابات الرئيس جمال عبد الناصر ومقابالته الصحفية  أساتذة مختصين 604

الدار  روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية طه عبد الرحمن 605
 -البيضاء
 بيروت

 1 2006 الثقافي العربي المركز

 1 2008 دار رسالن للنشر دمشق قانون الحرب القانون الدولي اإلنساني نعمان عطا هللا إلهيتي 606

 1 2007 الدار العربية للعلوم بيروت أالن هنا جوزف سماحة 607

 دار الثقافة للنشر األردن الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص د.محمد وليد المصري 608
 والتوزيع

2009 1 

شركة المطبوعات  بيروت 1925 -1916الثورة العربية الكبرى قدري قلعجي 609
 للنشر

2008 4 

 1 2009 دار المعرفة للنشر بيروت االنهيار األمريكي   د.أحمد الطحان 610

 1 2004 دار الشروق للنشر القاهرة حرب الثالثين سنة ,سنوات الغليان محمد حسنين هيكل 611

 1 2010 دار الشروق للنشر القاهرة األحرار الدستوريين أحمد زكريا الشلق 612

المؤسسة العربية  بيروت ملحق موسوعة السياسة )سبعة أجزاء( خليل احمد خليل  613
 للدراسات والنشر

2004 1 

 1 2010 دار الثقافة للنشر األردن القانون الدبلوماسي سهيل حسين الفتالوي 614

 2 2001 دار الشروق للنشر القاهرة من هم اليهود وما هي اليهودية وهاب المسيريعبد ال 615

 1 2010 دار الكتاب العربي القاهرة هولوكوست  غزة مجدي كامل  616
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 1 1999 دار الثقافة األردن الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيب 617

 1 2000 الشركة المصرية القاهرة ي السياسةكالم ف محمد حسنين هيكل 618

 1 2003 دار الشروق القاهرة سقوط نظام محمد حسنين هيكل 619

 1 2002 دار الثقافة األردن الدبلوماسية المعاصرة : دراسة قانونية غازي حسن صباريني 620

 1 1992 مكتبة مدبولي القاهرة أنماط االستيالء على السلطة في الدول العربية صالح سالم زرتوقة 621

 1 1999 مكتبة مدبولي القاهرة  قانون العالقات الدولية غي آنيل 622

 1 2002 منشورات الزمان األردن الشيرازي مرجعية في مواجهة تحديات التطور احمد الكاتب 623

 1 2009 رياض الريس بيروت أمريكا واإلبادات الثقافية منير العكش 624

 1 2007 دار المعرفة بيروت أمراض الحروب دوقيغنوة خليل الدق 625

 1 2009 دار المعرفة بيروت السياسة الدولية في ضوء فلسفة الحضارة كاميران احمد مح مد أمين 626

 1 2006 مكتبة مدبولي القاهرة الشوكانية الوهابية عبد العزيز المسعودي 627

 1 2009 رياض الريس بيروت ي منها؟جامعة الدول العربية : ماذا بق كوكب نجيب الريس 628

 1 2008 العبيكان الرياض متالزمات الفساد : الثروة, السلطة, الديمقراطية مايكل جونستون 629

 1 2003 الدار العربية للعلوم بيروت أمريكا : الكتاب األسود بيتر سكاون 630

 1 2010 دار الكتب القانونية القاهرة الحماية الجنائية ألمن الدولة إبراهيم محمود اللبيدي 631

 1 2009 دار الثقافة للنشر  األردن الشرعية الدولية ومكافحة اإلرهاب مشهور بخيت العريمي 632

 1 2010 دار الثقافة األردن مبادئ المنظمات الدولية العالمية واإلقليمية سهيل حسين الفتالوي 633

 4 2008 المركز الثقافي العربي البيضاءالدار  أوهام النخبة أو نقد المثقف علي حرب 634

 1 2009 دار الفارابي بيروت فرص التغيير رياض صوما 635

 1 2009 دار الفارابي بيروت خنزير الحداثة محمد زينو شومان 636

 1 2009 دار الفارابي بيروت حوارات في التدخل الديني والسياسي راتب الحوراني 637

 1 2010 الدار العربية للعلوم بيروت خمسة قرون من جاسوسية الفاتيكان السريةالكيان :  إريك فراتيني 638

 1 2007 دار الثقافة األردن  النظم السياسية والقانون الدستوري هاني علي الطهراوي 639

     اإلرهاب الدولي وشرعية المقاومة  640

عبد الفتاح عبد الرزاق  641
 محمود

 1 2009 دار الكتب القانونية القاهرة أصيلية وتحليليةاإلعالن عن الدولة : دراسة ت

رامز محمد عمار ونعمت عبد  642
 مكي هللا

 1 2010   حقوق اإلنسان والحريات العامة
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     الجرائم الدولة في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة اإلسالمية  643

 1 2004 ار الثقافة للنشرد األردن القانون الدولي للبحار د.محمد الحجاج حمود 644

 1 2010 دار الثقافة للنشر األردن القانون الدولي العام في السلم سهيل حسين الفتالوي 645

 1 2009 دار الثقافة للنشر االردن  الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق عاطف فهد المغاريز 646

 1 2010 نشر الثقافة ردا األردن  -األشخاص -المصادر–لتعريف ا--القانون الدولي العام  د. عادل احمد الطائي 647

 1 2009 دار الثقافة للنشر األردن موسوعة القانون الدولي_ التنظيم الدولي د. سهيل حسين الفتالوي 648

 1 2010 دار الثقافة للنشر األردن الجنسية والمواطن ومركز األجانب عامر محمود الكسواني 649

     نسان في موسوعة القانون الدوليحقوق اإل  650

 1 2007 دار الحوار للنشر دمشق بيولوجيا الهالك إيد ريجيس  651

بغداد_  السياسة ارسطو طاليس 652
 بيروت

  2009 منشورات الجمل

 1 2005 الدار العربية للعلوم بيروت سراب النفط ريتشارد هاينبرغ 653

  2010 دار الكتب القانونية  قومية في القانون الدولي العامحقوق األقليات ال مني يوخنا ياقو  654

 1 2005 أطلس للنشر  القاهرة مشكالت الحدود العربية أسبابها النفسية   محمد بركات 655

قصي برهان مصطفى  656
 االطرقجي

 1 2008 النايا للنشر دمشق االتجاهات السياسية للقبائل العربية في الكوفة

 2 2007 دار األمير طهران التعرف على اإلسالم  جمنها علي شريعتي 657

 1 2006 دار األمير طهران المرأة ةمسؤولي علي شريعتي 658

 1 2006 دار األمير طهران التشيع مسؤولية علي شريعتي 659

 1 2008 دار األمير طهران اإلسالم ومدارس الغرب علي شريعتي 660

 1 2008 دار األمير رانطه اإلنسان واإلسالم علي شريعتي 661

الرياض_  السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل حسن موسى الصفار 662
 بيروت

مؤسسة االنتشار 
 العربي

2007 2 

 1 2004 دار اآلداب للنشر بيروت فرويد وغير األوربيين إدوارد سعيد 663

 1 2008 الدار العربية للعلوم بيروت الميثاق األزرق مود بارلو 664

 1 2007 مكتبة العبيكان الرياض صراع األقوياء تيفن باديانسكيس 665

 1 2008 دار الفارابي بيروت الدار الكبيرة الحريق النول محمد ديب 666

 8 2005 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء الحرب الحضارية األولى المهدي المنجرة 667
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 1 1998 دار الجيل بيروت أمريكا.. هذا الرقم المستحيل تمام البرازي 668

 1 2009 الهيئة المصرية القاهرة أمريكا نعم.. أمريكا ال.. مها عبد الفتاح  669

 2 2006 دار الزمان دمشق مشاهير الكرد وكردستان في العهد اإلسالمي محمد أمين زكي بك 670

     الدبلوماسية علي حسين الشامي 671

 1 2007 نهضة مصر القاهرة قديم والجديدالنظام العالمي ال نعوم تشومسكي 672

 1 2005 رياض الريس بيروت عراق الكولنيالية الجديدة محمد مظلوم  673

 1 2007 دار الساقي بيروت القاعدة واخواتها : قصة الجهاديين العرب كميلة الطويل 674

  1974 كاوا للنشر لأربي أجزاء( 3البارازاني والحركة التحررية الكردية ) مسعود البارازاني 675

