الئـحة كتب  2018لمــــكتبة الـــساقـــي
المؤلف
إبراهيم محمد النملة
إبراهيم محمد النملة
إبراهيم محمد النملة
إبراهيم الكوني
إبراهيم جمال محمد
ابراهيم عيسى
ابراهيم نصر هللا
احمد علي الزين
احمد علي الزين
أحمد السعداوي
احمد المديني
احالم مستغانمي
احالم مستغانمي
احالم مستغانمي
احالم مستغانمي
احالم مستغانمي
احالم مستغانمي
احالم مستغانمي
أحمد أبو دهمان
أحمد مراد
سيف اإلسالم آل سعود
سيف اإلسالم آل سعود
سيف اإلسالم آل سعود
آالء الهذلول
وسيم الشرقي
الحبيب السالمي
الحبيب السائح

عنوان الكتاب
القصـص والروايــات
سيرة عمر أجهضه الصمت
عبث
الشيخ
يعقوب وأبناؤه
نقطة التالشي
مـوالنـا
شرفة الهاوية
حافة النسيان
بريد الغروب
فرانكشتاين في بغداد
ممر الصفصاف
قلوبهم معنا وقنابلهم علينا
نسيان com
االسود يليق بك
فوضى الحواس
عابر سرير
ذاكرة الجسد
عليك اللهفة
الحـزام
الفيل األزرق
قلب من بنقالن
طنين
الكنز التركي
االنتحار المأجور
الحاجب
عواطف وزوارها
كولونيل الزبربر

السعر
£09.41
£09.41
£12.90
£01.41
£09.41
£16.90
£16.90
£14.90
£14.90
£16.90
£16.90
£16.90
£16.90
£18.90
£16.90
£16.90
£16.90
£14.90
£12.90
£16.90
£08.41
£09.41
£09.41
£12.90
£12.90
£16.90
£14.90

2

ألبرتو مانغويل
ألبرتو مانغويل
ألبرتو مانغويل
ألبرتو مانغويل
إلهام مانع
إلهام منصور
الطيب صالح
الطيب صالح
الطيب صالح
الطاهر بن جلون
الصادق النيهوم
إلياس الخوري
إلياس الخوري
إلياس الخوري
أليف شافاك
أليف شافاك
أليف شافاك
أليف شافاك
أليف شافاك
أليف شافاك
الفـة يوسف
أمل الفاران
إميل منذر
أميمة الخش
أمير تاج السر
أمير تاج السر
أمير تاج السر
أمير تاج السر
أمير تاج السر
انور حامـد
أنطونيو تابوكي
أنطونيو تابوكي
أنطوان تشيكوف
أنطوان الدويهي

ك ُّل الناس كاذبون
مدينة الكلمات
ٌ
عاشق مولع بالتفاصيل
عودة
صدى األنين
الصفحة الثانية
منسي  :إنسان نادر على طريقته
موسم الهجرة الى الشمال
وطني السودان
وراو
ليال
عش ُر ٍ
ٍ
من مكة الى هنا
باب الشمس
أوالد الغيتو
كأنها نائمة
حليب أسود
قصر الحاوى
الفتى المتيم والمعلم
لقيطة استانبول
شرف
قواعد العشق االربعون
وليس الذكر كاالنثى في الهوية الجنسية
كائنات من طرب
العناق األخير
خط األفـق
زهور تأكلها النار
منتجع الساحرات
مهر الصياح
إيبوال 69
إشتهـاء
يافا تعد قهوة الصباح
إيزابيل
سراب
النورس
حامل الوردة األرجوانية

£14.90
£12.90
£10.90
£12.90
£09.41
£09.41
£16.90
£14.90
£16.90
£14.90
£14.90
£09.41
£18.90
£18.90
£18.90
£24.90
£24.90
£18.90
£24.90
£24.90
£14.90
£09.41
£09.41
£09.41
£14.90
£14.90
£16.90
£09.41
£14.90
£09.41
£12.90
£9.90
£09.41
£14.90

3

أوسكار وايلد
أوسكار وايلد
أوسكار وايلد
أورهان باموق
أورهان باموق
أورهان باموق
أورهان باموق
أورهان باموق
إيان ماك إيوان
إيليا ترويانوف
اميل حبيبي
اميل حبيبي
اميل حبيبي
اميل حبيبي
اميل حبيبي
اميل حبيبي
اميلي نوثومب
أمين معلوف
أمين معلوف
أمين معلوف
أمين معلوف
أمين معلوف
أمين معلوف
أمنيات سالم
انطونيو سكارميتا
آسني سييرستاد
إسكندر نجار
إسكندر نجار
إسكندر نجار
اسماعيل فهد اسماعيل
أشرف العشماوي
أشرف أبو اليزيد
أثير عبد هللا النشمي
أثير عبدهللا النشمي

أهمية أن تكون جادا
زوج مثالي
سالومي
القلعة البيضاء
ثلج
اسمي احمر
الكتاب األسود
البيت الصامت
الكفارة
جامع العوالم
أم الروبابيكيا
سداسية األيام الستة
سراج الغولة
سرايا بنت الغول
لكع بن لكع
المتشائل
بيوغرافيا الجوع
الحروب الصليبية
صخرة طانيوس
بدايات
سمرقـنـد
مقعد على ضفاف السين
التائهون
حلم كـزرقة البحـر
فتاة الترمبون
بائع الكتب في كابول
رواية بيروت
برلين 69
حصار صور
في حضرة العنقاء والخل الوفي
تويا
شماوس
عتمة الذاكرة
ذات فقد

£4.41
£09.41
£8.41
£16.90
£24.90
£24.90
£08.41
£09.41
£08.41
£04.41
£8.41
£4.41
£8.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£16.90
£16.90
£24.90
£09.41
£16.90
£99.41
£9.41
£4.41
£18.90
£16.90
£16.90
£16.90
£18.90
£16.90
£4.41
£14.90
£14.90

4

أثير عبدهللا النشمي
أثير عبدهللا النشمي
أثير عبدهللا النشمي
إيمان حميدان
إيناس العباسي
باتريك موديانو
باولو كويلو
باتريك زوسكند
باولو كويلو
باولو كويلو
باولو كويلو
باولو كويلو
باولو كويلو
باولو كويلو
باولو كويلو
باولو كويلو
بدرية البشر
بدرية البشر
بدرية البشر
بدرية البشر
بول غاليكو
بول بولـز
بنسالم حميش
بلقيس ورفعة الجادرجي
بشرى المقـطري
بتول مصطفى
بوي جون
بتول الخضيري
بثينة العيسى
بسمة عبد العزيز
صالح شكيرو
جاهدة وهبـة
جاك دريدا
جان دوست

أحببتك أكثر مما ينبغي
في ديسمبر تنتهي االحالم
فالتغفري...
خمسون غِ راما من الجنه
منزل بورقيبة
آحاد أغسطس
إحدى عشر دقيقة
العطر
الخيميائي
ألف
بريدا
مكتوب
الشيطان واآلنسة بريم
حاج كومبوستيال
الزانية
الجاسوسة
لم أعد أبكي
مالمح
وسادة لحبك
تزوج سعودية
أزهار السيدة هاريس
السماء الواقية
هـذا االندلسي
جدار بين ظلمتين
خلف الشمس
دماء متناثرة
جنة الخفافيش
غايب
كبرت ونسيت ان انسى
الطابور
موعد في القدس
االزرق والهدهد ،عشـق في الفايسبوك
جاك دريدا والتفكيك  ،تحرير أحمد عبد الحليم عطية
ثالث خطوات إلى المشنقة

£16.90
£16.90
£16.90
£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£16.90
£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£12.90
£12.90
£18.90
£09.41
£09.41
£09.41
£12.90
£16.90
£16.90
£16.90
£16.90
£12.90
£16.90
£14.90

5

جان دوست
جاسم سلمان
جبّور الدويهي
جبورالدويهي
جبورالدويهي
جبورالدويهي
جبورالدويهي
جورج اليوت
جيلبرت سينويه
جيلبرت سينويه
جيلبرت سينوية
جنى فوازالحسن
جنى فوازالحسن
جين ساسون
جمانة حداد
جمانة حداد
جمانة حداد
جورج يرق
جمال الغيطاني
جنكيز ايتماتوف
جنكيز اينماتوف
جنان جاسم حالوي
جنان جاسم حالوي
دوستويفسكي
دوستويفسكي
دوستويفسكي
دوستويفسكي
دوستويفسكي
دوستويفسكي
دون ديليلو
دان براون
دان براون
دان براون
دان براون

نواقيس روما
غرباء في الرمادي
عين ورده
ُ
ط ِبع في بيروت
ريا النهر
شريد المنازل
حي االميركان
مشاهد من حياة كهنوتية
ابن سينا أو الطريق الى إصفهان
يريفان
اللوح األزرق
أنا,هي واالخريات
طابق 44
بنات سمواألميرة،إعترافات خطيره وحميمة ألميرة سعودية من العائلة المالكة
قفص

هكذا قتلت شهرزاد
سوبرمان عربي
حارس الموتى
الزويل
النطع
جميلة
أماكن حارة
أهل النخيل
األبله 9/0
مذكرات من البيت الميت
المقامر
الفقراء
مذكرات قبو
الرسائل /مجلدات 9
فنانة الجسد
األصل
الجحيم
الرمز المفقود
حقيقة الخديعة

£14.90
£09.41
£14.90
£14.90
£14.90
£09.41
£14.90
£09.41
£19.90
£09.41
£08.41
£09.41
£16.90
£09.41
£14.90
£14.90
£16.90
£16.90
£8.41
£09.41
£4.41
£09.41
£16.90
£39.90
£18.90
£16.90
£16.90
£16.90
£54.90
£6.41
£24.90
£24.90
£24.90
£24.90

6

هاديا سعيد
هالة الكوثراني
هالة كوثراني
هاني نقـشبندي
هاني نقـشبندي
هاني نقـشبندي
هاني نقـشبندي
هاني نقـشبندي
هيام يارد
هافال أمين
هاروكي موراكامي
هاروكي موراكامي
هاروكي موراكامي
هدى المعجل
هدى بركات
هدية حسين
هناء حجازي
هيفاء بيطار
هيفاء بيطار
هيفاء بيطار
هيفاء بيطار
هيفاء بيطار
هيفاء بيطار
هيفاء بيطار
هيفاء بيطار
هيفاء بيطار
هنري ميللر
هنري ميللر
هيثم حسين
واسيني األعرج
واسيني األعرج
واسيني األعرج
واسيني األعرج
وجدي الكوني

أرتيست
كـاريزما
استوديو بيروت
الخطيب
طبطاب الجنة
سالّم
اختالس
نصف مواطن محترم
تحت العريشة
البوم والمقص
كافكا على الشاطيء
رقص..رقص
الغابة النرويجية
التابو
ملكوت هذه االرض
ريام وكفى
إمرأتان
وجوه من سوريا
امرأة في الخمسين
أيقونة بال وجـه
امرأة من هذا العصر
فضاء كالقفص
أفراح صغيرة ...أفراح أخيرة
قبو العباسيين
ضجيج الجسد
كومبارس
رامبو وزمن القتلة
أيام هادئه في كليشي
إبرة الرعب
نساء كازانوفا
انثى السراب
أصابع لوليتا
البيت االندلسي
خنادق العذراوات

£09.41
£14.90
£8.41
£14.90
£14.90
£14.90
£09.41
£16.90
£09.41
£09.41
£24.90
£18.90
£18.90
£8.41
£16.90
£16.90
£14.90
£09.41
£14.90
£14.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£01.41
£6.41
£09.41
£09.41
£14.90
£24.90
£24.90
£08.41
£18.90
£14.90

7

وجدي االهدل
وليد أحمد دماج
زهير الجزائري
زهير كمال
زينب شرف الدين
زينب حفني
زينب حفني
زينب حفني
حازم صاغية
حازم صاغية
حبيب عبد الرب سروري
حبيب عبد الرب سروري
حبيب عبد الرب سروري
حبيب عبد الرب سروري
حبيب عبد الرب سروري
حميد الكفائي
حنا مينا
حنا مينا
حنان الشيخ
حنان الشيخ
حنان الشيخ
حنان الشيخ
حنان الشيخ
حنان الشيخ
حنان الشيخ
حنان الشيخ
حسين القطاني
حسان الزين
حسـن داوود
حسـن داوود
حسـن داوود
حسـن داوود
حسـن داوود
حسـن داوود

بالد بال سماء
ظالل الجفر
حرب العاجز
صيد الثلج
قبل صالة الفجر
مالمح
لم أعد أبكي
هل أتاك حديثي
أنا كوماري من سريالنكا
جيرمين وإخوانها
حفيد سندباد
اروى
تقرير الهدهد
ابنة سوسلوف
الملكة المغدورة
عــابر حـدود
األرقش والغجرية
الياطر
عذارى لندنستان
حكاية زهـرة
انها لندن عزيزتي
بريد بيروت
مسك الغزال
اكنس الشمس عن السطوح
صاحبة الـدار شهـرزاد
حكايتي شرح يطول
حسين القطاني
الرفيق علي
لُعب حيّ البيّاض
بناية ماتيلد
نقل فؤادك
ال طريق الى الجنة
أيام زائدة
غناء البطريق

£09.41
£16.90
£14.90
£09.41
£9.90
£09.41
£09.41
£16.90
£10.90
£14.90
£14.90
£09.41
£08.41
£14.90
£16.90
£14.90
£8.41
£14.90
£16.90
£14.90
£16.90
£14.90
£16.90
£12.90
£16.90
£16.90
£09.41
£09.41
£14.90
£12.90
£14.90
£09.41
£09.41
£09.41