 1 2001 رياض الريس بيروت أمراء  وقبائل : خفايا وحقائق لبنانية محمد حسين فضل هللا 676

     في قلب العاصفة  677

محمد بن ناصر بن محمد  678
 القرني

 1 2006 مكتبة الرشد الرياض إطاللة على اإلرهاب من شرفة حديثية

دمشق  مية األولى )الجزءان الثاني والثال (موسوعة الحرب العال محمد بركات 679
 القاهرة

 1 2007 دار الكتاب العربي

دمشق  موسوعة الحرب العالمية الثانية )الطابور الخامس( فريد الفالوجي 680
 القاهرة

 1 2007 دار الكتاب العربي

 1 2008 مكتبة العبيكان الرياض حرب بال نهاية ديفيد كين 681

 1 2008 مكتبة العبيكان الرياض قلب الجهادفي  عمر الناصري 682

 1 2005 الدار العربية للعلوم بيروت الوعي والمأزق الفضل علي شلق 683

 1 2007 شركة المطبوعات  بيروت النفط والحرب والمدينة فيصل حميد  684

  2009 دار الكتاب العربي بيروت الخطر والفرصة  إدوارد ب. دجيريجيان 685

 1 2006 دار الساقي  بيروت مئة وهم حول الشرق األوسط ليدايفريد ها 686

 1 2007 منشورات النايا دمشق الثورة اإلسالمية اإليرانية وأزمة البرنامج النووي اإليراني السلمي عدنان أبو سرحان 687

 1 2004 مركز الخليج لألبحا  دبي البعد االستراتيجي للمعرفة سلمان رشيد سلمان 688

 1 2004 مركز الخليج لألبحا  دبي  االقتصاد السياسي للعالقات الدولية رت غيلبينروب 689

 1 2009 المركز الثقافي العربي بيروت 1918 -1848الصراع على سيادة أوروبا  آ.ج.ب. تايلور 690

مؤسسة االنتشار  بيروت االسم فوق العنوان فرانك كابرا 691
 العربي

2005 1 
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 2 2008 دار الشروق القاهرة يخ االستشراق وسياسته..الصراع على تفسير الشرق األوسطتار زكاري لوكمان 692

 1 2007 مكتبة العبيكان الرياض قل لهم أنا لم ابك   جاكي سبنر وجيني سبنر 693

مايكل غوردن والجنرال  694
 برنارد تراينور

 1 2007 لومالدار العربية للع بيروت .. التفاصيل الخفية لغزو العراق IIكوبرا 

 1 2008 العبيكان الرياض ما يفوق الوقاحة..إساءة استخدام الالسامية وتشويه التاريخ نورمان ج. فنكلستين 695

 1 2003 شركة قدنس للنشر بيروت عمان 2000 -1600االستعمار الكتاب األسود  مارك فرو 696

 1 2007 دار عالء الدين دمشق الجديد إمبراطور كل األرض أو خفايا النظام العالمي ف. ي. كرلوف  697

 1 2002 مكتبة العبيكان الرياض 1967عملية السالم : الدبلوماسية األمريكية والنزاع العربي اإلسرائيلي منذ  ويليام ب. كوانت 698

 1 2005 مكتبة العبيكان الرياض المحافظون الجدد توني بلير وآخرون 699

 1 2007 مكتبة العبيكان الرياض العالم والغرب فيليب كورتين 700

 3 2004 دار الفجر القاهرة األمن وإدارة أمن المؤتمرات لواء/ محمد غالب بكزادة 701

 1 2003 مكتبة العبيكان الرياض غطرسة القوة انطوني سمارز 702

 1 2007 شركة المطبوعات بيروت اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجية األمريكية ستيفن والت 703

 1 2008 مكتبة العبيكان الرياض حالة إنكار..حرب بوش بوب ودورد 704

 1 2007 شركة المطبوعات بيروت أمريكا واإلسالم والسالح النووي عصام نعمان 705

 1 2004 دار الساقي بيروت  الشرق الملتهب..الشرق األوسط في المنظور الماركسي جلبير االشقر 706

 2 2007 نهضة مصر القاهرة ورية الكونية : الصراع ضد الهيمنة األمريكيةاإلمبراط السيد يسين 707

 1 2006 رياض الريس بيروت السياسة والحكم محسن دلول  708

     أيام اوباما السوداء  709

 1 2008 مكتبة العبيكان الرياض االمبرياليون الجدد : أيديولوجيات اإلمبراطورية كولن مويرز 710

 4 2008 دار الشروق القاهرة اليد الخفية ألمسيرياب عبد الوه 711

     العراق.. مستقبل بدستور غامض  712

 1 2005 دار الساقي بيروت الدبلوماسية واجهة ومواجهة عصمت الحجار الملحوق 713

 1 2010 الدار العربية للعلوم بيروت األمممستقبل بين  ال الزهار خالدمحمود  714

 1 2004 دار الشروق القاهرة 1967االنفجار  -حرب الثالثين سنة يكلمجمد حسنين ه 715

 1 2004 دار الشروق القاهرة السالح والسياسة : 73أكتوبر  محمد حسنين هيكل 716

 أعمالمؤسسة  الرياض جزء( 30الموسوعة العربية العالمية )  717
 الموسوعة للنشر

1999 2 
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 1 2009 دار الزمان دمشق العثمانيةالكرد والدولة  محمد زكي البرواري 718

نزار محمد قادر ونهلة شهاب  719
 احمد

 1 2009 دار الزمان دمشق دراسات في تاريخ الفكر السياسي اإلسالمي

 1 2009 شركة المطبوعات  بيروت سجن غوانتنامو : شهادات حية بألسنة المعتقلين يفيتش رخسانا خانما 720

 1 2009 الدار العربية للعلوم بيروت والمتغيرات في التاريخ االقتصادي للبالد اإلسالمية  الثوابت عادل عبد المهدي 721

الدار العربية  بيروت نوري باشا السعيد من البداية إلى النهاية محسن محمد المتولي العربي 722
 للموسوعات

2005 1 

 1 2006 الدار العربية للعلوم روتبي ديمقراطية بال حجاب : تاريخ داخل التاريخ مروة صفاء قواقجي 723

 1 2009 دار الفارابي بيروت أمريكا اإلمبراطورية المضطربة محسن دلول  724

سهيل حسين الفتالوي وعماد  725
 محمد ربيع

دار الثقافة للنشر  األردن القانون الدولي اإلنساني 
 والتوزيع

2009 1 

 1 2010 دار الفارابي بيروت ديمقراطية , عولمة ... وحروب حسن خليل 726

 1 2008 دار الفارابي بيروت بيروت –بغداد التحول الكبير  ريشار البيفير 727

 1 2005 دار الساقي بيروت القوة الثالثة : المؤسسات العالمية عبر الحدود القومية آن فلوريني 728

دار هال للنشر  القاهرة ابالتخطيط لمواجهة األزمات والكوار  لمكافحة اإلره محمد حافظ الرهوان 729
 والتوزيع

2006 1 

 1 2007 دار المدى للنشر دمشق الحزب الشيوعي العراقي بقيادة فهد سالم عبيد النعمان 730

قحطان احمد سليمان  731
 الحمداني

 1 2008 مكتبة مدبولي القاهرة 1963شباط 8 إلى 1958تموز14السياسة الخارجية العراقية من

 1 2003 للنشر أسامةدار   األردن وسوعة تاريخ الخليج العربيم محمود شاكر 732

 1 2009 للنشر أسامةدار   األردن رافيغالمعجم الج حجر أبوآمنة  733

 2 2003 دار صفاء للنشر األردن يالسياحالتخطيط  عثمان محمد غنيم 734

 1 2009 لمصريةالدار اللبنانية ا القاهرة الجغرافية لسياسية حسام الدين جاد الرب 735

 1 2001 دار صفاء األردن نظم المعلومات الجغرافية محمد عبد الجواد محمد علي 736

  2005ط  جيوبروجكتس بيروت أطلس الوطن العربي والعالم  737

 1 2009 شركة الوراق بيروت مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة طه باقر 738

اسماعيل راجي الفاروقي  739
 الفاروقيولوس لمياء 

 1 1998 مكتبة العبيكان الرياض اإلسالميةأطلس الحضارة 
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 1 2010 منشورات عويدات بيروت أطلس بلدان العالم  740

 1 2010 دار أسامة  األردن المعجم السياسي وضاح زيتون 741

 1 2009 دار أسامة األردن اإلعالم الدبلوماسي والسياسي مجد الهاشمي 742

 1 2004 دار أسامة األردن وسوعة تاريخ أوروبا الحدي  والمعاصرم مفيد الزيدي 743

 1 2004 دار اسامة االردن الحدي  والمعاصر أوروباموسوعة تاريخ  مفيد الزيدي 744

 1 1999 االهلية للنشر االردن رقعة الشطرنج الكبرى زبغنيو بريجنسكي 745

 5 2009 دار الشروق القاهرة صهيونيةموسوعة اليهود واليهودية وال عبد الوهاب المسيري 746

 5 2009 دار الشروق القاهرة موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية عبد الوهاب المسيري 747

 4 1999 دار الجليل للنشر االردن مكان تحت الشمس بنيامين نتنياهو 748

مركز دراسات الوحدة  بيروت يةنصارى القدس دراسة في ضوء الوثائق العثمان احمد حامد إبراهيم القضاة 749
 العربية

2007 1 

  2007 دار الكتاب العربي بيروت  الدول الفاشلة ..إساءة استعمال القوة والتعدي على الديمقراطية نعوم تشومسكي 750

المجلس الوطني  الكويت النانو  من اجل غد أفضل تكنولوجيا محمد شريف االسكندراني 751
 للثقافة والفنون

2010  

المجلس الوطني  الكويت األمريكي.التنوير الفرنسي.التنوير البريطانيالحداثة ..التنوير  إلىالطريق  غيرترودهيملفارب 752
 للثقافة والفنون

2009  

المجلس الوطني  الكويت السلطوية في التربية العربية يزيد عيسىالسورطي 753
 للثقافة والفنون

2009  

المجلس الوطني  الكويت  سمالية  أسباب إخفاق اقتصاد السوقانهيار الرأ اولريش شيفر 754
 للثقافة والفنون

2010  

المجلس الوطني  الكويت انهيار الرأسمالية  أسباب إخفاق اقتصاد السوق اولريش شيفر 755
 للثقافة والفنون

2010  

لوطني المجلس ا الكويت النموذج النرويجي. أدارة المصادر البترولية فاروق القاسم 756
 للثقافة والفنون

2010  

المجلس الوطني  لكويتا النموذج النرويجي. أدارة المصادر البترولية سملقافاروق ا 757
 للثقافة والفنون

2010  

المجلس الوطني  الكويت حكمة الغرب. الفلسفة الحديثة المعاصرة برتراند رسل 758
 للثقافة والفنون

2010  
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      نبيل علي 759

760       

761       

المجلس الوطني  الكويت المستقبل إلىجامعة الدول العربية ..مدخل  مجدي حماد 762
 للثقافة والفنون

2007  

المجلس الوطني  الكويت اآلليعلم االجتماع  علي محمد رحومة 763
 للثقافة والفنون

2008  

 1 2003 دار وائل للنشر األردن لعشرينعالقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي وا سعد حقي توفيق 764

المؤسسة الحديثة  لبنان قاموس المفردات الدبلوماسية والعالقات الدولية كميل حبيب و احمد عودي 765
 للكتاب

2005  

 1 2010 دار ورد للنشر  األردن واإلخفاق:الواقع أيلول 11األوربية  بعد العالقات العربية  عبد الرحيم الحنطي 766

 1 2006 دار وائل للنشر األردن مبادئ العالقات الدولية سعد حقي توفيق 767

 1 2007 دار النفائس للنشر األردن العالقات الدولية في الفقه اإلسالمي عارف خليل ابو عيد 768

خالد شحادة الخطيب واحمد  769
 زهير

 3 2007 دار وائل للنشر االردن  أسس المالية العامة

 1 2007 دار وائل للنشر االردن التنمية االقتصادية مدحت القريشي 770

 1 2001 دار وائل للنشر االردن الوجيز في الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي عبد الجبار حمد السبهاني 771

 3 2006 دار وائل للنشر االردن التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية غازي عبد الرزاق النقاش 772

 1 2009 دار وائل للنشر االردن التخطيط االستراتيجي شيار معروفهو 773

 1 2009 دار وائل للنشر االردن بحو  العمليات مدخل علمي التخاذ القرارات منعم زمزير الموسوي 774

 1 2008 دار وائل للنشر االردن التربية السياسية السالم. الديمقراطية. حقوق اإلنسان أماني غازي جرار 775