8

حسـن داوود
حسـن داوود
حسـن داوود
حليم بركات
حمزة الحسن
حسين العبري
طاهر الزهراني
طـه حسين
طـه حسين
طـه حسين
طـه حسين
كينيزي مراد
ياسمينة خضرا
ياسين رفاعية
ياسين رفاعية
ياسوناري كاواباتا
يحيى آمقاسم
يوسف فاضل
يوسف رخا
يوسف القعيد
يونغ تشانغ
يوكو ميشيما
كمال الرياحي
كمال الرياحي
لويزا ألكوت
لطيفة الدليمي
ليلى ابو زيد
ليانا بدر
ليو تولستوي
ليو تولستوي
ليو تولستوي
ليو تولستوي
ليو تولستوي
ليو تولستوي

فيزيك
مئة وثمانون يوما
في أثر الغيمة
المدينة الملونة
طريق الكراكي
الملعقة األخيرة
أطفال السبيل
االيام  /أجزاء في مجلد واحد
الفتنة الكبرى  /مجلدين
حديث االربعاء  6 /أجزاء في مجلد واحد
الشعر الجاهلي
حياة أميرة عثمانية في المنفى
ليلة الريّس األخيرة
الحياة عندما تصبح وهما
القمر بجانبه المظلم
ضجيج الجبل
ساق الغراب
طائر أزرق نادر يحلق معي
التماسيح
قسمة الغرماء
بجعات برية
حب محرم
عشيقات النذل
المشرط
نساء صغيرات
الروايات التي احب
عام الفيل
سماء واحدة
الحرب والسلم  ،مجلدين وثنائي اللغة  /عربي -إنكليزي
القوزاق
السعادة الزوجية وبوليكوشكا  /روايتان
العذراء الريفية بوليكوشكا
مصرع ايفان إيليتش وقصص أخرى
طريق النور

£09.41
£09.41
£14.90
£09.41
£16.90
£6.41
£14.90
£39.90
£28.90
£49.90
£16.90
£29.90
£14.90
£09.41
£09.41
£14.90
£09.41
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£19.90
£09.41
£09.41
£09.41
£14.90
£12.90
£01.41
£48.90
£16.90
£16.90
£16.90
£16.90
£09.41

9

لينة كريدية
ليلى العيفاري
ليلى أبو العال
ليلى أبو العال
ليلى الجهني
ليلى عثمان
ليلى عثمان
ليلى عثمان
ليلى عثمان
ليلى صالح
مازن حيدر
ماهر مهران
مالبا طحان
ماجد سليمان
مارك ليفي
ماركن توين
مايكل كنجهام
ماريو بارغاس يوسا
ماريو بارغاس يوسا
مها حسن
مها حسن
محسن الوكيلي
منى دايخ
مايا واكد
مرزاق بقطاش
محمد االشعري
محمد المـزيني
محمد العيسى
محمد الغربي عمران
محمد ولد أمين
محمد حسن علوان
محمد حسن علوان
محمد حسن علوان
محمد حسن علوان

خان زاده
الظل األحمر
المترجمة
مئذنة في ريجينت بارك Minaret
جاهلية
وسمية تخرج من البحر
عباءة المقام
صمت الفراشات
حكاية صفيـة
الغابة السرية
فور ستبس داون Four Steps Down
عشى ليلي
قصة الرجل القادر على الحساب
طيور العتمة
أصدقائي أحبائي
مغامرات هاكبري فين
مذكرات شخص
حلم السلتي
شيطنات الطفلة الخبيثة
الراويات
نفق الوجود
ريح الشركي
غزل العلوج
مقفلة بداعي السفر
رقصة في الهواء الطلق
القوس والفراشة
إكليل الخالص
أسبوع رديء آخر
الثـائر
منينة بالنشيه
موت صغير
هاتف
القندس
طوق الطهارة

£09.41
£16.90
£09.41
£16.90
£12.90
£09.41
£09.41
£09.41
£14.90
£14.90
£16.90
£12.90
£09.41
£12.90
£09.41
£01.41
£09.41
£19.90
£09.41
£14.90
£14.90
£14.90
£09.41
£09.41
£09.41
£16.90
£09.41
£09.41
£16.90
£14.90
£24.90
£12.90
£16.90
£09.41

01

محمد حسن علوان
محمد حمد الفارس
محمد ربيع
محمد شكري
محمد شكري
محمد شكري
محمود الريماوي
محمود السعدني
محمود حسني
محيى الدين قندور
منصورة عزالدين
محمد برادة
محمد قراطاس
مكسيم غوركي
مصطفى خليفة
مصطفى خليفة
مصطفى كزار
ميلينا آغوس
مليكة مقـدم
مليكة اوفقير،ميشيل فيتوسي
مكاوي سعيد
موسى النقيدان
محمود عيسى موسى
مروان الغفوري
مريد البرغوثي
مياده الكيالي
مي غصوب
ميخائيل نعيمة
ميخائيل نعيمة
ميخائيل نعيمة
ميخائيل نعيمة
مي منسي
مي منسي
ميشيل ويلبيك

صوفيا
قلوب تبحث عن مرافيء
عُطارد
الخبز الحافي
الشطار
وجوه
سحابة من عصافير
مسافرعلى الرصيف
خرائط يونس
أميرة على عرش الدم
جبل الزمرد
بعيدا من الضوضاء ،قريبا من السكات
األعتاب
االم
القوقعة ،يوميات متلصص
رقصة القبور
السيد اصغراكبر
حب في سردينيا
رجالي
السجينة
تغريدة البجعة
الهدام  /من فصيح الصحراء تستنطق الرمال
بيضة العقرب
جدائل صعدة
رأيت رام هللا
أحالم مسروقة
وداعا بيروت
دروب
الغربال
لقاء
كا ما كان
تماثيل مصدعة
انتعل الغباروأمشي
إستسالم

£09.41
£14.90
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£4.41
£4.41
£12.90
£16.90
£14.90
£16.90
£09.41
£24.90
£16.90
£16.90
£09.41
£12.90
£09.41
£18.90
£09.41
£09.41
£09.41
£14.90
£16.90
£16.90
£09.41
£14.90
£14.90
£12.90
£12.90
£16.90
£09.41
£16.90

00

مقبول العلوي
مقبول العلوي
مقبول العلوي

ناصر عراق
نجم والي
نوال السعداوي
نوال السعداوي
نوال السعداوي
نازك سابا يارد
نازك سابا يارد
نعيم قطان
نبيل أبو حمد
نبيل فهد المعجل
نور عبد المجيد
نور عبد المجيد
نبيلة الزبير
نيكوس كازنتزاكي
نجوى بن شتوان
نيكوالي غوغول
سامية عيسى
سامي معروف
سالم اليامي
سارة العليوي
سعيد بنسعيد العلوي
سعاد عبد هللا العنزي
سعاد العريمي
سلوى الجراح
سليم البيك
سعود السنعوسي
سعود السنعوسي
سالم عبد العزيز
سلجوق آلتون
سليم بركات
سمية طه

القبطي
البدوي الصغير
زرياب
األزبكية
تل اللحم
مذكرات طفلة
الحب في زمن النفط
سقوط اإلمام
ذكريات لم تكتمل
األقنعة
فريدة
بيت من الشرق
بيل ونبيل
صولـو
أريد رجـال
زوج حذاء لعائشة
الحديقة الصخرية
زرايب العبيد
األمسيات في قرية قرب ديكانكا
خلسة في كوبنهاجن
أغانيات
حكومة بنت إكحيالن
سعوديات
الخديعة
صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة
دريب الغاويات
صخورالشاطئ
تذكرتان الى صفورية
ساق بامبو
فئران أمي حصة
دحرجة الغبار
أغنيات لم تعلمني إياها أمي
السماء شاغرة فوق اورشليم
المشرحة

£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£09.41
£4.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£8.41
£19.90
£16.90
£09.41
£09.41
£16.90
£14.90
£16.90
£16.90
£12.90
£09.41
£09.41
£04.41
£09.41
£09.41
£14.90
£18.90
£18.90
£14.90
£14.90
£09.41
£9.90

02

سمرالمقرن
سحرمندور
سنان انطوان
سنان انطوان
سنان انطوان
سنان انطوان
سمير محمد
سميرنقاش
ستيفن كينغ
سعود السنعوسي
سعدي المالح
عبد الوهاب عيساوي
عبد هللا المفلح
عبد هللا المفلح
عبد الوهاب الحمادي
عبد الرحمن منيف
عبدرالرحمن منيف
عبدرالرحمن منيف
عبدرالرحمن منيف
عبدرالرحمن منيف
عاطف أبو سيف
عاطف الفراية
عالية ممدوح
عالية ممدوح
عالية ممدوح
عالية ممدوح
عالء االسواني
عالء االسواني
عالء االسواني
علي سرور
علي القاسمي
علي المقري
علي المقري
علي المقري

نساء المنكر
مينا
فهرس
وحدها شجرة الرمان
اعجام
يا مريم
سعودي ولكن لقيط
نزوله وخيط الشيطان
الهارب
ساق البامبو
في انتظار فرج هللا
سييرا دي مويرتي | جبل الموت
هيلة ،سعاد حسني األخرى
حكايات وهابية
ال تقصص رؤياك
أسماء مستعارة
ام النذور
سباق المسافات الطويلة
النهايات
اآلن....هنا
حياة معلقة
عندما بكت الجمال
حبات النفتالين
المحبوبات
التشهي
الغالمة
نادي السيارات
عمارة يعقوبان
شيكاجـو
ميكانيك الغرام
مرافىء الحب السبعة
اليهود الحالي
الحرمة
بخور عدني

£8.41
£09.41
£16.90
£16.90
£09.41
09.41
£19.90
£99.41
£09.41
£18.90
£8.41
£14.90
£14.90
£18.0
£16.90
£14.90
£14.90
£18.90
£16.90
£18.90
£18.90
£9.41
£12.90
£09.41
£09.41
£09.41
£16.90
£14.90
£16.90
£09.41
£09.41
£14.90
£14.90
£16.90

03

علي المقري
علي بدر
علي بدر
علي بدر
علي بدر
علي بدر
علي بدر
عباس بيضون
عباس بيضون
عباس بيضون
عباس بيضون
عباس بيضون
عبد الرحمن ناصراليوسف
عبد السالم فزازي
عبد هللا التعزي
عبد هللا الجفري
عبد هللا الجفري
عبد القادر سفـرالغامدي
عبد هللا حمد ،سعادالمعجل
عبد هللا حمد ،سعادالمعجل
عبد هللا ثابت
عبد هللا ثابت
عبد االله بن عرفة
عبد هللا العروي
عبد هللا محمد العبد هللا
عبد هللا فرحات
عبد العزيز ايت بنصالح
عبد العزيزالفارسي
عبد العزيز الصقعبي
عبد الخالق الركابي
عبده خال
عبده خال
عبده خال
عبده خال

طعم اسود ...رائحة سوداء
الكافرة
اساتذة الوهم
ملوك الرمال
بابا سارتـر
بطاقة دخول الى حفاة المشاهير
ال تركضي وراء الذئاب يا عزيزتي
ميتافيزيق الثعلب
خريف البراءة
ساعة التخلي
الشافيات
البوم الخسارة
طريق القصيم
صهيل الذاكرة
كائنات الليل
العاشقان
أيام .....معها
شرفات الذاكرة
الغربة األولى
الغربة الثانية
شارع العطائف
ميال
ابن الخطيب في روضة طه
اليتيم
يتيمة الزواج
وحيد
العميان
مسامير
غفوةٌ ذاتَ ظهيرة
سابع ايام الخلق
صدفة ليل
نباح
االوغاد يضحكون
األيام ال تخبىء أحدا

£14.90
£14.90
£09.41
£09.41
£16.90
£16.90
£09.41
£9.90
£19.90
£16.90
£16.90
£16.90
£09.41
£4.41
£12.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£14.90
£09.41
£09.41
£4.41
£09.41
£08.41
£14.90
£16.90
£14.90
£14.90

04

عبده خال
عبده خال
عبده خال
عبده خال
عبده خال
عبده خال
عبدة خال
عمر ابو القاسم الكلكي
عبد الجبارعـدوان
عبد الجبارعـدوان
عبد الرحيم جيران
عتيق رحيمي
عتيق رحيمي
عفاف البطاينة
عوده الحويطي
عوض عثمان عوض
عزت القمحاوي
فاطمة اوفقير
فاطمة يوسف العلي
فاطمة يوسف العلي
فايز رشيد
فاتن المـر
فكتوريا الحكيم
فارس غرايبة
فاروق عيتاني
فاروق يوسف
فراس ين مهنا الالمي
فؤاد العروي
فؤاد التكرلي
فيروزالتميمي
فواز حداد
فتحية ناصـر
فوزي ذبيان
راسم قاسم

ليس هناك ما يبهج
الموت يمر من هنا
مدن تأكل العشب
الطين
فسوق
ترمي بشرر
لوعة الغاوية
سجنيات
راوي قرطبة
سياسة في الجنة
كرة الثلج
ملعون دوستوفيسكي
حجر الصبر
خارج الجسد
سعوديون مبتعثون
إيقاع العودة
بيت الديب
حدائق الملك
تاء مربوطة
وجهها وطن
في الطريق إلى الوطن
مفتاح لنجوى
بعت الجسد
خاتم اليشب
البيروتي التائه
فسيفساء الجمال السوري
سعودي في ميشيغان
العودة إلى كازابالنكا
خزين المرئيات
كأنها مزحة
المترجم الخائن
المرأة التي احب
إكميل
شمدين

£14.90
£18.90
£09.41
£09.41
£09.41
£16.90
£09.41
£9.90
£08.41
£16.90
£14.90
£14.90
£10.90
£09.41
£14.90
£9.90
£16.90
£16.90
£0.41
£0.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£14.90
£12.90
£16.90
£12.90
£09.41
£08.41
£09.41
£09.41
£14.90

05

راي برادبوري
رامي طويل
رامي طويل
رامي طويل
رانيا السعد
ثريا نافع
رجاء نعمة
رجاء نعمة
رفيق شامي
رفيق شامي
رئيف خوري
رئـيف خوري
رئـيف خوري
ربعي المدهون
ربعي المدهون
ربيع جابر
ربيع جابر
ربيع جابر
ربيع جابر
ربيع جابر
ربيع جابر
ربيع جابر
ربيع جابر
ربيع جابر
ربيع جابر
ربيع جابر
رجاء عالم
رجاء نعمة
رجاء نعمة
رجاء نعمة
رؤى الصغير
روبرت أيروين
روبرت موزيل
رسول حمزاتوف