     فلسفة اإلسالم في تحريم اإلرهاب ومقاومته  776

كريمة عبد الرحيم الطائي  777
 وحسين علي الدريدي

 1 2009 دار وائل للنشر االردن  عن  اإلضرار البيئية المسئولية الدولية

 1 2000 دار وائل للنشر االردن نظرات حول الديمقراطية محمد سليم محمد غزوري 778

 1 2000 دار وائل للنشر االردن الوجيز في نظام  االنتخاب حمد غزوريمحمد سليم م 779

 5 2010 دار وائل للنشر االردن القانون الدولي الخاص غالب علي الداوودي 880

 3 2007 دار وائل للنشر االردن القانون الدولي العام محمد يوسف علوان 882

mailto:cpos@tu.edu.iq


 قائمة مبحتويات مكتبة كلية العلوم السياسية

38 
 

Email: cpos@tu.edu.iq 

Website: cpos.tu.edu.iq  

 7 2004 دار وائل للنشر ردناال المدخل إلى علم القانون غالب علي الداودي 883

 1 2008 دار وائل للنشر االردن علم اجتماع العنف واإلرهاب إحسان محمد الحسن 884

 1 2008 دار وائل للنشر االردن علم االجتماع القانوني إحسان محمد الحسن 885

 2 2010 دار وائل للنشر االردن  النظريات االجتماعية المتقدمة إحسان محمد الحسن 886

مجد المؤسسة  بيروت علم االجتماع السياسي فيليب برو 887
 الجامعية

2006 2 

إحسان محمد الحسن وعدنان  787
 سليمان األحمد

 1 2005 دار وائل للنشر االردن المدخل إلى علم االجتماع

 2 2009 دار وائل للنشر االردن مبادئ علم االجتماع الحدي  محمد الحسن إحسان 888

 2 2009 دار وائل للنشر االردن مناهج البح  العلمي حمد الحسنإحسان م 889

 2 2008 للنشر دار وائل االردن التغير االجتماعي والثقافي دالل ملحس استيتية 890

إسماعيل عبد الرحمن وحربي  891
 عريقات

 1 2004 دار وائل للنشر األردن اقتصاديةمفاهيم ونظم 

     قوة في القانون الدولي المعاصر استخدام ال محمد خليل الموسى  892

     في الدعوة الجزائية  اإلنسانضمانات حقوق  محمد الطراوله 893

     الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية  محمد خليل الموسى  894

      اإلسالمالدولة في  سلطةالقيود الواردة على  زيد الكيالني  إبراهيم عبد هللا 895

     الجماعية  اإلبادةجريمة  الرعود  قيس محمد 896

     في المذاهب الفكرية المعاصرة  سعدون محمود الساموك  897

      اإلسالميةالنظم  منير حميد البياتي  898

     األديانمقارنة  سعدون الساموك  899

      اإلسالميةالعقائد  سعدون محمود الساموك  900

     سكان جغرافية ال فوزي سهاونه 901

     معاصرة قضايا   األحمدعدنان سليمان  902

     مدخل الى علم السياسة صايل زكي الخطايبه 903

     الهاشمية األردنيةنظام الحكم في المملكة  امجد عقيل حداد  904

     نحو خطاب سياسي ديمقراطي يوسف جميل ابو داهود 905

mailto:cpos@tu.edu.iq


 قائمة مبحتويات مكتبة كلية العلوم السياسية

39 
 

Email: cpos@tu.edu.iq 

Website: cpos.tu.edu.iq  

     دولي  نظام سياسي عبد القادر احمد فهمي 906

     النظم السياسية حافظ علوان الديلمي 907

     على السلوك السياسي  وأثرهاالتنشئة االجتماعية  رائد حافظ سالم  908

     االتصال السياسي محمد حمدان المصالحه 909

     وقضايانا العولمة حميد حمد السعدون 910

      األردنة في ية السياسيبالحز التجربة امحمد المصالحه 911

     العالقات الدولية  مبدأ سعد حقي توفيق 912

     القومي العربي  واألمن األقليات ادهام العزاوي 913

     الدولية  عالقات العرب سعد حقي توفيق  914

     جذور الحرمة الصهيونية  سهيل حسين الفتالوي 915

     الطوق حميد حمد السعدون  916

      الحضاريالغرب والسالم والصراع  حمد السعدون  حميد 917

     الموارد وتنميتها  حسن عبد القادر صالح 918

      واإلقليمية الوطنية للتنميةالتوجيه الجغرافي  صالح  القادرحسن عبد  919

      واإلنسانيقانون الحرب الدولي  نعمان عطا هللا الهيتي  920

      اإلرهابتمويل   سامي علي حامد عباد 921

     دراسات جيوستراتيجية وجيوبولتكية  اإلسالميالعالم  ال ثاني  عبدا لرحمنفهد بن  922

      اإلنسانالتنظيم الدولي لحقوق  وائل أنور ندق  923

     قانون العالقات الخاصة الدولية  صالح الدين جمال الدين  924

     اعيةالتنشئة االجتم ناصر  إبراهيم 925

     1948في مصر قبل  اليهوديةالصحافة  عبد الكريم  عبدا للطيفمحمد  926

     عمليات حفظ السالم الدولية  غسان الجندي  927

     اإلنسانيحق التدخل  غسان الجندي 928

     النووية األسلحةالوضع القانوني  غسان الجندي 929

     سياسية أزمة د حلولعنالعقد  مبادئتأثر  بشار ملكاوي 930

     رية العالميةالخالفات الدولية في منطقة التجاوسائل حل  غسان الجندي  931

     الدبلوماسية الثنائية غسان الجندي 932
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     اإلنسانيالقانون الدولي  نزار العنبكي 933

     التنمية والتخطيط االقتصادي حربي محمد عريقات 934

     حبر الشرق دونيكشقالية 935

     المدخل لدراسة علم القانون سهيل حسين الفتالوي 936

     الجغرافية السياسية صبري فارس الهيتي 937

     المالية العامة غازي عبد الرزاق النقاش 938

     الوسيط في المنظمات الدولية رشاد عارف السيد 939

     اإلنسانحقوق  فودالسيد عبد الحميد  940

     الدولي لحماية البيئة القانون غسان الجندي  941

     لوكرييأزمة  علي عيسى العدوان 942

     اإلنسانحقوق  الزبيريعلي عبد الرزاق  943

     الحرب( هذه)كيف تنتهي  مترجمة أفكارالمركز العراقي  944

     في العراق األمريكيةيات المتحدة الوال بط السياسي ونفوذضال إعادة مترجمة أفكارالمركز العراقي  945

     العالقات البريطانية الكردية المركز العراقي,وثائق 946

     مفاهيم ومصطلحات ,الحكومة والمعارضة المركز العراقي 947

     الدولة الموحدة والدولة االتحادية )الفيدرالية( المركز العراقي 948

     ارضةالحكومة والمع المركز العراقي 949

     الفدرالية  االتحادية والدولةالموحدة  ألدوله المركز العراقي 950

     نتائج الدراسة االستطالعية حول انتخابات مجالس المحافظات في العراق المركز العراقي 951

     ) من المركزية الى التعددية المسؤولية ( بنحو سياسة وطنية  المركز العراقي 952

      2009كانون الثاني  3نتائج انتخابات مجالس المحافظات المنتخبة في  كز العراقي المر 953

      المسئولةالتعددية  إلىمن المركزي  لإلعالمنحو سياسة وطنية  المركز العراقي 954

     نتائج الدراسات االستطالعية حول انتخابات مجالس المحافظات في العراق المركز العراقي 955

     نتائج الدراسات االستطالعية حول انتخابات مجالس المحافظات في العراق المركز العراقي 956

     عصر عدم الطبقية   الثقافة العالمية 957

      مجلة بحو  اقتصادية عربية  958

      مجلة الديمقراطية  959
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العراقي للدراسات  المركز 960
  اإلستراتيجية

     مجلة شؤون عراقية 

     في العراق األهليةاحتماالت الحرب  المركز العراقي  961

       األوسطمجلة شؤون  962

      مجلة العلوم االجتماعية  963

     الحقوق السياسية في الدساتير العراقية المركز العراقي  964

      ى األولالعدد  مجلة الحقوق 965

مجلة الشريعة والدراسات  966
 يةاإلسالم

     

      مجلة الفكر  967

      38مجلد  مجلة عالم الفكر 968

     36المجلد  مجلة عالم الفكر 969

     36المجلد  مجلة عالم الفكر  970

      57العدد  المنهاج  971

     180العدد  مجلة السياسية الدولية  972

     149العدد  السياسة الدولية  973

     144العدد  دولية السياسة ال 974

     147العدد  السياسة الدولية  975

     156العدد  الدولية  السياسة 976

     77العدد  مجلة فصول  977

      618العدد  مجلة العربي 978

     620العدد  مجلة العربي  979

     619العدد  مجلة العربي  980

      كتابات معاصرة  981

     ندوة في الكويت  عربي الحدي الشعر ال 982

      األولالجزء  الثقافة في الكويت  983

     الجزء الثاني  الثقافة في الكويت  984

     27العدد  مجلة التسامح  985
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العراق من االحتالل الى   986
 التحرير

     مركز دراسات الوحدة العربية 

     حدود العالمية الوطنية وال األفاق السيادة والسلطة  987

 واألمنالتسلح ونزع السالح  988
 الدولي 

     

خطة الخروج من العراق  989
  أالنب احعميلة االنس

     

      منهج قياس قوة الدول  990

العراق وتطبيقات االمم  991
 المتحدة 

     

      الحرب واالحتالل في العراق 992

       االستقاللاالحتالل مابعد  993

      دور المنظمات الدولية  994

مجلس التعاون الدول الخليج  995
 العربي 

     

      االنتخابات الديمقراطية  996

 واألمنالتسلح ونزع السالح  997
 الدولي 

     

مدخل الى  اإلنسانحقوق  998
 وعي حقوقي

     

       اإلنسانالديمقراطية وحقوق  999

ة وتطبيق الدين والدول   1000
 الشريعة 

     

      من اجل المتوسط أوروبا 1001

العربي في  اإلقليميالنظام  1002
مرحلة مابعد االحتالل 

 للعراق األمريكي

     

     صراع الدولة والقبيلة في  1003

mailto:cpos@tu.edu.iq


 قائمة مبحتويات مكتبة كلية العلوم السياسية

43 
 

Email: cpos@tu.edu.iq 

Website: cpos.tu.edu.iq  

 الخليج العربي

      النهضة اليابانية المعاصرة 1004

      اليابان بعيون عربية 1005

جتمع المدني والحرب على الم 1006
 اإلرهاب

     

      بنية العقل العربي 1007

      قضايا في الفكر المعاصر 1008

      النهوض العربي  إشكالية 1009

االستجابة  االستشراف 1010
الثقافية العربية للتاريخ 

 اإلسالميالعربي 

     

 لألمةالتكوين التاريخي  1011
 العربية

     

الفكر العربي  الياتإشك 1012
 المعاصر

     

      ثقافي الدينيالحوار ال 1013

      مسلة الهوية 1014

من اجل أصالح الجامعة  1015
 العربية

     

      الفكر الليبرالي عند فرنسيس 1016

      المشروع النهضوي العربي 1017

     الدين والعلمانية ساطع الحصري 1018

 اإلسالميلفكر الدولة في ا 1019
 اصرعالم

     

      فلسفة الحرية 1020

      األولالعصر العباسي  1021

      التعليم في الوطن العربي 1022

     االصالح التربوي العربي  1023
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 خارطة الطريق

البعد الديني في السياسة  1024
 األمريكية

     