فهرنهايت 900
قبل أن تبرد القهوة
رقصة الظل االخيرة
حيوات ناقصة
المدى
فضاء الجسد /معاناة واقعية إلنسان من الجنس الثالث
شيطان في نيو قرطاج
هل رأيتم وردة؟
يد مألى بالنجوم
حكواتي الليل
الحب أقوى
ديـك الجـن
الحب الممنوع
السيدة من أبيب
مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة
المبرومة
رالف رزق هللا في المرآة
االعترافات
يوسف االنكليزي
رحلة الغرناطي
البيت االخير
شاي اسود
بيروت مدينة العالم
طيور الهوليداي ان
اميركا
دروز بلغراد،حكاية حنا يعقوب
طوق الحمام
كانت المدن ملونة
هل رأيتم وردة
فراس وأحالم المدينة
ذاكرة الرصيف
الكابوس العربي
رجل بال صفات
داغستان بلدي

£14.90
£9.90
£12.90
£09.41
£14.90
£01.41
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£14.90
£12.90
£14.90
£16.90
£16.90
£16.90
£01.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£08.41
£08.41
£09.41
£14.90
£16.90
£14.90
£16.90
£12.90
£14.90
£16.90
£29.90
£19.90

06

رشيد الضعيف
رشيد الضعيف
رشيد الضعيف
رشيد الضعيف
رشيد الضعيف
رشيد الضعيف
رشيد الضعيف
رشيد الضعيف
رشا االطرش
رضوى عاشور
رضوى عاشور
رضوى عاشور
روال الحسن
زهير الهيتي
زهير الهيتي
شهال العجيلي
شهال العجيلي
شكري المبخوت
شاكر نوري
شربل داغــر
شيزان
شذا شرف الدين
تيمبوت كراشة
توني موريسون
توما عريضه
الفيشاوي
غادة السمان
غادة السمان
غادة السمان
غادة السمان
غادة السمان
غادة السمان
غادة السمان
غادة السمان

ألواح
هرة سيكيريدا
إنسي السيارة
أوكي مع السالمة
تصطفل ميريل ستريب
عودة االلماني الى رشده
ليرننغ انغلش
ناحية البراءة
صابون
ثالثية غرناطة
الطنطـورية
أثقل من رضوى
حوض السالحف
الغبار االمريكي
أيام التراب
سجاد عجمي
سماء قريب من بيتنا
الطلياني
خاتون بغداد
بـدل عن ضائـع
نساء من الصين
حقيبة بالكاد ترى
فتات من الشابسغ
رحمة
من باب توما الى بوابة بلس
الفيشاوي
إمرأة على قوس قزح
القمر المربع
الرواية المستحيلة
ليلة المليار
رعشة الحرية
الحب من الوريد الى الوريد
أعلنت علين الحب
كوابيس بيروت

£12.90
£14.90
£14.90
£14.90
£12.90
£12.90
£12.90
£14.90
£14.90
£16.90
£16.90
£16.90
£12.90
£16.90
£16.90
£14.90
£16.90
£16.90
£16.90
£14.90
£16.90
£12.90
£8.41
£09.41
£09.41
£14.90
£16.90
£16.90
£18.90
£18.90
£14.90
£12.90
£9.90
£16.90

07

غادة السمان
خالد حسيني
خالد خليفة
خالد خليفة
غابرييل غارسيا ماركيز
غابرييل غارسيا ماركيز
غابرييل غارسيا ماركيز
غازي القصيبي
غازي القصيبي
غازي القصيبي
غازي القصيبي
غالية ف .ت.آل سعيد
غالية آل سعيد
طارق بكاري

رسائل غسان كنفاني الى غادة السمان
عداء الطائرة الورقية
الموت عمل شاق
ال سكاكيـن في مطابخ المدينة
الجنرال في متاهتـه
كيف تحكى حكاية.نزوة القص المباركة.بائعة االحالم
ليس لدى الكولونيل مـن يكاتبه -ساعة الشؤم
العودة سائحا إلى كاليفورنيا
رجل جاء ....وذهب
هما
6
سنيـن مبعثـرة
حايـرة وأصيلة
نوميديا

£09.41
£16.90
£14.90
£16.90
£18.90
£18.90
£18.90
£8.41
£01.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£18.90

الصحــــافة واإلعـالم
مأمون أفندي
جالل فرحي
د .بسيوني ابراهيم حمادة
د .عادل عبد الغفارخليل
د .علي محمد رحومة
محمد بهجة االثري
نزها الخوري
علي عواد
فيصل حامد إدريس

حروب كالمية
كيف نحقق النجاح في المجال اإلعالمي
دور وسائل االتصال في صنع القرارات في الوطن العربي
اإلعالم والرأي العام  /دراسة حول تطبيع العالقات المصرية-اإلسرائيلية
اإلنترنت والمنظومة التكنو -اجتماعية
اعالم العراق
أثرالتلفزيون في تربية المراهقين
اإلعالم والرأي
طبيعة ودور الصحافة العربية في السياسة الخارجية العربية

£09.41
£8.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41

علم االجتماع  /التربية
أحمد أصفهاني
إيريك هوفر
باقر ياسين
جان -نويل كابفيرير
د .محمد أيوب شحيمي
د .محمد أيوب شحيمي
د.عبد الغني عماد
د .نديم منصوري

شاف ...وغشي
المؤمن الصادق
شخصية الفرد العراقي
الشائعات
اإلرشاد النفسي ،التربوي ،االجتماعي لدى األطفال
مشاكل األطفال !..كيف نفهمها؟ لمشكالت واالنحرافات الطفولية وسبل عالجها
منهجية البحث في علم االجتماع
سوسيولوجيا التنجيم

£14.90
£26.90
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£08.41

08

علي الوردي
علي الوردي
علي الوردي
علي الوردي
علي الوردي
علي الوردي
علي الوردي
علي الوردي
علي الوردي
عمر نشابة
راتب الحوراني
ر.ستيفن كوني
سمير خلف ،جون غانيون
محمد المزوعي

دراسة في سوسيولوجيا االسالم
قصة األشراف
خوارق الالشعور
وعاظ السالطيـن
هكذا قتلوا قرة العين
أسطورة االدب الرفيع
مهزلة العقل البشري
االحالم بين العلم والعقيدة
لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث (  9أجزاء\  8كتب
سجن رومية
مفهوم الحرية في التاريخ
العادات السبع للناس األكثر فعالية
الجنس في العالم العربي
منطق المؤرخ ،هاشم جعيط :الدولة المدنية والصحوة اإلسالمية

£16.90
£16.90
£18.90
£18.90
£14.90
£16.90
£18.90
£18.90
£98.90
£04.41
£18.90
£09.41
£18.90
£16.90

االقتصـــاد
جوزيف إ .ستيغليتز
جعفر الجزار
جعفر الجزار
جعفر الجزار
د.محمد رواس
زايفيرت توماس /ك .فيرنر
تـقرير للبنك الدولي
تـقرير للبنك الدولي
غريغـوري كالرك
خليل السحمراني

التسعينيات الهادرة
االدخار واالستثمار والمضاربة في البورصة
العمليات البنكية مبسطة ومفصلة
البنوك في العالم
مباحث في االقتصاد اإلسالمي من أصوله الفقهية
السجل األسود للنفط ،تاريخ الجشع والحرب والسلطة والمال
التجارة واالستثمار والتنمية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق األوسط و شمال إفريقيا
االقتصاد العالمي ،نشأته وتطوره ومستقبله
منظمة التجارة العالمية و الدول النامية

£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£08.41
£09.41
£09.41
£29.90
£4.41

تــاريخ عام
إحسان النص
ألبرت حوراني
أبحاث ندوة الرحالة ,دورة الجزائر
احمد العامري الناصري
أكرم نور الدين
ألبير لوندر

كتاب القبائل العربية  /مجلدين
تاريخ الشعوب العربية
الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرب والمسلمين،اكتشاف الذات واآلخر
األصول اليمنية في القبائل العربية ورجالها
تاريخ ووثائق النصف الثاني من القرن العشرين
صائدو اللؤلؤ

£34.90
£35.90
£99.41
08.41£
£94.41
£09.41

09

الميراالي سرهنك
الرافدين
الرزينة ر .الالني
السيد محمد الغروي
الشيخ عبد هللا الغمالس
الشيخ العربي ابن عمار
الشيخ محمد الخضري بيك
المرجبي حمد
المقدم سيرارنولد تي .ويلسون
بسام العسلي
جاك كاليبو /نيكول كاليبو
جواد العلي
جو ساكو
جورج كدر
جالل أميـن
جالل خالد
جفري برون
د.احمد النعيمي
عادل سعيد بشتاوي
د .عبد النبي ذاكــر
د .محمد سعيد
هشام جعيط
هشام جعيط
حسين قاسم
حليم بركات
طه باقـر
يونس الشيخ السامرائي
كارستين نيبور
كمال الصليبي
كمال الصليبي
كمال ديب
لويس بيلي
محمد أمين زكي بك
مارسيل كوربر شوك

تاريخ الدولة العثمانية
األصول اليمنية في القبائل العربية ورجالها
الفكر الشيعي المبكر
مع علماء النجف األشرف (جزءان)
تاريخ الزبير والبصرة مع إشارات إلى تاريخ الكويت واإلحساء
تراجم المبدعين من علماء المسلمين
محاضرات تاريخ االمم االسالمية
مغامر عماني في أدغال افريقيا
الخليج العربي من العصراالولى حتى بداية القرن العشرين
األيام الحاسمة في الحروب الصليبية
مذاهب وملل وأساطير في الشرقين األدنى واألوسط
أصنام الكتابات
غزة ،تاريخ من النضال
معجم آلهة العرب
شخصيات لها تاريخ
تاريخ عرب الهولة والعتوب
تاريخ أوروبا الحديث
الدولة العثمانية واليهود
االسس الطبيعية لحضارة العرب
الرحلة العربية إلى أوروبا وأميركا والبالد الروسية خالل القرنين التاسع عشر والعشرين
النسب والقرابة في المجتمع العربي قبل اإلسالم
نشأة المدينة العربية اإلسالمية الكوفة
الفتنة ،جدلية الدين والسياسة في االسالم المبكر
الجزيرة العربية أمام التحدي الحضاري
المدينة الملونة
مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة
تاريخ مساجد البصرة،الزبير،أبو الخصيب ،الفاو
رحلة إلى شبه الجزيرة العربية وإلى بالد أخرى مجاورة لها
التوراة جاءت من جزيرة العرب
خفايا التوراة
تاريخ سورية المعاصـر من االنتداب الفرنسي الى صيف 9100
رحلة من الكويت إلى الرياض
مشاهير الكرد وكردستان 9-0
البدوي األخير

£09.41
£08.41
£09.41
£99.41
£08.41
£49.90
£34.90
£09.41
£94.41
£09.41
£09.41
£6.41
£26.90
£16.90
£09.41
£94.41
£04.41
£09.41
£28.90
£99.41
£08.41
£09.41
£18.90
£09.41
£09.41
£68.41
£09.41
£69.41
£16.90
£09.41
£34.90
£09.41
£99.41
£09.41
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مجموعة مؤلفين
مصطفى ارمغان
مصطفى ارمغان
مهنا حداد
نجدت فتحي صفوة
نجدت فتحي صفوة
نجدت فتحي صفوة
نجدت فتحي صفوة
نجدت فتحي صفوة
سعدي العبد هللا الصويان
سعدي العبد هللا الصويان
سعدي العبد هللا الصويان
سعد اليازغي
سوسين ألبرت
سهيل قاشا
سمير قصير
سوانس كوبر
عبد الحميد عبادة
عبد العزيز المطيري
عبد اللطيف هسوف
عبد الحميد ديوان
عبد الرؤوف سنو
علي بن شداد القحطاني
عبد هللا بن محمد العياشي
عبد المجيد عبد الملك
عصمت الحجار الملحوق
عيسى الحسن
عيسى اسكندر المعلوف
عبد الحكيم الوائلي
عبد هللا خورشيد قادر
عيسى الحسن
فاروق ميثا
قاسم الشواف
قاسم الشواف

السودان وأفريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب
السلطان عبد الحميد والرقص مع الذئاب ج0
السلطان عبد الحميد والرقص مع الذئاب ج9
الفكر العنصري الغربي  -من المنطق الديني إلى مفاهيم العرق وألقليات
هذا اليوم في التاريخ – كانون الثاني (يناير)/مجلد األول
هذا اليوم في التاريخ – كانون الثاني (يناير)/المجلد الثاني
هذا اليوم في التاريخ – كانون الثاني (يناير)/المجلد الثالث
حكايات دبلوماسية
من نافذة السفارة
الصحراء العربية ،ثقافتها وشعرها عبر العصور  /مجلد
أيام العرب االواخر  /مجلد
ملحمة التطور البشري  /مجلد
المكون اليهودي في الحضارة الغربية
ديوان الشعر النبطي
مذهـب اليزيدية
تاريخ بيروت
رحلة في البالد العربية الخاضعة لألتراك
العقد الالمع بآثاربغداد والمساجد والجوامع
قبيلة مطير
األمازيغ :قصة شعب
موسوعة أشهر النساء في التاريخ العربي
ألمانيا واإلسالم ،في القرنين التاسع عشر والعشرين
الدليل والبرهان في أنساب قبائل قحطان ،تاريخها-أعالمها-مآثرها
الرحلة العياشية  0996-0990م (مجلدان)
ساحل بالد الشام والصراعات الدولية
الدبلوماسية
تاربخ العرب من بداية الحروب الصليبية الى نهاية الدولة العثمانية
تاريخ األسر الشرقية  /لبنان – الشمال
موسوعة قبائل العرب
االصول الفنية لتصاوير المسكوكات االسالمية حتى سقوط بغداد  909ه0908 /م
تاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية الى نهاية الدولة العثمانية
الغزالي واإلسماعليون
فلسطين
فلسطين التاريخ القديم الحقيقي منذ ما قبل التاريخ حتى الخالفة العباسية

£99.41
£19.90
£19.90
£09.41
£29.90
£29.90
£29.90
£16.90
£19.90
£34.90
£49.90
£64.90
£09.41
£08.41
£09.41
£90.11
£08.41
£08.41
£24.90
£14.90
£08.41
£04.41
£09.41
£94.41
£09.41
£09.41
£29.90
£99.41
£090.11
£04.41
£29.90
£09.41
£09.41
£09.41
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قدري قلعجي
رمضان عبد اللطيبوف
رمسيس عوض
روبيرماتران
روبرت بالمر
زيغريد هونكه
زكريا محمد
رؤوف شبهاني
شفيق ن  .فيرابي
شيماء عبدالباقي
شرح :طالل حرب
تحقيق د .داوود سلوم
خليل النعيمي
خديجة صفوت
غيرا فيرم
غريغوري اورفلي

صالح الدين األيوبي ،قصة صراع بين الشرق والغرب خالل القرنين 09م و06م
مصائر اإلسالم في روسيا ،تاريخ وآفاق
محرقة اليهود /معسكر اعتقال اوشويترا-بيردينو
أهم التواريخ في الحضارة االسالمية /مجلد
 0684ثورات الحرية والمساواة
شمس العرب تسطع على الغرب  /مجلد
ديانة مكة في الجاهلية ،كتاب الحمس والطلس والحلة
مشاهير فالسفة المسلمين ،دراسة شاملة عن مشاهير علماء الفلسفة اإلسالمية وأفكارهم وآثارهم
صراع البقاء ،االسماعيليون في العصور الوسطى
مملكة الحيرة وقبائل نجد وشرق الجزيرة العربية قبل االسالم /مجلد
رحلة إبـن بطوطة المسماه تحفة االنظار في غرائب االمصار
حكايات بغداديـة ،لالب انستاس ماري الكرملي
قراءة العالم /رحالت في كوبا ،ريو جانيرو ،مالي ،لشبونة والهند الوسطى
رحلة فتـاة سودانية
النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت
تاريخ األمريكيين ذوي أصول عربية

£26.90
£09.41
£01.41
£94.41
£09.41
£26.90
£19.90
£04.41
£16.90
£94.41
£28.90
£98.41
£09.41
£09.41
£94.41
£99.41

التراث والدراسات األدبــية
طـه حسين
ابن عربي
إبراهيم القيرواني
إبراهيم مهوي /ش.كناعنة
أبو هفان بن حرب المهزي
أبو العالء المعري
أبو العالء المعري
الشيخ بدر الدين محمد الغزي
أحمد إصفهاني
بـيدبا
جمال الغيطاني
سعيد يقطين
جمانة طه
د .صاحب أبوجناح
نايف معروف
د .محمد البيـومي
د .أبوعلي محمد توفيق

في الشعر العربي  ،الكتاب والقضية
ديوان ابن عربي
من قطب السرور في أوصاف االنبذة والخمور
قول يا طير....
أخبارأبي نواس
رسالة الغفـران
اللزوميات
رسالة آداب المؤاكلة
شاف  ...وغشي ( أمثال من تحت الزنار)
كليلة ودمنـة
المجالس المحفوظية
الفكر االدبي العربي  ،البنيان واالنسياق
موسوعة الروائع في الحكم واألمثال
الظواهراللغوية في قراءة الحسن البصري
طرائف ونوادر من عيون التراث العربي  9-0مجلدين
طرائف ومسامرات
روائع األمثال الشائعة

£16.90
£19.90
£08.41
£08.41
£09.41
£08.41
£29.90
£6.41
16.90
£19.90
£09.41
£19.90
£90.11
£09.41
£29.90
£09.41
£09.41
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د .محمد عبد الرحمن يونس
هادي محيي الخفاجي
حافظ الشيرازي
يوسف الطريفي
يوسف الطريفي
ماكس فون أوبنهايم
متحف بال حدود
محجوب مصباح
محمد الحارثي
محمود عاصي
مصطفى علي
ميثم علي الجبوري
عبده خال
عبده خال
عبد الحميد الرشودي
عبد الرحمن منيف ومروان قصاب باشي
عبد المنعم بن عمـر
فاضل الربيعي
شادي عبود
ترجمة صادق الجعفري
ترجمة  :ذكي بوشتي
تحقيق :جمال جمعة
ذكي بوشتي ,محمد المسعودي
ترجمة ،وتحقيق قاسم الشواف
ترجمة ،وتحقيق قاسم الشواف
ترجمة ،وتحقيق قاسم الشواف
ترجمة ،وتحقيق قاسم الشواف
شكري نصر هللا
شكري نصر هللا
هدى التميمي
تحقيق سبل محمود
د .جليل العطية
عبد هللا آل ربح
محي الدين صبحي

مقاربات في مفهوم األسطورة شعرا ّ وفكرا ّ
سنوات ضائعة من حياة المتنبي
محمد علي شمس الدين في شيرازيات
شعراء العرب العصراألموي
عصر صدراإلسالم
من البحر المتوسط إلى الخليج  /لبنان وسورية
الحج العلم والصوفية
نساء في خدمة الـلذة
عين وجناح
رياض النساء
نوادرأشعيا
الصحراء النجدية وأثرها في الشعر العربي حتى نهاية العصر االموي
قالت عجيبة ،أساطير تهامية
قالت حامدة ،أساطير نجدية
الرصافي ،حياته -آثاره -شعره
في ادب الصداقة
ديوان التدبيج
يوسف والبئـر
موسوعة العاشقون العرب 9 /أجزاء
رباعـيات الخيام
مختارات من الغزل االمازيغي
ديوان الزنادقة
مختارات من الغزل األمازيغي
ديوان األساطير – الجزء األول  /نافذ سوف يعاد طبعه قريبا
ديوان األساطير – الجزء الثاني
ديوان األساطير – الجزء الثالث
ديوان األساطير – الجزء الرابع
قالوا ...وفعلوا
كنوز العرب ،حكم واقوال مأثورة
األدب العربي لمعاصر عبر العصور
ديوان الغلمان ،انطولوجيا الغزل المذكر في العصر العباسي
الجواهري شاعر في القرن العشرين
شعر مصطفى جمال الدين
جوزف حرب وأمطار الوردة السوداء

£09.41
£09.41
£4.41
£08.41
£08.41
£99.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£8.41
£04.41
£24.90
£24.90
£14.90
£08.41
£45.90
£09.41
£99.41
£19.90
£6.41
£08.41
£8.41
£04.41
£04.41
£04.41
£04.41
£9.90
£12.90
£18.90
£19.90
£4.41
£09.41
£09.41
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حسن ناظم
مؤمن المحمدي
فؤاد نصرهللا
شهاب الدين االبشهي

أنسنة الشعر ،مدخل إلى الحداثة-فوزي كريم نموذجا
األعمال الكاملة للشاعر نزار قباني ,شاعر الحب والثورة
تجليات العولمة الثقافية والسياسية في شعر محمود درويش
المستطرف في كل فن مستظرف  /مجلد

£09.41
£24.90
£09.41
£29.90

التراث اإلسالمي – التصوف
إدريس عماد الدين القرشي
إدريس عماد الدين القرشي
أالن دوسلييه
ابن قرناس
االمام نور الدين الحنفي
القزويني جودت
آنا ماري شيمل
إخوان الصفا
اإلمام العلوي يحيى
الشيخ اكرم بركات
الشيخ علي الطرابلسي
العشماوي المستشار
النفري
جمال البنا
جمال البنا
جمال البنا
جواد علي
جالل الدين الرومي
جالل الدين الرومي
جالل الدين الرومي
جالل الدين الرومي
جواد علي
د .سهيل البشروئي
سهيل البشروئي ،مراد مسعودي
سوسن حسني ،عبد العزيز الهادي
د .سعيد شبار
سعيد ناشيد
د .جوادعلي
د .صالح احمد العلي

عيون االخبار وفنون االثار  ،السبع الرابع
عيون االخبار وفنون االثار  ،السبع الخامس
مسيحيـو الشـرق واالسالم في العصرالوسيط
سنة األولين ،تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلها
االثمار الجنية في االسماء الحنفية
تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية
األبعاد الصوفية في اإلسالم وتاريخ التصوف
تداعي الحيوانات على اإلنسان
اإليجاز ألسرار كتاب الطراز في علوم حقائق اإلعجاز (مجلد)
حقيقة الجفر عند الشيعة (مجلد)
التشيع في طرابلس وبالد الشام
أصول الشريعة
النصوص الكاملة للنفري
تجديد اإلسالم وإعادة تأسيس منظومة المعرفة اإلسالمية
الحجاب
ختان البنات ،ليس سنة وال مكرمة ولكن جريمة
تاريخ العرب في االسالم  ,السيرة النبوية
رباعيات موالنا جالل الدين الرومي
المجالس السبعة
رسائل موالنا جالل الدين الرومي
غربال الروح
تاريح الصالة في االسالم
دين هللا واحد ،النظرة البهائية لمجتمع عالمي موحد
تراثنا الروحي من بدايات التاريخ الى االديان المعاصرة
جنور الكلملت االلهية ،دراسة في الكتب المقدسة
النخبة واأليديولوجية والحداثة
الحداثة والقرآن
تاريخ الصالة في اإلسالم
علي بن محمد صاحب الزنج ودولته المهزوزة

£26.90
£26.90
£29.90
£60.11
£44.90
£08.41
£99.41
£4.41
£04.41
£09.41
£09.41
£09.41
£99.41
£09.41
£4.41
£6.41
£16.90
£29.90
£14.90
£34.90
£16.90
£14.90
£8.41
£24.90
£16.90
£8.41
£16.90
£4.41
£09.41
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د .محمد عزيزالوكيلي
هدى الشوا قدومي
هدى الشوا قدومي
وهبة الزحيلي
حسن الترابي
سلطان الواعظين الشيرازي
حسين ابن الوليد
حيدر حب هللا
حسين عبد هللا
حنا حنا
حمودي الوردي
كامل النجار
كامل النجار
كامل مصطفى الشيبي
لويس ماسينيون
مجموعة باحثين
محمد طرزي
محمد عدوان
محمد سليمان غانم
م.ريجسكي
نادرحمامي
سامي زبيدة
سعد رستم
وول ميير
سلوى بالحاج صالح -العايب
عدنان ابراهيم
علي محمد غصن
عبد الكريم سروش
عبد هللا القصيمي
علي القطيفي
صالح الغنامي
زكريا اوزون
زكريا اوزون
زكريا اوزون

المدارس الباطنية بين العلم والفلسفة والعقيدة والدين
كاشف االسرار
رحلة الطيورإلى جبل قاف
الموسوعة القرآنية الميسرة
التفسير التوحيدي
ليالي بيشاور /مجلد
المبدأ والمعاد في الفكر اإلسماعيلي
نظرية السنة في الفكراألمامي الشيعي،التكون والصيرورة
االغتياالت في اإلسالم /اغتيال الصحابة والتابعين
هفوات التوراة
عالم التكايا ومحافل الذكر
الدولة اإلسالمية بين النظرية والتطبيق
قراءة منهجية لالسالم
الصلة بين التصوف والتشيع 9-0
كتاب الطواسين للحسين بن منصورالحالج
آراء في المرجعية الشيعية (غالف مجلد)
رسالة النور  ،رواية عن زمان لبن المقفع
اإلمام علي إمام الفكراإلنساني /عمربن الخطاب أعظم حاكم في التاريخ
القرآن ،الصالتان و زواج الصحابة
أنبياء التوراة و النبوءات التوراتية
إسالم الفقهاء
الشريعة والسلطة في العالم اإلسالمي (غالف مجلد)
الفرق والمذاهب اإلسالمية منذ البدايات (النشأة ،العقيدة ،التوزع الجغرافي)
السلفية العالمية :الحركات السلفية المعاصرة في عالم متغير
دثريني يا خديجة
المعجزة الكبرى
أسرار السماوات واألرض في القرآن
القبض البسيط في الشريعة
الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم
قصص القرآن
جواز صالة الرجل في بيته
االركان في الميزان  ،الصوم
االركان في الميزان ( )9الصالة عسكرة الرحمن
االركان في الميزان ( )3الزكاة إتاوة العربان

£09.41
£9.90
£09.41
£94.41
£90.11
£19.90
£6.41
£98.41
£01.41
£09.41
£8.41
£09.41
£24.90
£59.90
£09.41
£08.41
£09.41
£09.41
£01.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£29.90
£14.90
£24.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£12.90
£16.90
£16.90
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زكريا اوزون
زكيا اوزون
زياد الدريس
رضا شاه كاظمي
تحقيق :شاكر العاشور
تيودور نولدكه
خليل عبد الكريم

جناية الشافعي
جناية البخاري
ال إكراه في الوطنية
العدل والذكـر :تعريف بروحانية االمام علي (ع)
تحسين القبيح وتقبيح الحسن ،تصنيف ابن منصور الثعالبي  994-601هـ
تاريخ القرآن
إال  ..أمير المؤمنين علي بن أبى طالب

£16.90
£16.90
£14.90
£16.90
£09.41
£55.90
£01.41

خالد محمد خالد

رجال حول الرسول

£26.90

االمام علي عليه السالم
د .جودت القزويني
أبي محمد أبي جمرة األندلسي
ابراهيم الزاكي
ابراهيم البليهي
أحمد القبانجي
أحمد القبانجي
إسحاق الشيخ يعقوب
إسحاق الشيخ يعقوب
السيد محمد تقي المقدم
السيد محمد حقي النازلي
العفيف االخضر
العفيف االخضر
جاسم عثمان مرغي
جعفر هادي حسن
جمال البنا
جمال البنا
جمال البنا
جبريل سعيد رينولدز
جهاد الخنيزي
كريستيان فان نسبن
وضاح صائب
حيدر حب هللا
حيدر حب هللا
لويس ماسينيون