المعوقات  األجنبير ااالستثم 1025
 نونيةوالضمانات القا

     

الثروة النفطية ودورها  1026
 العربي

     

      النزاعات االهلية العربية 1027

في  الديمقراطية واألحزاب 1028
 البلدان العربية

     

المياه العربية :التحدي  1029
 واالستجابة

     

العرب وتحديات النظام  1030
 العالمي

     

النظم السياسية  1031
 الحديثة في اهاتالتجالعربية:
 دراستها

     

الوطن العربي في السياسة  1032
 األمريكية

     

الجيش .السياسة. السلطة في  1033
 الوطن العربي

     

الدبلوماسية العربية في عالم  1034
 متغير

     

والمسالة  اإلسالميون 1035
 السياسية

     

      سادة العلم الجدد 1036

ات موسوعات الحرك 1037
 اإلسالمية في الوطن العربي
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في  األجنبيالوجود العسكري  1038
 الخليج

     

      النخب السعودية 1039

      النظم السياسية الحديثة 1040

االستبداد في النظم السياسية  1041
 الحديثة

     

      اإلفريقيةالعرب والدائرة  1042

      نزع سالح العراق 1043

وين المجال السياسي تك 1044
  اإلسالمي

     

      مستقبل العالقات الدولية 1045

      التدمير  إستراتيجية 1046

التحول الديمقراطي في  1047
 العراق

     

الزبونة السياسية في  1048
 المجتمع العربي

     

      السودان على مفترق طرق 1049

      على لبنان اإلسرائيليةالحرب  1050

اليهود واليهودية في العصور  1051
 القديمة

     

السوفيتي  األمريكيالصراع  1052
 األوسطفي الشرق 

     

     الديمقراطية ودور القوى النشطة في الساحات السياسية الخليجية إسماعيلمحمد احمد  1053

     السياسية والحريات العامة األحزاب حسن البدراوي 1054

     تطور الفكر السياسي في العصور الوسطى والقديمة جورج سعد 1055

     ات الدولية من الثورة الفرنسية حتى بداية ح.ع.اتطور العالق خضر خضر 1056

      اإلسالمالفكر السياسي في  علي عبد المعطي محمد 1057

     النقود والسياسات النقدية الداخلية وسام مالك 1058
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     السياسية األفكارتطور  اءسلمى حمزة الخنس 1059

     أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي  صالح حسن سميع 1060

     اإلماراتالقومي الوطني في دولة  األمنعلى  وإثرهاالعولمة  عبد الرحمن يوسف بن حارب 1061

المركز العربي لتطوير حكم  1062
                       القانون والنزاهة                            
     في الدول العربية  اإلعالم

     االمن البشري وسيادة الدول الياس ابو جودة 1063

     مابعد حرب الخليج إسراررماد الحروب, سعد البزاز 1064

     أزمة المياه بول سيمون 1065

     في القرن العشرين اإلقليمية واألزماتالحروب  بشرى قبيسي 1066

      الثورة  الفرنسية الدولية منتطور العالقات  خضر خضر 1067

     اإلسالم.موقف الغرب من وإبادةمحاصرة  زينب عبد العزيز 1068

     علم اجتماع السياسة موريس دوفرجية 1069

     عالقات دولية إدمونجوف  1070

     األمميةالدول  إلىية  تاريخ الفكر السياسي من الدول القوم جان جاك شوفاليية 1071

     الدول القومية إلىتاريخ الفكر السياسي من الدول المدنية   جان جاك شوفاليية 1072

     اإلسالميالتنمية في الفكر  ابراهيم حسن العسل 1073

     االستخدام السلمي للفضاء الخارجي بن حمودة ليلى 1074

     لنظام العالميالتلو  وا إرهاب عامر محمود طراف 1075

     التنظيم السياسي أسسالنظم السياسية  عصام الريس 1076

     ميشال اوباما ليزا ماندي 1077

     تستيقظ إيران شيرين عبادي 1078

     العالقات الدوليةمن منهج االسالم ومنهج الحضارة المعاصرة صالح الحسين 1079

     لسياسة المعاصرةقضايا في ا لالبحا مركز الخليج  1080

     مبادئ علم الديموغرافية يونس حمادي علي 1081

     اإلسالملغة السياسة في  برنار لويس 1082

     حبر الشرق دومنيك شيفالية 1083

     مائة عام من العزلة غابرييل مارسيا 1084

     حلف مع الشيطان توني سمي  1085
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     اع بين الشرق والغربتركية ميدان الصر محمد طه 1086

     المجلد العاشر المستقبل العربي 1087

        المجلد العاشر = 1088

1089 = 11     

1090 = 11     

1091 = 13     

1091 = 13     

1092 = 15     

1093 = 16     

1094 = 17     

1095 = 17     

1096 = 18     

1097 = 18     

1098 = 19     

1099 = 19     

1100 = 20     

1101 = 20     

1102 = 21     

1103 = 21     

1104 = 22     

1105 = 22     

1106 = 23     

1107 = 23     

1108 = 24     

1109 = 24     

1110 = 26     

1111 = 26     
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1112 = 27     

1113 = 27     

1112 = 28     

1113 = 28     

      29المجلد   = 1114

     29المجلد  = 1115

     30المجلد = 1116

1117 = 30     

1118 = 31     

1119 = 31     

1120 = 25     

1121 = 25     

     نحو قرية عالمية مبادرات تطوير مجتمع عالمي مايكل شوفان 1122

     ريكيةاألمفي الديمقراطية  أساسيةقراءات  ميلفن.اي. 1123

     األمريكيةموجز تاريخ الثقافة  مازن حماد 1124

     تعمل من تلقاء ذاتهاآلة  مايكل كامن 1125

     األمريكيللدستور  األساسيةالوجيز في القانون الدستوري المبادئ  جيروم براون 1126

     بناء مجتمع من المواطنين دون إي ايبرلي 1127

     1973رب تشرينح مجموعة باحثين 1128

      المواصالت في الوطن العربي 1129

     الجزء الثال  حضارة العراق  1130

1131 = 4     

1132 = 5     

1133 = 7     

1134 = 11     

1135 = 12     

     1941لجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيادور ا البراك فاضل 1136
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     الكراسات التونسية اإلنسانيةجلة العلوم م 1137

     قبيلة الكدس جاسم محمد كاظم العمران 1138

     مراجعة الحسابات في القطاعي الخاص والعام محمد كامل الجوراني 1139

 األسيويةمعهد الدراسات  1140
 واإلفريقية

     دراسات تركيا

     دليل المحاسب حكمت باكوس 1141

 لة العلوم القانونيةمج 1142
 والسياسية

     المجلد الثال 

     جرائم التعاون مع العدوان في زمن الحرب االعظمي إبراهيمسعد  1143

     كفاحي هتلر أدولف 1144

الندوة الدولية لحرب  1145
 القاهرة73اكتوبر

     

المنظمة الدولية العربية  1146
 للتنظيم االجتماعي

     الدول العربية الجنائية في سمات تنظيم العدالة

     الميثاق العربي عادل زعبوب 1147

     1973-1972الميزان العسكري في العالم ناجي علوش 1148

 اثأرالموتمر العلمي عن  1149
اليورانيوم  أسلحةاستعمال 

 اإلنسانالمنضب على 

     