نهج البالغـة
تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية
بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهل وما عليها
المسألة الطائفية ،قراءة في خطاب الشيخ الصفار
حصون التخلف
تهذيب احاديث الشيعة
التوحيد والشهود الوجداني
إني أشم رائحة مريم
هكذا تكلمت المعتزلة عقال
خزانة األسرار في الختوم واألذكار /مجلدان
خزينة األسرار
إصالح االسالم:بدراسته وتدريسه بعلوم االديان
من محمد االيمان الى محمد التاريخ
موسوعة الشيعة في العالم ،الشيعة في قارة أفريقيا ،الشيعة في شمال أفريقيا
تاريخ اليهود القرائيين ،منذ ظهورهم حتى العصر الحاضر
تجريد البخاري و مسلم من األحاديث التي ال تلزم
الحرية في اإلسالم
قضية القبالت و بقية االجتهادات
القرآن في محيطه التاريخي
السلفية والشيعة بين خيارين تخاصم أو تصالح
مسيحيون ومسلمون
قتل اإلسالم وتقديس الجناة
العنف والحريات الدينية ,قراءات واجتهادات في الفقه االسالمي
حجية السنة في الفكراالسالمي ,قراءة وتقويم
آالم الحالج

£19.90
£08.41
£49.90
£98.41
£19.90
£19.90
£09.41
£14.90
£16.90
£64.41
£09.41
£16.90
£18.90
£99.41
£16.90
£08.41
£18.90
£08.41
£04.41
£18.90
£4.41
£09.41
£18.90
£28.90
£34.90
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ماهر سقا أميني
مجاهد عبد المتعال
معروف الرصافي
محمد ابو القاسم حاج حمد
محمد ابو القاسم حاج حمد
محمد ابو القاسم حاج حمد
محمد ابو القاسم حاج حمد
محمد ابو القاسم حاج حمد
محمد ابو القاسم حاج حمد
محمد ابو القاسم حاج حمد
محمد شحرور
محمد شحرور
محمد شحرور
محمد شحرور
محمد شحرور
محمد شحرور
محمد شحرور
محمد شحرور
محمد شحرور
محمد شحرور
محمد شحرور
طارق محمد شحرور
أبو نمر ،خوري ،ويلتي
خالد غزال
مجموعة باحثين
محمد عبد الجبار النفري
محمد بن المختار الشنقيطي
فاروق الدملوجي
فريدريش نيتشه
نبيل فياض
عبد الرزاق الجبران
عبد الرزاق الجبران
عبد الرزاق الجبران
علي المقري

بصائر من وحي كلمات موالنا جالل الدين الرومي
سياط الكهنوت
الشخصية المحمديـة
منهجية القرآن المعرفية
تشريعات العائلة في االسالم
جذور المأزق االصولي
القرآن والمتغيرات االجتماعـية والتاريخـية
العالمية االسالمية الثانية :جدلية الغيب واالنسان والطبيعة
الحاكمية
حرية االنسان في االسالم
اإلسالم واإلنسان :من نتائج القراءة المعاصرة
دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم :المنهج والمصطلحات
الكتاب والقرآن  ,رؤية جديدة
السنة الرسولية والسنة النبوية ,رؤية جديدة
القصص القرآني  ,قراءة معاصرة ج0
القصص القرآني  ,قراءة معاصرة ج9
الدين والسـلطة ,قراءة معاصرة للحاكمية
االسالم وااليمان ،منظومة القيـم
أم الكتاب
فقه المرأة
تجفيف منابع اإلرهاب
عن الروح والنفس والمعرفة في التنزيل الحكيم :قراءة معاصرة
الوحدة في االختالف في الشرق االوسط
من الدين الى الطائفة  ،في ضرورة الدولة المدنية
التصوف في السعودية والخليج
االعمال الصـوفية
الحركة اإلسالمية في السودان
تاريخ االديان  ،االلوهية وتاريخ االلهة
هكذا تكلم زرادشت
فروقات المصاحف
الحل الوجودي للدين ،انقالب المعبد
جمهورية النبي  ،عودة وجودية
جمهورية اللـه  ،سماء وجودية
الخمر والنبيذ في اإلسالم

£04.41
£09.41
£75.90
£16.90
£16.90
£14.90
£14.90
£29.90
£14.90
£14.90
£16.90
£12.90
£24.90
£16.90
£16.90
£16.90
£18.90
£16.90
£18.90
£16.90
£18.90
£14.90
£18.90
£16.90
£18.90
£28.90
£99.41
£49.90
£26.90
£16.90
£18.90
£14.90
£16.90
£09.41
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علي بن إبراهيم النملة
علي بن إبراهيم النملة
علي بن إبراهيم النملة
عبد اله الغذامي
عمر علي -دي -اونثاغا
عماد خالد الحطبة

التنصير :المفهوم – الوسائل – المواجهة
المستشرقون و القرآن الكريم في المراجع العربية
االستشراق و علوم المسلمين في المراجع العربية
الفقيه الفضائي ،تحول الخطاب الديني من المنبرالى الشاشة
قالع العقل ،دراسات اسماعيلية واسالمية تكريما لفرهاد دفتري
التطرف الديني في اإلسالم الحديث  /ج :0الفكر المؤسس

£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£34.90
£01.41

العــــــراق
صالح البصام
جان -باتيست -لويس -جاك روسو
الليدي درور
حازم صاغية
اسحق نقاش
امري سليم لوسيان
األب أنستاس ماري الكرملي
األعظمي صباح ياسين
إشراف:عطاعبدالوهاب
إشراف:عطاعبدالوهاب
إشراف:عطاعبدالوهاب
جون كيست
جون نيكسون
عبد الرحمن مظهر الهلوش
تشارلـز تريب
غاده عبد السالم
جون لي أندرسن
نيبور
نجم والي
ميلغرد فيسجـر
مأمون أمين زكي
مجموعة مؤلفين
ميلغرد فيسجـر
د.عبد الجليل الطاهر
هاديا سعيد
غالبريث
الليدي دراوور

مذكرات وأسرار هروب نوري السعيد
وصف والية بغداد بذيله نبذة تاريخية عن الوهابيين وعن اليزيديين
على ضفاف دجلة والفرات
بعث العراق
شيعة العراق
الزعيم عبد الكريم قاسم /بعدسة شيخ المصورين العراقيين امري سليم لوسيان
ديوان التفتاف أو حكايات بغدادية
أعالم المجمع العلمي العراقي 9119-0496
أحاديث الثالثاء ،كتابات لمثقفين عراقيين /ج0
أحاديث الثالثاء ،كتابات لمثقفين عراقيين /ج9
أحاديث الثالثاء ،كتابات لمثقفين عراقيين /ج6
تاريخ اليزيديـين
إستجواب الرئيس
صدام حسين الجمهورية الخامسة
صفحات من تاريخ العراق
اليهود في العراق 0491-0809
سقوط بغداد
رحلة نيبور إلى العراق في القرن الثامن عشر
بغداد  ،سيرة مدينة
رحلة إلى عرب أهوار العراق  0408-0400م
إزدهار العـراق تحت الحكم الملكي
المجتمع العراقي حفريات سوسيولوجية في االثنيات والطوائف والطبقات
رحلة إلى عرب أهوار العراق  0408-0400م
العشائر العراقية /عشائر المنتفق والعمارة والبصرة
سنوات مع الخوف العراقي
نهاية العراق
الصابئة المندائيون

£14.90
£16.90
£08.41
£09.41
£19.90
£04.41
£69.41
£09.41
£98.41
£04.41
£04.41
£04.41
£16.90
£19.90
£08.41
£04.41
£08.41
£09.41
£16.90
£09.41
£19.90
£09.41
£09.41
£08.41
£09.41
£09.41
£09.41
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صبحي الجابي
شوقي عبد األمير
محمد الطراودي
سيف الدين الدوري
عمار علي السمر
كنعان مكية
كنعان مكية
كنعان مكية
كنعان مكية
كنعان مكية  /سمير الخليل
حسام السموك
ويلسون مايكل،ر.دهيل
شيركو كرمانج
هاشم شفيق
يوسف ساسون
علي محمد عيدان الجبوري
فيصل حسون
صالح الشيرواني
ريدر فسر
حسين بن سعدون
ريدر فسر
د .ايمان الدباغ
المنشي البغدادي
انتوني آرنوف

تقرير لجنة بيكر -هاملتون حول العراق
يوم في بغداد 04/01/16
مأساة بغداد أسبابها وتداعياتها على المنطقة العربية
الفريق طاهر يحيى
شمال العراق0460-0408 ،
جمهورية الخوف
القسوة والصمت
الفتنة
هوامش على كتاب الفتنة
النصب التذكارية
الملك غازي ودوره في انقالب بكر صدقي عام 0469
محو العراق ،خطة متكاملة القتالع عراق وزرع آخر
الهوية واالمة في العراق
بغداد في السبعينات ،الشعر والمقاهي والحانات
بعث صدام ،رؤية من داخل نظام إستبدادي
العالقات العراقية الروسية
صحافة العراق ما بين عامي 0461-0490
إمارة شيروان الكردية /تاريخها ،نسب حكامها
البصرة وحلم الجمهورية الخليجية
البصرة ذات الوشاحين
البصرة وحلم الجمهورية الخليجية
االخوان المسلمون في العراق0460-0404 ،
رحلة المنشي البغدادي إلى العراق
العراق منطق االنسحاب

£8.41
£09.41
£09.41
£09.41
£08.41
£18.90
£16.90
£18.90
£12..90
£14.90
£08.41
£09.41
£16.90
£14.90
£19.90
£16.90
£04.41
£09.41
£19.90
£04.41
£08.41
£99.41
£09.41
£09.41

الخليــج
ابكار السقاف
الحسن بن علي الحفصي
جايمس بار
تركي بن عبد هللا بن عبد الرحمن
جيمس بد
حافظ وهبة
أمين الريحاني
أمين الريحاني
د .راشد شاز

الدين في شبه الجزيرة العربية
مجموع في تاريخ عسير
الصحراء تشتعل :لورانس العرب وأسرار الحرب البريطانية في الجزيرة العربية
السعودية :الموروث..والمستقبل التغيير الذي يعزز البقاء
رحلة انكليزي من عنيزة الى مكة
جزيرة العرب في القرن العشرين
األعمال العربية الكاملة
تاريخ نجد
الطريق إلى الجزيرة العربية (غالف مجلد)

£28.90
£24.90
£19.90
£19.90
£26.90
£39.90
£45.00
£29.90
£99.41
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مشعل حمودات
باقر سلمان النجار
خالد الدخيل
صبري فالح الحمدي
باقر سلمان النجار
أميلي لورونار
مضاوي الرشيد
مضاوي الرشيد
مضاوي الرشيد
عبدهللا العلمي
مجموعة من الباحثين
أنور الرشيد
منصور النقيدان
عبد اللهخ المغلوث
محمد بو هالل
محمد نبيل ملين
محمد الزعارير
محمد سعيد
جالل خالد الهارون األنصاري
جيمس بد
جون لويس بيركهارت
أ.د .زكريا قورشون
أحمد النادي
أحمد جابر
أحمد بن يعقوب المازقي
أمين سعيد
ألكسي فاسيليف

عشائر عنزة ،لمحات من النشاط الوطني في القرن العشرين
الحركات الدينية في الخليج العربي
الوهابية بين الشرك وتصدع القبيلة
الخليج والجزيرة العربية في المصادر الروسية
الديموقراطية العصية في الخليج العربي
النساء والفضاءات العامة في المملكة العربية السعودية
تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث
السياسة في واحة عربية ،إمارة آل الرشيد
مأزق اإلصالح في السعوديـة في الحادي والعشرين
امرأة خارجة عن األعراف ،المرأة السعودية  :الواقع والتحديات
الوهابية والسلفية  ،األفكار واآلثار
التيار الوطني الكويتي
الملوك المحتسبون
الصندوق الألسود ،حكايات مثقفين سعوديين
خطاب الصحوة السعودية
علماء اإلسالم،تاريخ وبنية المؤسسة الدينية في السعودية بين القرنين  08و 91
إمارة آل رشيد في حائل
أنبياء البدو ،الحراك الثقافي والسياسي في المجتمع العربي قبل االسالم
قبائل عرب الهولة في عيون الرحالة والمستشرقين ،تاريخها -قبائلها -اعالمها
رحلة انجليزي من عنيزة الة مكة
رحالت الى شبه الجزيرة العربية
قطر في العهد العثماني ،0409_0860 ،دراسة تاريخية
التشيع السياسي في الحجاز من القرن الرابع حتى القرن السابع الهجري
عرب األهواز ,واقعهم ,طموحهم و تطلعهم نحو تقرير المصير
البلوش وبالدهم في دليل الخليج 0418_0000
النهضة السعودية في عهد الملك سعـود
الملك فيصل ،شخصيته وعصره وايمانه

£09.41
£09.41
£34.90
£16.90
£09.41
£26.90
£09.41
£09.41
£09.41
£16.90
£34.90
£16.90
£14.90
£16.90
£16.90
£29.90
£16.90
£16.90
£29.90
£24.90
£24.90
£29.90
£29.90
£09.41
£28.90
£16.90
£55.90

ألكسي فاسيليف
اسماعيل حقي جارشلي
جون لويس بوركهارت
جيرالد دي غوري
هادي حسن حمودي
عبد العزيز دولتشين
حسين عبيد غانم غباش

تاريخ العربية السعودية
اشراف مكة المكرمة وامراؤها في العهد العثماني
مالحظات عن البدو والوهابيين
حكام مكة
عمان  ...التاريخ الجيوسياسي منذ أقدم العصور
الرحلة السرية للعقيد الروسي عبدالعزيز دولتشين الى الحجاز 0844-0846
عمان الديمقراطية االسالمية تقاليد االمامةوالتاريخ السياسي البحديث