     ضة الفرنسيةمن عصر النهضة وحتى النه أورباتاريخ  محمد محمد صالح 1150

     التنمية المفقودة جورج قرم لينين 

     الجزر العربية الثال  وموقف القانون الدولي جابر ابراهيم الراوي 

     دول عدم االنحياز مجموعة وثائق  

     الوجيز في الحرب كارل فون كالوزفيز 

     العربية األمةعلى الصهيوني  األمريكيفصول من تاريخ العدوان  شفيق السامرائي 

     األوربيالحوار العربي  حامد ربيع 

     عالمية الثانيةالحرب ال إعقابفي  األوسطالشرق  جورج كيرك 

     المجلد الثال مجلو العلوم القانونية  

mailto:cpos@tu.edu.iq


 قائمة مبحتويات مكتبة كلية العلوم السياسية

50 
 

Email: cpos@tu.edu.iq 

Website: cpos.tu.edu.iq  

 والسياسية

     تقرير اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي  

     ديةالتنمية االقتصا محمد عزيز فاضلمحمد  

     الحديثة اإلستراتيجيةرواد  ادوارد ميل ايرل 

     رحلتي الطويلة من اجل الحرية نيلسون مانديال  

     التطورات السياسية في مصر جعفر عباس حميدي 

     الخليج العربي إلهيتيصبري فارس  

مجلة العلوم السياسية  
 والقانونية

     المجلد الثاني

     في الوطن العربي األساسية اإلنسانحاجات  عالم المعرفة 

     الخائب األمناعترافات  غالي شكري 

ت االمعهد الدولي للدراس 
 يجةتااالستر

     المسح االستراتيجي

     العربية األمةوالموامرة على  األمريكيةواليات المتحدة ال سلوم السامرائي عبدا هلل 

     الجات:التحديات والفرصالعولمة و ألعطوريعبد الواحد  

     علم االجتماع السياسي جورج زيمل 

     علم االجتماع الديني جون نيف 

     1956انتفاضة العراق عام  جعفر عباس  حميدي 

     الحلف البلقاني-التركية -الفرنسية-البريطانيةالمعاهدة  صبحي ناظم توفيق 

     حرب بوش عبدا لواحدحسين  

     المعلومات عن العالم دليل  

     األمريكيةالعرب والقوى العظمى,الواليات المتحدة  السامرائي إبراهيمخليل  

     التطور السياسي في العراق وآخرونوميض جمال  

     اإلنسانمبادئ تدريس حقوق   

     التكنولوجياترويض النمر,الكفاح من اجل السيطرة على  وتولد ريبكرينسكي 

     الحرب الفيتنامية الثالثة وان تين زونغ 

الموتمر العلمي لقسم  
 االجتماعية الدراسات

     نحو مجتمع ناهض متكافل
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     الدولية المعاصر والصراعاتالعالم  عبدا هللعبد الخالق  

     العراق ودول الجوار غير العربية ألعبيديحسيب عارف  

     األمموخيارات  األنظمةن ضرورات التطبيع بي محمد مهدي شمس الدين 

     73تشرين-67الصهيوني بين حربين حزيران األدب البحراوي إبراهيم 

     1993العدد السادس االقتصاد الخليجي 

     للنظرة االعتزالية روية نقدية عبد الستارعز الدين الراوي 

     قضايا التخلف والتنمية في العالم الثال  طالل البابا 

     الفكر الجغرافي وطرق البح  إلهيتيصبري فارس  

     اقيدراسات في االقتصاد العر مجموعة باحثين 

     عالقات مصر العربية مركز دراسات الوحدة العربية 

     العربية اإلمكانات مركز دراسات الوحدة العربية 

     الدولة المركزية في مصر مركز دراسات الوحدة العربية 

     السياسية المصرية تجاه الواليات المتحدة مركز دراسات الوحدة العربية 

     المشروع النهضوي العربي مركز دراسات الوحدة العربية 

     الخليج وتداعياتها على الوطن العربي أزمة مركز دراسات الوحدة العربية 

     مجلة فصلية اإلعالميالباح   

     لنظام االقتصادي الدولي الجديدالعرب وا ايليا حريق 

     القيادة والتنظيم هوشيار معروف 

     األطلسيحلف شمال  مجموعة باحثين 

     النظام السياسي الدولي فهمي  القادر محمدعبد  

     مبادئ الحرب في العصر الحدي   شهاب عبدا لرزاقحازم  

     رب وروسياالعرب والقوى العظمى": الع علي محمد المباح 

     من لبنان اإلسرائيلياالنسحاب  تقرير 

     الجنائية اإلجراءات أصولفي  األوليةالمبادئ  محمد ظاهر معروف 

     دراسات نظرية في االمبريالية وميض جمال نظمي 

     (6)واآلثاردراسات في التاريخ  جمعية المورخين  

 == (==7)     
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     ان الصهيوني:التعددية واليات الضبطالكي كريم محمد حمزة 

     المعاصرة العالم الجنوبي االقتصادية األوضاعدراسات في  حميد الجميلي 

     مشكالت وتجارب التنمية في العالم الثال  طه يس رمضان 

     اإلمكانات النووية العربية وتحديات القرن  الجديد تقرير 

     وحدود الدولة ائيلياإلسرالفكر  عادل محمود رياض 

     المرأةتقييم وضع  التقارير بإعداددليل خاص  

     الفكر السياسي القديم والوسيط وزارة التعليم العالي 

     العربي في القرن الحادي والعشرين واإلنسانالفلسفة  االعسم األميرعبد  

     146العدد مجلة السياسة الدولية 

     صل في تاريخ العراقالمف مجموعة باحثين 

     المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخيار البديل اإلصالح عبد العزيز إكرام 

     الصهيوني والمقاومة العربية في فلسطين اإلرهاب نوري عبد الحميد العاني 

     المعرفية األنظمةالتسمية في نظام  إستراتيجية مطاع 

     سلسلة دراسات مترجمة)الردع النووي في العالم( ويعبد الحميد العيد الموس 

     الخليج العربي وأقطاربين العراق  تحليل العالقات االقتصادية مدحت الحيالي 

     مشاكل الوطن العربي في السياسة الدولية حامد ربيع 

     صور المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية 

     قة في تركياالطا ثائر محي الدين 

     ..رسالة ماجستير 2007النظام السياسي االسترالي كمال حسين ادهم  

     التنافس الصيني الياباني في جنوب شرق أسيا حار  قحطان عبد هللا 

     الحرب الباردة وما بعدها رسالة ماجستير 

     )أطروحة ( تطور مفهوم عدم االنحياز ثائر نجرس هزاع 

 أطروحةالوسطى) أسيافي  اإلقليمينظام لالعوامل الموثرة في االقوى  محمد صالحناهض  
 (دكتوراه

    

     في الوطن العربي وانعكاساتها السياسيةالعولمة  آليات إبراهيمياسر علي  

      اإلشاعةعوامل انتشار  سعدي زكريا 

     الى سياسة خارجية أمريكاهل تحتاج  هنري كسنجر 

     89العدد المستقبل العربيمجلة  
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       173العدد  === 

      310العدد === 

 === 318            

 === 311     

 === 307     

 === 270     

 === 322     

 === 298     

 === 271     

 === 266     

 === 300     

 === 98     

 === 327     

 === 296     

 === 301     

 === 303     

 === 302     

 === 308     

     قواعد قديمة األوسطالسياسة الدولية والشرق  كارل براون 

     تجارة العراق البحرية عادل محيسن 

     (308العدد) مجلة المستقبل العربي 

 === 305     

 === 323     

 === 309     

 === 309     

     ات العمةالديمقراطية والحري  

     الدول العربية مجموعة قوانين ولوائح السلطة التشريعية في  
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     الدساتير العراقية دراسة ومقارنة  

    Nforeign affairs       

 Forbes      

 The strong horse 
power 

     

 Jonathan fhilips Holy warriors     

 Bob woodward Bush at war     

     المستقبل وأفاقاالقتصاد العراقي في ظل الحصار  عبد حمادي  إسماعيل 

     مستقبل االقتصاد العربي في ظل المتغيرات الدولية استشراف حميد الحميلي 

     11العدد الحكمة 

     10العدد الحكمة 

     19العدد دراسات اقتصادية 

      األولالعدد  === 

     9العدد الحكمة 

     العدد الثاني دراسات اقتصادية  

     )الحرية الفردية وثيقة الحقوق(اإلفرادحقوق   

     5-1 األمريكينظام الحكم  

     العدد الثامن نداء الحرية 

     المدخل لدراسة القانون  

     الفكر السياسي الحدي  عبد الرضا الطعان 

     األمريكيةالدستور في الثقافة   

     في الموصلالعامة  األوقاف فهرس مخطوطات مكتبة سالم عبد الرزاق 

     في الصراع العربي الصهيوني وأثرةالتطبيع  عبد هللا حوراني 

     االقتصاد والتخطيط وزارة التخطيط 

     اليونان لحضارات أساسا الوطن العربي القديمة حضارات سامي سعيداالحمد 

     الكونية والحليقاتتيون العلماء السوفيا  

     الدبلوماسية في الحرب الباردة هنري كسنجر 
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التقرير االستراتيجي  
 1987العربي