£29.90
£24.90
£19.90
£19.90
£19.90
£28.90
£18.90
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د.عصمت عبدالقادر
د .تاج محمد بريسيك
هاشم عبد الرزاق الطائي
هيفاء العنقري
ويليام وفيدلتي النكستـر
لويس دو كورانسي
يوسف خليفة اليوسف
يوسف خليفة اليوسف
يوسف الشريف
كارستن نيبور
محمد ابو ساق
مايكل هيرب وآخرون
محمد اليوسفي
محمد جمال باروت
محمد أسد
مفيد الزيدي
منذر الموصلي
نايف بن مطلق الشمري
نذي جبار حسين الهنداوي
شفيق العنزي
شاهين بن محمد بن علي البلوشي
سعيد سلطان الهاشمي
ستار علك عبد الكاظم الطفيلي
سيرأرنولدتيز ويلسون
سليمان بن صالح النجدي
نعوم تشومسكي
عبد العزيز الخضري
عراك الفريسي الجربا
عبد العزيز العسكر
عبد العزيز عبد الغني
عبد العزيز عبد الغني
عبد العزيز عبد الغني
عبد العزيز عبد الغني
عبد العزيز عبد الغني

دور النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني 1908 – 1914
القومية البلوشية ،أصولها وتطورها
التيار االسالمي في الخليج العربي ،دراسة تاريخية
السلطة في الجزيرة العربية ،ابن سعودنحسين،بريطانيا 0499-0409
العز في القناعة ،رأس الخيمة ومحيطها قبل النفـط
الوهابيين تاريخ ما أهمله التاريخ
مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى االجنبية
االمارات العربية المتحدة في مفترق الطرق
اليمن وأهل اليمن
وصف أقاليم شبه الجزيرة العربية
نجران ،نجرامتروبوليس ومدخل الى نجران الحديثة......
الكويت :النظام البرلماني (( الكامل ...هو الحل !!
الكويت من التحرير الى االحتالل ،االستقالل ،االختالل  6أجزاء
حمالت كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيمية
الطريق الى مكة
التيارات السياسية والفكرية في الخليج العربي ()9116 -0460
االسرة الدولة  ،دور الكويت وآل صباح في الخليج العربي
قبيلة شمر في كتابات العرب والمستشرقين
الدولة السعودية في عهد فيصل بن تركي ( )0890-0869
قبائل عنزة وعشائرها عبر التاريخ العربي
القضية البلوشية ،خلفياتها وتطوراتها المعاصرة 9109_0864م
عمان اإلنسان والسلطة
أسرة آل مكتوم ودورها في تاريخ إمارة دبي حتى عام 0441م
الخليج العربي من العصور االولى حتى بداية القرن العشرين
تحفة االلباء في تاريخ اإلحساء
العالم ...الى أين؟
السعودية ،سيرة دولة ومجتمع
الموثق في األنساب سلسلة تعني بقبائل شمر وعنزة
التنصير في الخليج العربي
قطر الحديثة قراءة في وثائق ..........امارة آل ثاني  /0409-0891مجلد
روايات غربية عـن رحالت في شبه الجزية العربية ج0891 -0011 0
روايات غربية عـن رحالت في شبه الجزية العربية ج0881 -0801 9
روايات غربية عـن رحالت في شبه الجزية العربية ج0409-0411 6
نجديون وراء الحدود

£09.41
£29.90
£19.90
£16.90
£64.41
£16.90
£24.90
£24.90
£99.41
£28.90
£24.90
£26.90
£60.90
£16.90
£26.90
£26.90
£29.90
£64.41
£19.90
£09.41
£19.90
£19.90
£29.90
£94.41
£4.41
£16.90
£38.90
£09.41
£09.41
£45.90
£19.90
£19.90
£19.90
£18.90
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عبد العزيز عبد الغني
علي محافظة
عويضة بن متريك الجهني
شيماء عبد الباقي
ترجمة :ع .كوركيس ،ف .بشير
توماس هيغهامر ،ستيفان الكروا
غازي القصيبي
ستيفان الكروا
راندال بيكر
خالد بن محمد بن غانم بن علي آل ثاني
خلف بن صغير ا£19.90لشمري
خالد سليمان العدساني
فريد هاليداي

أمراء وغزاة
الشريف شرف بن راجح
نجد قبل الوهابية
مملكة الحيرة وقبائل نجد وشرق الجزسرة العربيةقبل االسالم
رحلة الفرنسي تافرنييه إلى العراق في القرن السابع عشر
حتى ال يعود جهيمان
في عين العاصفة
زمن الصحوة ،الحركات االسالمية في السعودية
مملكة الحجاز ،الصراع بين الشريف حسين وال سعود
مدونات االسرة الحاكمة في قطر
المستودع والمستحضر في اسباب النزاع بين مبارك الصباح ويوسف آل ابراهيم
مذكرات خالد سليمان العدساني
الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية

£18.90
£19.90
£26.90
£99.41
£09.41
£29.90
£18.90
£24.90
£19.90
£29.90
£19.90
£16.90
£08.41

السياسة المعاصرة
أالن تورين
آالن غريش
أبو بكر ناجي
باتريك كوكبيرن
أ.د .سعد ناجي جواد
أ ،تاير برادلي
األب ريمون هاشم
االب ريمون هاشم
إبراهيم التركي
الجنرال آالن بيلليغريني
أحمد عبد هللا الصوفي
احمد الصياد
احمد بيضون
إدوارد سعيد
إدوارد سعيد
آرثر غولدن

ما هي الديموقراطية :حكم االكثرية أم ضمانات األقلية
اإلسالم والجمهورية والعالم
إدارة التوحش
داعش عودة الجهاديين
دراسات في المسألة القومية الكردية
السالم األمريكي والشرق األوسط
جوانب من تاريخ جبل لبنان
االنتداب الفرنسي على لبنان
كيال يؤرخ أيلول معطيات في شرعية االختالف
صيف من نارفي لبنان
اليمن ،تحالف القبيلة واالخوان
اليسار اليمني؟ ظالم أم مظلوم
هذه الحرب..محنة لبنان المتمادية في بيانين
الثقافة واالمبريالية
االستشراق /المعرفة.السلطة.االنشاء
اعترافات غايشا

£16.90
£16.90
£16.90
£14.90
£09.41
£4.41
£04.41
£08.41
££6.41
£09.41
£16.90
£14.90
£9.41
£18.90
08.41£
£09.41
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فواز طرابلسي
فيصل بن سلمان
ايان رتليدج
أ .د .ياسين سويد
الياس يوسف طويلة
أبي الفضل البغدادي
بهاء ابو كروم
بسام أبو شريف
جاسم سلطان
جلبير األشقر
جلبير األشقر
جلبير األشقر
جلبير األشقر
جانيس ج .تيري
جرجيس فتح هللا
جون بولتون
جودمان أمي،ج .دايفيد
جوزيف
جهاد الخازن
جيمس ريزن
جيمي كارتـر
جيمس بامفورد
جيمس موريس
جيل كيبيل و يان ريشار
جيل كيبيل
جوزيف كشيشيان
جيمي ماسي
جيرولد م .بوست
كارين آرمسترونغ
د .حسين البحارنة
حسن فضل هللا
د .هروري درويش
د .جاك الحريكي

الطبقات االجتماعية والسلطة السياسية في لبنان
إيران والسعودية والخليج ،سياسة القوة في مرحلة انتقالية 0460-0498
العطش إلى النفط
عبد العزيز وعبقرية بناء الدولة
بعد سقوط األقنعة!! أين موقعك من أفضل تصحيح للديمقراطية
الحوادث الجامعة و التجارب النافعة في المائة السابعة (غالف مجلد)
الممانعة وتحدي الربيع
ياسرعرفات
أزمة التنظيمات اإلسالمية ،االخوان نموذجا
إنتكاسة االنتفاضة العربية :أعراض مرضية
الشرق الملتهب :الشرق األوسط في المنظور الماركسي
العرب والمحرقة النازية :حرب المرويات العربية -اإلسرائيلية
الشعب يريد :بحث جذري في االنتفاضة العربية
السياسة الخارجية األميركية في الشرق األوسط
نظرات في القومية العربية حتى عام  0/0 0161مجلد
االستسالم ليس خيارنا
تعتيم
بال ضفاف
المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون
حالة حرب ،التاريخ السري للسي-أي-أيه و إدارة جورج بوش
فلسطين ،سالم ال فصل عنصري
هيئة األسرار /وكالة األمن القومي تحت المجهر
الملوك الهاشميين
المثقف والمناضل في االسالم المعاصر
الفتنة حروب في ديار المسلمين
السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية  /جزئين (غالف مجلد)
اقتل! اقتل! اقتل! جرائم الحرب في العراق
القادة وتـابعوهم في عالم خطير ،سيكولوجيا السلوك السياسي
حقول الدم الدين وتاريخ العنف
دول الخليج العربي الحديثة ،عالقاتها الدولية وتطوراألوضاع السياسية والقانونية والدستورية
فيها
حزب هللا والدولة في لبنان
بالد هكاري ,دراسة سياسية حضارية
غيفارا والعرب

£16.90
£99.41
£09.41
£04.41
£8.41
£28.90
£16.90
£09.41
£16.90
£16.90
£16.90
£18.90
£16.90
£09.41
£125.00
£99.41
£08.41
£04.41
£01.41
£08.41
£09.41
£04.41
£04.41
£16.90
£09.41
£39.90
£01.41
£24.90
£34.90
£09.41
£16.90
£09.41
£4.41
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د .عبد الحي زلوم
د .عبد الرزاق عيد
د .نزار عبد القادر
د.علي شتا
د.علي عبد فتوني
عمران أدهم
د .هاني الرضا
د .سهيال الشلبي
د.ظافر محمد العجمي
د.غسان عيسى
د .لطفي جعفـر فرج
ديتيلف ميليس
د.محسن محمد العربي
د .تركي فيصل الرشيد
د.أحمد محمود الخليل
دايفيد ج.روثكوبف
دافيد فرومكين
د.أميل نخلة
د .عبد الرزاق الفهد
هنري كوستون
وائل حالق
وائل حالق
ولي نصر
وليام وفيدلتي النكستر
وليام غاي كار
زكاري لوكمان
زكي شهاب
زكي الميالد
حسين العودات
حسين العودات
حسن صبرا
طالل عتريسي
طالب الحسن
طارق نافع الحمداني

أمريكا بعيون عربية
هدم الهدم
إيران والقنبلة النووية الطموحات االمبراطورية
المجتمع السعودي
تاريخ لبنان الطائفي
النفاق األميركي
العالقات الدبلوماسية والقنصلية
العالقات األردنية – البريطانية 0496-0400
أمن الخليج العربي تطوره وإشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية والدولية
العالقات اللبنانية السورية
الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق
تقرير ميليس النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية المنشأة بموجب قرار مجلس األمن
نوري باشا السعيد من البداية إلى النهاية
ما بعد الثورات العربية,الربيع العربي ومخاض التحول الديمقراطي
تاريخ الكورد في العهود االسالمية
الطبقة الخارقة
سالم ما بعده سالم
البحرين التطورالسياسي في مجتمع متحدث
االحزاب السياسية في العراق ودورها في الحركة الوطنية والقومية 0408-0469
الماسونية دولة في الدولة  ،جمهورية "الشرق األعظم"
السلطة المذهبية ،التقليد والتجديد في الفقه اإلسالمي
الدولة المستحيلة  ،الالسالم والسياسة ومأزق الحداثة االخالقي
صعود قوى الثورة
العز في القناعة
أحجار على رقعة الشطرنج
تاريخ االستشراق وسياساته
حماس من الداخل
اإلسالم و العولمة
المثقف العربي والحاكم
صورة العرب لدى اآلخر في ضوء العالقات التاريخية
سورية :سقوط العائلة ..عودة الوطن
الجمهورية الصعبة ،إيران في تحوالتها الداخلية وسياساتها اإلقليمية
اغتيال الحقيقة ،عبد السالم عارف وإشكالية الكتابة في تاريخه السياسي
البحرين في كتابات الرحالة االوروبيون 0409-0016

£09.41
£09.41
£09.41
£99.41
£14.90
£19.90
£09.41
£08.41
£99.41
£08.41
£09.41
£09.41
£04.41
£16.90
£16.90
£09.41
£34.90
£09.41
£09.41
£19.90
£18.90
£19.90
£19.90
£64.41
£16.90
£08.41
£09.41
£09.41
£09.41
£14.90
£28.90
£09.41
£09.41
£16.90
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ياسين الحاج صالح
يوسف رخا
يقصيني بريماكوف
يورغن كولبل
كنيث بوالك
كارن اي سميث
كاثي اوبراين ومارك فيليبس
مايكل وولف
مادلين اولبرايت
مؤيـد الونـداوي
محسن دلول
محسن دلول
محمد جابر االنصاري
محمد باروت
محمد العرب
محمد شاهين
محمد عبد هللا
محمد نمر المدني
محمد نور الدين
محمد محمد المفتي
محمد حسن احمد
محمد حسنين هيكل
محمد علي مقلد
محمد العبد هللا
محمد سالمة النحال
منير محمد الشواف
مروان كنفاني
مريم البسام
مريم البسام
مولاير ميراك -فايسباخ
مولاير ميراك -فايسباخ
مصطفى اللباد
مؤسسة القدس الدولية
مؤيد الونداوي