     

     التوزيع نظرياتدراسة موجزة في  خضير عباس المهر 

     بحوثي في كتاب محمود الوتري منير 

     للجنة الدائمة للطاقة المتجددة االجتماع الرابع  

     وتقدم دائم من اجل عالم عادل ندوة فكرية 

     بين التقليد الفقهي وثقافة التقليد صناعة العقول عادل رؤؤف 

      الفلسطيني العالمي ديغول العربي شؤؤن دولية 

     للدراسات والنشر المؤسسة العربية  

مسودة دستور جمهورية  
 العراق

     

     امية النظام االقتصاديالبلدان الن نجيب نجم الدين 

     مناهج البحو  وكتاباتها يوسف مصطفى القاضي 

     الدول في الفكر الغربي الحدي  اوراق سياسة 

     القناع السياسي في شعر محمد الماغوط === 

      األمريكيالدولية لمشروع الدرع الصاروخي  األبعاد === 

     في اللبنانية االنتخابات الرئاسية إشكالية === 

     4العدد شؤؤن سياسية 

     8العدد === 

     7العدد === 

     5العدد === 

 الندوة العلمية إعمالملخص  
االولى لكلية العلوم 

السياسية)المواطنة.الديمقراط
 ية.التنمية(

     

     جراء الحفريات االثارية األقصىالمخاطر الحدقة بالمسجد  وليد حسن محمد  

     قراءة في القرار عبدا هللناجي محمد  

     الصهيونية لتغيير معالم القدس اإلجراءات طاهر مهدي لطيف 
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     القدس في الخطاب السياسي نعمة جاسم محمد 

     معالجة موضوع القدس في مشاريع التسوية صادق جابر علي 

     ى مستقبل القدسالفلسطيني عل-تداعيات الصراع الفلسطيني سمير صادق 

     الدينية اليهودية اإلخطارعلى درب المحرقة الكبرى.. صبيح بشيرعذاب 

     قراءات في القرار ناجي محمد عبدهللا 

     القضية الفلسطينية  األمريكيصناعة الكراهية في الفكر  سالم محمد عبود 

     ن حول القدساسياسة الفاتيك فاضلفوزي عباس  

     مكانة القدس في الفكر الديني اليهودي عبد هللامهدي صباح  

     ماني من قضية القدسالموقف الال ل طارق محمد الطيب 

     تجاه القدس األمنالدائمين في مجلس  األعضاءسياسة  البياني فاضلعباس  

     في ظل المؤتمر الدولي المرتقب وآفاقهاة الدولة الفلسطيني هيفاء احمد محمد 

     حائط البراق عباس إبراهيمسعاد  

     2009العدد الثاني عشر   ايلول الراية 

     العدد الثاني عشر الراية 

     سياستنا في الثقافة القومية امين بيلكبيج 

     البرية لألسلحةالمجموعة الصناعية  جيات 

     يوقدرات النظام السياسي الصين التكنولوجيالمتغير  محمد شطب 

     والفلسفة الروحانية الباراسايكولوجي ديفيدراي كريفن 

     المعدي يحروب المنطقة العربية الموقف السياس صالح سالم 

     من سبتمبر مابعد الحادي عشر النووي اإلرهاب روبن فروست 

     فن الحكم دنيس روس 

     العربية التركيةالعالقات  وليد رضوان 

     أخرى أقواللدي  عيسىابراهيم  

     وللكاريزما تشافيز :جدل الثورة مصطفى مجدي الجمال 

     اليهودية في شقيها التوراتي والصهيونياإليديولوجية  مفيد عرنوق 

الدولة الفلسطينية روية  
 مستقبلية

     

     السياسة العامة مبادئ وصال نجيب 
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     المجتمع والدولة محمد محسن 

     المتعثرة للتنظيم الدولي ضوء المسيرة المتحدة في األمم إصالح سن نافعةح 

     العالقات الدولية المياه 

     قانون العالقات الدولية غي اينل 

     اإلسرائيليةرؤية دينية للدولة  حسن محي الدين 

     الدولة  الدولية ومسؤولية الدبلوماسية الحماية صفا  لينا حسن 

     لماذا يتمرد البشر نيد روبرت غير 

     كيف تكتب بحثا محمد عبد المنعم 

     خيانة بوش جيمس بوفارد  

     1963شباط 8تموزالى 14السياسة الخارجية العراقية من  قحطان احمد سليمان 

     وأثارهاالحرب حقيقتها  كرس مدجر 

بعد  األوربيةالعالقات العربية  
11/9 

     

     ونظام يرهل المتحدة منظمة تبقى األمم فؤاد البطاينة 

     نشأتهاالصهيونية المسيحية    

     األعظمالماسونية:: دولة في الدولة جمهورية الشرق  هنري كوستن 

     الفوضى إمبراطورية االن جوكس 

     الحضاراتصدام  صامويل هينكتون 

     ياسة خارجيةس إلى أمريكاهل تحتاج  هنري كسنجر 

     إلرادتهاالدولة القومية خالفا  كاريستن فيالند  

     السياسة الخارجية القاالخ 

     المحافظون الجدد انطوني سلرز 

     األمةكتاب – اإلسالمالتفكير الموضوعي في  فؤاد البنا 

     مستقبليات احمد ابو زيد 

     ل الحدي الثقافة العربية في ظل وسائل االتصا  

     العالمي اإلنسانمعجم حقوق  جون اس جيسون 

     استقاللية السياسة الخارجية العراقية محمود سالم السامرائي 

     العدد الثال  الدارة 
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     الالمساواة العالمية مجموعة علماء  

     األمويالعصر  طاهر جليل حبوش 

     الطاقة وأزمةالبترول العربي   

     األموركشف المستور من قبائح والدة  احمد الصاوي 

     الرأيدليل الصحفي الى استطالعات   

     مصر ..الفرعونية سليمان الحكيم 

     اإلنسانالمصادر الطبيعية الحتياجات  وآخرونمحمد صالح الدين  

     اإلنسانحقوق  سبيلفي  باسيل يوسف 

     صراع الطبقيالطبقات وال علي عباس مراد 

     كيف تتصدى لتعارض المصالح دانيييل كورتنر 

     الهندسة والترجمةفي  المالئكة المبدعد جميل  حميد الطبعي 

     عن التسوية والتغيير وحرب الكتائب الطيب عزيز 

     مجلة علمية القومي األمن 

     األخيرةالواحة  ساندرا بوستيل 

     من يدفع الثمن ونبادترا روز جونست 

     موسوعة العصر العباسي محمد العريس 

     الجودة الكاملة في المستشفيات  إدارة إبراهيم إحسان 

     من خالل الرياضة التأمل عمر قاسم 

المركز العراقي للدراسات  
 اإلستراتيجية

     مستقبل الثروة النفطية في العراق

     ارية من اجل الرخاءمشاركات استثم جوردان لويس 

     النظام السياسي في تركيا احمد نوري 

     الفكر السياسي القديم -موسوعة الفكر السياسي عامر حسن  

 == =                =             ==     

     اإلطاركسر  وآخروناين ميتروف  

     اقتصاد السوق إلىكيف تحولت روسيا  انديرز اسلوند 

     الديمقراطية  إلى إفريقياحل النزاعات خالل انتقال جنوب -مراقبة الريح وزان كولن ماركسس 