بالخالص ,يا شباب 09 /عاما في السجون السورية
بورقيبة على مضض عشرة أيام في تونس
الشرق األوسط المعلوم والمخفي
اغتيال الحريري أدلة مخفية
اللغز الفارسي الصراع بين إيران وأمريكا
األخالق والسياسة الخارجية (غالف مجلد)
غيبوبة الواليات المتحدة االميركية
نار وغضب  ،البيت االبيض في عهد ترامب
الجبروت والجبار ،تأمالت في السلطة والدين والشؤون الدولية
االتحاد العربي في الوثائق الريطانية
السياسة والحكم ،القوة والعقل بين الخوف والمجهول
عهد لحود تحت المحاكمة
العرب والسياسة اين الخلل
العقد االخير في تاريخ سورية ،جدلية الجمود واالصالح
مالم يذكره بريمر في كتابه
إدوارد سعيد أسفار في عالم الثقافة
ألف ومئة وأحد عشر يوما في بيروت (سيناريو درامي وثائقي) 0000
الهولوكوست المحرم
تركيا الصيغة والدور
ذاكرة النار
السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود
بين الصحافة والسياسة
اغتيال الدولة
ألف و مئة واحد عشر يوما في بيروت
نضال شعب السودان خالل قرن من الزمان
آراء في السياسة والتشريع
سنوات األمل
وثائق ويكيليكس الكاملة ،لبنان
مصر ،ثورة العشرين عاما عبر
مهووسون في السلطة
عبر جدارالنار،أرمينيا -العراق -فلسطين
حدائق األحزان إيران و (والية الفقيه)
كتاب القدس  /عين على القدس 9110/9119
االتحاد العربي في الوثائق البريطانية

£12.90
£8.41
£09.41
£09.41
£99.41
£08.41
£18.90
£24.90
£09.41
£34.90
£08.41
£09.41
£16.90
£19.90
£09.41
£8.41
£09.41
£09.41
£09.41
£24.90
£09.41
£24.90
£09.41
£09.41
£08.41
£09.41
£99.41
£09.41
£14.90
£09.41
£09.41
£09.41
£98.41
£34.90
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ميخائيل فارشفسكي
ناصر قنديل
نجدة فتحي صفوة
نجدة فتحي صفوة
نجدة فتحي صفوة
نجدة فتحي صفوة
نرجس طريف
نصري الصايغ
نصري الصايغ
ندوة
نضال حمادة
نعوم تشومسكي
نعوم تشومسكي
عرفان نظام الدين
سعد جمعة
سعد جمعة
سعيد الصباغ
سعيد مضيه
سالم عبود
سباستيان سميث
سير ونستون تشرشل
سيف الدين،بيارمصطفى
شريف تغبان
عادل سعيد بشتاوي
عادل الجوجري
عبد الغفار شكر
عبد هللا محمد الناصر
عبد الحي يحيى زلوم
عبد الحي يحيى زلوم
عبد الرحمن شلقم
عبد الباري عطوان
عبد الباري عطوان
عبد الباري عطوان
عبد الحسين الرفيعي

حرب الـ  66يوما ،حرب إسرائيل على حزب هللا ونتائجها
حروب كبيرة في شرق أوسط صغير
الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية –  7أجزاء ( السعر لكل جزء)
حكايات دبلوماسية
هذا اليوم في التاريخ – كانون الثاني (يناير) | المجلد األول
هذا اليوم في التاريخ :المجلّد الثاني ،شباط  /فبراير
الخديعة الكبرى
حوار الحفاة والعقارب دفاعا عن المقاومة
القاتل إن حكى \ سيرة االغتياالت الجماعية
األحزاب السياسية في العالم العربي
معركة قادش الثالثة  ،اسرار معركة القصير
أميركا :ما نقوله نحن يمشي
العالم .....إلى أين؟
ربيع الدم واالمل
المؤامرة ومعركة المصير
أبناء األفاعي
العالقات المصرية اإليرانية
رواد التنويرفي فلسطين
من يصنع الديكتاتور؟ صدام نموذجا
جبال هللا الصراع على الشيشان
تاريخ الثورة المهدية واالحتالل البريطاني للسودان
السياسة البريطانية تجاه تركيا وأثرها في كردستان 0499-0496
أحالم العظمة القطرية  ,ميراث من الفضائح للثالوث الحاكم
تاريخ الظلم األمريكي وبداية زمن األفول اإلمبراطوري المديد
احمدي نجاد رجل في قلب العاصفة
الطليعة العربية التنظيم القومي السري لجمال عبد الناصر 0489-0490
أميركا العقلية المسلحة
إمبراطورية الشر الجديدة
حروب البترول الصليبية والقرن األمريكي الجديد
نهاية القذافي
الدولة األسالمية  ،الجذور  ،التوحش ،المستقبل
ما بعد بن الدن
القاعدة التنظيم السري
دور النخبة القانونية في تأسيس الدولة العراقية

£8.41
£09.41
£25.90
£09.41
£29.90
£29.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£16.90
£09.41
£16.90
£14.90
£4.41
£4.41
£09.41
£09.41
£09.41
£99.41
£08.41
£04.41
£19.90
£09.41
£09.41
£29.90
£09.41
£09.41
£08.41
£24.90
£16.90
£16.90
£09.41
£08.41
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عدنان عياك
علي الشهابي
علي وهب
عمر كوش
عزمي بشارة
عزمي بشارة
عزمي بشارة
عزمي بشارة
عزمي بشارة
مجموعـة مؤلفيـن
مجموعـة مؤلفيـن
عزمي بشارة
عصام نعمان
عزيزحسن البرزاني
فهمي هويدي
فهمي هويدي
فضيل أبو النصر
فرج بيرقدار
فيليب توبمان
فحول
فداء عيتاني
فواز الطرابلسي
فواز الطرابلسي
فؤاد مطر
فرانسوا ميسان
فريد هاليداي
توفيق السيف
ريتشارد سينيت
رنا أبو ظهر الرفاعي
رنده حبيب
رغيد الصالح
رئـيف خوري
روبير سوليه
روبرت كالين

هذا ماحدث
سوريا إلى أيـن؟
الصراع الدولي للسيطرة على الشرق األوسط
الحرب األمريكية على العراق و رهانات المستقبل
سورية :حرب اآلالم نحو الحرية ،محاولة في التاريخ الراهن
الدين والعلمانية في سياق تاريخي  /الجزأ االول
الثورة التونسية المجيدة،بنية ثورة وصيرورتها من خالل يومياتها
الثورة التونسية المجيدة
ثورة تونس ،االسباب والسياقات والتحديات
االسالميون ونظام الحكم الديمقراطي
خلفيات الثورة  ،دراسات سورية
في المسألة العربية مقدمة لبيان ديموقراطي عربي
أميركا واإلسالم والسالح النووي حاضر الصراع ومستقبله
الحركة القومية الكردية التحررية في كردستان العراق 0490-0464
خيولنا التي ال تصهل  ،مقاالت في السياسة و التياسة
عن الفساد وسنينه (مجلد)
حزب هللا عقائد و أبعاد
خيانات اللغة والصمت ،تغريبتي في سجون المخابرات السورية
إمبراطورية األسرار (غالف مجلد)
موسوعة الحروب واألزمات اإلقليمية
الجهاديون في لبنان
تاريخ لبنان الحديث من اإلمارة إلى اتفاق الطائف
الديموقراطية ثورة
للقائد التاريخي قلم ينصفه
شبكة كاراليل ،ممول الحروب األمريكية
مئة وهم حول الشرق األوسط
حدود الديموقراطية الدينية
في مواجهة التعصّب :التعاون من أجل البقاء
الملف النووي اإليراني و الصراع على الشرق األوسط
الحسين أبا وإبنا :األردن في ثالثين عاما
لبنان العروبة
الفكرالعربي الحديث،اثرالثورة الفرنسية في توجيه السياسي واالجتماعي
السادات
جيش محمد عطا

£09.41
£8.41
£19.90
£6.41
£19.90
£24.90
£08.41
£19.90
£19.90
£24.90
£29.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£98.41
£08.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£18.90
£04.41
£16.90
£09.41
£14.90
£24.90
£09.41
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رول ميير
روي متحدة
ريتشارد هاينبرغ
شاكر النابلسي
شاكر النابلسي
شاكر النابلسي
شارل جان بريزار
شيريب سبيريدوفيتش
ثروت محمد
خالد الخشرمي
خليل خميس
خليل أحمد خليل
خير هللا خير هللا
غالب هلسا
غالب هلسا
غسان شربل
غسان شربل
غوردن ،مايكل
نجيب غالب
نجيب غالب
مارك فيشر ,مايكل كرانش

السلفية العالمية الحركات السلفية المعاصرة في عالم متغير
بردة النبي ،الدين والسياسة في إيران
غروب الطاقة
سجون بال قضبان يحدث في العالم العربي
لماذا؟ أسئلة العرب مطلع األلفية الثالثة
العرب بين الليبرالية واألصولية الدينية
أبو مصعب الزرقاوي الوجه اآلخر لتنظيم القاعدة
حكومة العالم الخفية
أشرف مروان
الشرق والغرب في السيرة الذاتية العربية
ثالثية الصمت
لماذا يخاف العرب الحداثة؟ بحث في الديموقراطية
المغرب في عهد محمد السادس..ماذا تغير...
الهاربون من الحرية
اختيار النهاية الحزينة
لعنة القصر
ذاكرة االستخبارات
كوبرا ،التفاصيل الخفية لغزو العراق واحتالله
الصراع على عرش اليمن  /في ظل التحوالت الديموقراطية
اإلسالمويات بين تخريب السياسة و تشويه الدين
ٌ
رحلة من الطموح والغرور والمال والنفوذ
ترامب بال قناع:

£34.90
£08.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£14.90
£09.41
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£98.41
£08.41
£08.41
£35.00

األدب والشعر المعاصر

أدونيس
محمد مظلوم
أبو ديب ،كمال
أدونيس
أدونيس
أدونيس
ايتل عدنان
أمل الجبوري
أنطوان بوالد
أنيس منصور
ألبرتو مانغويل
ألبرتو مانغويل

سوريا وسادةٌ واحدةٌ للسماء واألرض
أحمد الصافي النجفي ،الغربة الكبرى لمسافر بال جهة
األدب العجائبي والعالم الغرائبي
إهدأ هاملت تـنشق جنون أوفيليا
وراق يبيع كتب النجوم
كونشيرتو القدس
باريس عندما تتعرى
هاجر قبل االحتالل هاجر بعد االحتالل
يوميات الحرب
الكباريضحكون أيضا
تاريخ القراءة
فـن القراءة

£49.90
£19.90
£09.41
£09.41
£09.41
£4.41
£8.41
£18.41
£01.41
£99.41
£16.90
£18.90

38

ألبرتو مانغويل
ألبرتو مانغويل
ألبرتو مانغويل
إسكندر النجار
إسكندر النجار
جان لوكا سوليرا
جون كارول
جواد الحطاب
دانيال بزاك
د .محمد خليل عكاشة
د .محمد العويـن
د .محمد العويـن
د .محمد العوين
د.عبد الكريم حسن
د.عزيزاسماعيل
حميد قاسم
حسن النواب
مها بنت حليم
محمد الماغوط
محمد الماغوط
مي غـصوب
نزهة براضة
نينار اسبر
إعداد سمر الضوي
سعاد الصباح
عباس بيضون
بدر شاكر السياب
نازك المالئمة
عبد الوهاب البياتي
عبد اللطيف اطيمش
عبد اللطيف الحرز
عبد الواحد لؤلؤة
راسم المرواني
رعد مطشر

يوميات القراءة
مع بورخيس
الفضول
قاموس جبران خليل جبران
قاموس لبنان
أسوارودموع وزعتر
تحطم الثقافة العربية ،اعادة القاء نظرة على الحركة االنسانية
إكليل موسيقى على جثة بيانو
متعة القراءة
قصص من بالد النوبة
كلمات ،معارك أدبية ودراسات نقدية
المقالة
مواجهات ،كي يبقى شيء للتاريخ
قصيدة النثروإنتاج الداللة
الشعرية في الخبرة الدينية
وهذا ,صحيح أيضا
أمن يجيب البالد إذا دعته
في قبضة المجرى
البدوي األحمر
سأخون وطني
مزاج المـدن
األنوثة في فكرابن عربي
أحاديث مع والدي
روائع نزار قباني
رسائل من الزمن الجميل
الموت يأخذ مقاساتنا
ديوان بدر شاكر السياب  ،مجلدين
االعمال الشعرية الكاملة  ،مجلدين
االعمال الشعرية الكاملة  ،مجلدين
بدر شاكر السياب في ايامه االخيرة
المستحيل في األدب العراقي
أوراق الخريف دراسات وترجمات نقدية
ليلة احتراق القمر
الغرقى يجمعون المرجان

£14.90
£9.90
£18.90
£09.41
£24.90
£09.41
£04.41
£6.41
£9.90
£6.41
£01.41
£91.11
£00.41
£09.41
£01.41
£6.41
£6.41
£8.90
£09.41
£19.90
£4.41
£09.41
£12.90
£24.90
£09.41
£09.41
£38.90
£38.90
£38.90
£14.90
£09.41
£09.41
£6.41
£6.41
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خورخي لويس بورخس
خضر حسن خلف
غازي قهوجي
غالب هالسا
إبراهيم محمد النملة
جواد الحطاب
جوزف حرب
جمانة حداد
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
أدونيس
الحالج
أمل الجبوري
أنطوان بوالد
أياسو روزان
أياسو روزان
إيتل عدنان
د .سمير خوراني
هادي العلوي

صنعة الشعر
أرسم أسئلتي لسواي وأمضي
قهوجيات  6عرب الصابون
نقد األدب الصهيوني
شكوت نفسي
إكليل موسيقى على جثة بيانو
طالع ع بالي ف ّل (غالف مجلد)
سيجيء الموت وستكون له عيناك
االعمال الشعرية الكاملة الجزء األول 0490 -0494
االعمال الشعرية الكاملة الجزء الثاني 0461 -0490
االعمال الشعرية الكاملة الثالث 0481 -0460
االعمال الشعرية الكاملة الجزء الرابع 0449-0489
االعمال الشعرية الكاملة الجزء الخامس 0448
االعمال الشعرية الكاملة الجزء السادس 9116-9116
االعمال الشعرية الكاملة الجزء السابع 9118
االعمال الشعرية الكاملة الجزء الثامن 9101
فاتحة لنهايات القرن
تاريخ يتمزق في جسد امرأة
الكتاب 0
الكتاب 9
الكتاب 6
تنبأ أيها األعمى
أول الجسد آخر البحر
زمن الشعر
المحيط األسود
زوكالو
ديوان الحالج
تسعة وتسعون حجابا
عابر النهر
همسات جريئة
امرأة فوق الوهم
باريس عندما تتعـرى
دراسة في شعر سعدي يوسف
أبو العالء المعري المنتخب من اللزوميات