     االقتصاديات الجديدة  فيلب ايفانز 

mailto:cpos@tu.edu.iq


 قائمة مبحتويات مكتبة كلية العلوم السياسية

59 
 

Email: cpos@tu.edu.iq 

Website: cpos.tu.edu.iq  

     في تنمية الموارد البشريةاإلسالمي دور المنهج  جمال محمد 

     تدويل الدساتير الوطنية هيلين تورار 

     هاالعولمة ومساؤ جوزيف سنكلنز 

     للثورة الخفية في العالم الثال   األخرالدرب  هر ناندو دي سسوتو 

     الخديعة المرعبة 2001ايلول11 تيري ميسان 

     نظائر ومفارقات ادوارد سعيد 

     التنظيم في نظام التربية المبدئية اإلدارة محمد صبحيأكرم  

     سرية والعلنيةفي العراق ال السياسية األحزاب هادي حسن  

     في علم التجديد العتيدنهاية القول   

     التقويم لكليات التقنية العربية أنموذجتصميم  عبد الهادي حشمت 

     إفريقياالنظام السياسي ومشكالت الوحدة الوطنية في دول جنوب  خميس دهام  

     العالقات الدولية فيعصر الحروب الصليبية منذر الحايك 

     العالقة بين الحكومة والمعارضة في البالد العربية وصال نجيب 

     التربية الخاصة لغير االختصاص اكرم محمد 

     الحب في زمن الكوليرا غابريل غارسيا 

     أمريكاالديمقراطية في  الكسيس دي توكفيل 

     العربية زاباألح الفكر السياسي لدى الجمعيات والمنتديات زهير عبد الجبار 

     االقتصادية وأثاراهاالعولمة االقتصادية  آليات هيفاء عبد الرحمن  

     النفسية والدعائيةالحرب  محمدا لعيسويعبد الرحمن  

     ةوالحيا القانون منذر الشاوي 

     صرالمعا اإلصالحيفي العمل  القيادة والتربية وإشكاالتالشخصية  أنماط محمد عياش الكبيسي 

     الوطني المصري األمناختراق  عبد الخالق فاروق 

     الهيمنة االمريكية في ضوء نظرية ماكندر مروان عوني كامل 

     المحيط الداخلي جورج كتب  

     وحتى الغزو المغولي التتري التأسيسيموسوعة المقاومة البغدادية منذ   

     لندعها تشرق اندريا دافيس بنكني 

     واإلصالحالعواقب  ألسبابالفساد والحكم. سوزان روزكرمان 
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     ي للقرنوصيت هذه شاكر نوري 

     معركة السالم يوميات شمعون بيريس 

     األحزابمن الحرب الى سياسة  رالف م.غولدمان 

     خريف البطريرك غابريل غارسيا ماركيز 

     ب الشموليةنظرية القانون في المذاه منذر الشاوي 

     العالم الثال  مشكالت وقضايا سلسلة علمية 

     المتحدة والتطبيق العلمي األممبين ميثاق  اإلنسانيتدخل الدولي  انس اكرم 

     في المغرب العربي اإلسالميةالحركات  نغم محمد صالح 

     في السودان السياسي واإلسالم األمريكيةالواليات المتحدة  إسماعيلعبد العظيم  

     التربية البيئية بين المنهج والتطبيق اكرم محمد صبحي 

     والمؤسسات السياسية-معجم علم السياسة  

     الفوضى زبغينو بريجنسكي 

     في السلم والحرب األولية اإلسعافاتموسوعة   

     مدخل الى علم االجتماع السياسي شوميلية جاندرو 

     العروسندوة تاج   

     أنموذجاواثرةعلى المنطقة  العراق  األمريكيالتغيير   

     السلم إلىمن الحرب  المتضاربةالسياسات الجبهوية  محمد منذر 

     ابن طبطابا وكتابة عيار الشعر عطية نايف 

     البشرية تنمية المواردفي  اإلسالميدور المنهج  جمال محمد احمد 

     ذكراتم هنري كسنجر 

     47العدد  دراسات يمنية 

     السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري قائد محمد طربوش 

     اإلداري القضاء محمد علي جواد 

     قواعد البح  العلمي عبدا هللشاكر  إحسان 

     8العدد نداء الحرية 

     8العدد شؤؤن سياسية 

     األمريكيتشريح الفكري  نبيل راغب 
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     مجلس التعاون لدول الخليج العربية جمال سند السويدي 

     قائد عسكري 100 مايكل لي النج 

مركز االمارات للدراسات  
 االستراتيجية

     أسيامعجزة شرق 

     استراليا والعالم العربي ==      ==             == 

     الحديثةقرن التقنية  جيري ريفيكن 

     دول مجلس التعاون الخليجي إلىالهجرة الوافدة  ميثاء سالم الشامسي 

     األمريكيةالنظام السياسي في الواليات  اميل هوبز 

     :نظرة مستقبليةالعربية المتحدة اإلماراتمجتمع دولة  جما سند السويدي 

     االستخدامات السلمية للطلقة النووية د البرادعيممح 

     اإلماراتمالمح الدبلوماسية السياسية الدفاعية لدولة  وليم رو 

     أيلول 11 إحدا والغرب عقب  اإلسالم جون اسبوزيتو 

     االستراتيجي في الخليج األثروتركيا  –العراق  -إيران  احمد شكارة 

     بدون مرسى اإلبحار كاليف جونز 

جاني البيئة الدولية في ستوكهولم الى ري ودي  لمفاوضات التطور التدريجي مارك جيدوبت 
 رو

    

     اقتصاديات الخليج العربي التحديات والفرص ابراهيم عويس 

     السياسي التعددية السياسية اإلسالم محمد عمارة 

     الطاقة المنهجية والنماذج الخاصة إحصاءات جودنجان وميكي 

     أردنيةالمتحدة لحفظ السالم.تجربة  األممقوات عمليات  عبد كامل الروضان 

     النظام والمتغيرات في العالقات الدولية الحروب الكبرى أنماط كيتشي فوجيورا 

     من المشكلة السكانية وتحديد النسل اإلسالميينموقف  خليل علي حيدر 

     انغير مستقرة:حالة لبن مكانة الروح الضعيفة في منطقة وليد مبارك 

     العالقات التجارية بين مجلس التعاون لدول الخليج  وردي ويلسون 

ومشروع  اإلنسانية احتماالت النهضة في الوطن العربي بين تقرير التنمية نادر فرجاني 
 األوسطالشرق 

    

     تشكيل النظام السياسي العراقي في دول مجلس التعاون جيمس رسل 

     (6-1مجلدات() 6) الموسوعة الفلسطينية 
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     الفهارس الموسوعة الفلسطينية 

     (4-1) الموسوعة الفلسطينية 

     إدارة األزمات السياسية  

     حاضر العالم اإلسالمي  

     جغرافية الوطن العربي  

     تاريخ الوطن العربي  

     اإلسرائيلي -القدس في الصراع العربي  

     ويةالتاريخ واله  

     العرب واإلسالم  

     حقوق اإلنسان في اإلسالم  

     العولمة من منظور شرعي  

     أساسيات علم االجتماع النفسي التربوي  

     دراسات في اإلدارة الجامعية  

     علم النفس السياسي  

     طرق التدريس في التعليم العالي  

     الرأي العام وطرق قياسه  

     الحكومة واإلدارة العامة في أمريكا  

     االحتالل األمريكي للعراق  

     النظرية السياسية  

     تأثير التسلح اإليراني  

     األمن وعناصر قوة الدولة  

     دارفور  

     اتحاد المغرب العربي  

     التربية الوطنية والتنشئة السياسية  

     قضايا دولية  

     تاريخ العرب االقتصادي  

     حقوق اإلنسان  
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     قضايا حضارية عربية  

     المؤسسات السياسية  

     الوحدة اإلسالمية  

     إشكالية التنمية  

     مقاربات دبلوماسية  

     الصراع الدولي  

     النزاعات اإلقليمية  

     دراسات الجدوى  

     س المعرفيعلم النف  

     علم االجتماع   

     الجغرافيا السياسية  

     النفوذ العالمي للشركات  

     المقاربات العالمية  

     االتحاد األوروبي  

     السلم عند العرب  

     الحوار اإلسالمي  

     اقتصاديات الدول  

     مبادئ اقتصادية  

      قضايا التخلف والتنمية  

     كر اإلسالميالتجديد في الف  

     السياسات الدولية بين حربين  

     العالقات االقتصادية  

     خريف األمم المتحدة  

     الفكر السياسي في العصور الوسطى   

     التخلف والتنمية   

     القدس  

     حرب األلفية الثالثة  
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     مدخل إلى علم النفس  

     العدل في العيش  

     قياس الشخصية  

     األحزاب السياسية في إسرائيل  

     الفكر السياسي الحدي  والمعاصر موسى إبراهيم 

     التحوالت اإلستراتيجية  

     السياسة االقتصادية والدولة الحديثة  

     اإلسالمتاريخ العرب السياسي قبل   
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