£09.41
£6.41
£09.41
£4.41
£8.41
£8.41
£09.41
£98.11
£18.90
£18.90
£18.90
£18.90
£18.90
£18.90
£18.90
£18.90
£16.90
£4.41
£04.41
£94.41
£94.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£12.90
£09.41
£09.41
£09.41
£4.41
£4.41
£09.41
£08.41
£09.41
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سهيل األب قاشا
هدى الشوا القدومي
هاشم شفيق
وازن عيدة
زاهي وهبي
حسن النواب
حسين درويش
حسن عبدهللا
طراد حمادة
ليلى عيد
لينا أبوبكر
مظفر النواب
لورد بايرون
محمد مهدي الجواهري
محمد عبد السالم
نبيلة الزيتوني
نجاة عبد هللا
سليم بركات
سعد عبد هللا الصويان
سعود آل ثاني
سالم الكندي
سليم بركات
سارة السهيل طالب
عباس بيضون
عبد العزبز التويجري
عبد العزبز التويجري
عبد العزبز التويجري
عبد العزبز التويجري
عبد العزبز التويجري
عبد العزبز التويجري
عبد العزيز المقالح
عبد السالم العجيلي
فريدريش نيتشة
رؤوبين سنير

أغاني الغربة وأناشيد الحصار
رحلة الطيور إلى جبل قاف
التطريز بالكرز
محمود درويش الغريب يقع على نفسه
في مهب النساء
أمن يجيب البالد إذا دعته
شامة ليل
ظل الورد
فنطاسيا
من حيث ال يدري
خلف أسوار القيامة
االعمال الشعرية الكاملة
أسفار شيلد هارولد
ديـوان الجـواهـري
أحلى ما قال نزار قباني في الحب والغزل /جزءان
أنا موجود ...هل من أحد سواي
مناجم األرق
المعجم
الشعر النبطي
رماد الذاكرة
الراحل غعلى غير هدى
األعمال الشعرية
دمعة على أعتاب بغداد
ب .ب .ب.
أبا العالء
ركب أدلج في ليل طال صباحه
اإلنسان رسالة وقارئ
في أثر المتنبي بين اليمامة والدهناء
حاطب ليل ضجر
رسائل و ماحكته في بيتي
كتاب المدن
مقامات عبد السالم العجيلي وأشعارة
ديوان نيتشه
ركعتان في العشق

£8.41
£04.41
£09.41
£09.41
£6.41
£6.41
£6.41
£09.41
£8.41
£09.41
£09.41
£29.90
£09.41
£94.41
£16.90
£09.41
£0.41
£0.41
£09.41
£4.41
£09.41
£04.41
£4.41
£6.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
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راسم المرواني
رعد مطشر
ثامر عدنان فؤاد شاكر
غازي القصيبي
غازي القصيبي
تشيدي ماتشيا
تشارلز بوكوفسكي
تي .أس إليوت

ليلة إحتراق القمر
الغرقى يجمعون المرجان
عفوا.....سقط عمدا
من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون
مائة ورقة ياسمين
لهيب نار وكلمات
الحب كلب من الجحيم
األرض الخراب مع التفسيرات النقدية الجديدة

£8.41
£6.41
£8.41
£09.41
£09.41
£14.90
£12.90
£16.90

علم االجتماع/علم النفس/بحوث
زهير فريد مبارك
إبراهيم الحيدري
إبراهيم الحيدري
إبراهيم الحيدري
إبراهيم الحيدري
إبراهيم الحيدري
أسامة زيد وهبة الصيادي
أميتاي إتزيوني
آن فلوريني
أندره كونت سبونفيل
إياد وحنان أبو شقر
إيزايا برلين
إيف شميل
باقر سلمان النجار
باقر سلمان النجار
براين ويتاكر
بسامي أحمد
برندان ولـسون
سمير الخليل وآخرون
تركي الحمد
جان نويل كابفيرير
جايمس غليك
جرمين تيليون
جوكينشلو/ش شتاينبرغ
حازم صاغية

أصول االستبداد العربي
سوسيولوجيا العنف واالرهاب
النظام األبوي وإشكالية الجنس عند العرب
تراجيديا كربالء
النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة
الشخصية العراقية،ج 0البحث عن الهوية
تاريخ األرقام عبر الحضارات
الخير العام
القوة الثالثة
هل الرأسمالية أخالقية ؟
السجاد الشرقي
نسيج اإلنسان الفاسد
بلدان الخليج العربية ومسألة التحديث
الحركات الدينية في الخليج العربي
صراع التعليم و المجتمع في الخليج العربي
الحب الممنوع
العالج اإليماني في الطب النفسي
الفلسفة ببساطة
التسامح بين شرق وغرب
الثقافة العربية أمام تحديات التغيير
الشائعات
نظرية الفوضى
الحريم وأبناء العم
التربية الخاطئة للغرب
شعوب الشعب اللبنابي ،مدن الطوائف وتحوالتها في زمن الحرب السورية

£18.90
£16.90
£09.41
£04.41
£04.41
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£45.90
£4.41
£4.41
£09.41
£09.41
£09.41
£8.41
£16.90
£4.41
£4.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£14.90
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حازم صاغية
حسين هنداوي
حنة أرندت
حنة أرندت
خالد القشطيني
د .الحجار محمد
د .رأفت محمد بشناق
د .سهيل البشرئي
د .لورا شليسنغر
د .محمد الحجار
داريوش شايغان
داريوش شايغان
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
ديريك هيتر
ر  .م  .هير
رياض نجيب فيكاني
سامي أحمد الموصلي
سامي زبيدة
ساير أيدون
ستيف كوهين
شاكر النابلسي
الشيخ علي اإلبراهيم الطرابلسي

مأزق الفرد في الشرق االوسط
التاريخ والدولة ما بين ابن خلدون و هيغل
في العنف
أسس التوتاليتارية
السخرية السياسية العربية
تشخيص األمراض النفسية
سيكولوجيا األطفال
دين هللا واحد
 01حماقات يرتكبها المتـزوجون فتفسد حياتهم
الوجيز في ممارسة العالج النفسي – السلوكي
أوهام الهوية
النفس المبتورة :هاجس الغرب في مجتمعاتنا
برود النساء دراسة علمية تشخص السبب..وتقترح العالج
الحب في االربعــيـن
مليون سؤال في الجنس ج+0ج9
غيرة العشاق
سؤال في الحب ج+0ج+9ج6
الطعام والجنس
عجز الرجال
القبلة
اللمس
كيف يكون قلبك دليلك
الرجل الحيوان
الرائحة والجنس
االحالم الجنسية
تاريخ موجز للمواطنية
أخالق السياسة
كيف تتعامل مع األلزهايمر
الظواهر الخارقة بين الدين والباراسيكولوجيا
أنثروبولوجيات اإلسالم
فضولية العلم
كيف تكون صاحب شخصية ساحرة
المال والهالل
التشيع في طرابلس وبالد الشام

£09.41
£4.41
£4.41
£14.90
£09.41
£09.41
£04.41
£4.41
£09.41
£4.41
£4.41
£16.90
£09.41
£16.90
£28.90
£14.90
£38.90
£14.90
£16.90
£16.90
£16.90
£14.90
£16.90
£16.90
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£8.41
£4.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
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صاموئيل هانتغنتون
د.عبد هللا ابراهيم
د.عبد هللا ابراهيم
د.عبد هللا ابراهيم
عبد هللا العروي
عبد الرحمن بن خلدون
عزيز العظمة
عمر األنصاري
عمر نشابة
غازي القصيبي
غسان عشا
غصوب وويب
غوستاف لوبون
فؤاد الخوري
فؤاد الخوري
فالح عبد الجبار
ميالني كالين
كيرو لويس
ليلى شحرور
محمد أركون
محمد أركون
محمد أركون
محمد سعيد
محمد كريم الكواز
محمد خليل الحداد
محمد حسن علوان
مدين عبدو حمية
منى خويص
مي غصوب
مي يماني
مها مبسلط
ميتشيو كوشي
نزيه األيوبي

النظام السياسي لمجتمعات متغيرة
السرد النسوي
السرد ،واالعتراف والهوية
التخيل التاريي /السرد والمبراطورية ،والتجربة االستعمارية
ابن خلدون وماكيافللي
مقدمة ابن خلدون
األصالة أو سياسة الهروب من الواقع
الرجال الزرق
سجن رومية إن حكى
ثورة في السنة النبوية
الزواج والطالق و تعدد الزوجات في اإلسالم
الرجولة المتخيلة
سيكولوجية الجماهير
لغة الجسد
أيديولوجيا الجسد
معالم العقالنية والخرافة في الفكر السياسي العربي
التحليل النفسي لألطفال
اكتشف شخصيتك وشخصيات اآلخرين
أسرار لغة الجسد
من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي
العلمنة والدين
قراءات في القرآن
النسب والقرابة في المجتمع العربي قبل اإلسالم
كالم هللا
أوراق متناثرة في الطب النفسي
الرحيل  ،نطرياته والعوامل المؤثرة فيه
خصائص االستخبارات واألمن القومي
وجوه القائد
المرأة العربية وذكورية األصالة
هويات متغبرة ،تحدي الجيل الجديد في السعودية
مهد اإلسالم
بكل هدوء وايجابية
علم الفراسة والتشخيص
العرب ومشكلة الدولة

£4.41
£08.41
£08.41
£08.41
£4.41
£19.90
£4.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£14.9
£4.41
£09.41
£4.41
£09.41
£09.41
£09.41
£4.41
£4.41
£29.90
£09.41
£09.41
£16.90
£16.90
£09.41
£09.41
£4.41
£16.90
£09.41
£16.90
£16.90
£4.41
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ويستان أودن
زكي الميالد
مصطفى الحجازي
مصطفى الحجازي
نخبة من االساتذة

محنة الشاعر في أزمنة المدن
اإلسالم و الحداثة  /من صدمة الحداثة إلى البحث عن حداثة إسالمية
التخلف االجتماعي ،مدخل الى سيكولوجية االنسن المقهور
اطالق طاقات الحياة ،قراءات في علم النفس االيجابي
المرشد في الطب النفسي

£4.41
£09.41
£18.90
£09.41
£19.90

الفـكـــــر والفلسـفة
ابن عربي
ابن عربي
ابن عربي
ابن عربي
ابن عربي
مجموعة مؤلفين
ابن قرناس
ابراهيم شحبي
أحمد أصفهاني
احمد شهاب
أحمد قاسم آل بزدون
أحمد بوملحم
أحمد ماضي
أالن توريـن
آالن تورين
الحاج خوجه كمال الدين
ألفريد لويس دي بريمار
البنك الدولي
أمين ب .صاجو
أمين ب.صاجو
أوليفييه روا
أوليفييه روا
أوليفييه روا
أوليفييه روا
ايبك تشارلشلر
أدونيس
أدونيس
ارنست غيلـز

تفسير ابن عربي  /في مجلدين
مجربات ابن عربي
محاضرة االبرار ومسامرة االخيار
رسائل ابن عربي
فصوص الحكم
الفلسفة السياسية المعاصرة قضايا واشكاليات
رسالة حولة الخالفة وحكم هللا
حكايتي مع العلمانية
مي زيادة  .....صحافية
المجتمع المدني والدولة المعاصرة الخليج مثاال
المنهج االستنطاقي في علم الكالم الجديد
العرب والتحديات الحضارية
سالمة موسى – العلمانية والدين
ماهي الديموقراطية
عزاءات الفلسفة
محمد (ص) المثل األعلى لألنبياء
تأسيس اإلسالم
إطالق قدرات العمالة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
المجتمع المدني في العالم اإلسالمي
المجتمع المدني في العالم اإلسالمي
الجهل المقدس
اإلسالم والعلمانية
عولمة اإلسالم
الجهاد والموت
لطيفة خانم أفندي و مصطفى كمال آتاتورك
الثابت والمتحول ( 9أجزاء)
الصوفية والسوريالية
مجتمع مسلم (غالف مجلد)

£49.90
£34.90
£34.90
£19.90
£18.90
£19.90
£09.41
£09.41
£09.41
£8.41
£09.41
£09.41
£4.41
£09.41
£18.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£16.90
16.90
£09.41
£14.90
£29.90
£90.11
£09.41
£08.41
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ارنت ليبهارت
ارنست مولداشف
اسكندر نجار
إتيين دو البويسيه
أنس زاهد
بول فيريليو
برتران بادي
باقر سلمان النجار
بول مايسون
جمال سنكري
صادق جالل العـظم
صادق جالل العـظم
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
جلبيراألشقر
جلبيراألشقر
جلبيراألشق وميخائيل فارشفسكي
جهاد الخازن
جورج طرابيشي
جورج طرابيشي
جورج طرابيشي
جورج طرابيشي
جورج طرابيشي
جورج طرابيشي
جورج طرابيشي
جورج طرابيشي
جوزيف كيشيشيان
جوكينشلو شتاينبرغ
جيف سيمونز
جيل كيبل
ج .هيو سلفرمان
جون س ماكسويل
جيرار ليكلرك
محمد لطفي جمعة

الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد
من هم أسالف البشرية
مدرسة الحـروب
العبودية المختارة
هكذا سكت نيتشه ،هكذا تكلم زوربا
السرعة والسياسة من ثورة الشارع الى الحق في الدولة
الدولة المستوردة
الديموقراطية العصبية في الخليج العربي
انهيار االقتصاد العالمي ،نهاية عصر الجشع
مسيرة قائد شيعي
ما بعد ذهنية التحريم
نقد الفكر الديني
النـبي
األجنحة المتكسرة
الشرق الملتهب
الشعب يريد،بحث جذري في االنتفاضة العربية
حرب الـ  66يوما
المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون
هرطقات 0
هرطقات 9
مصائر الفلسفة بين المسيحية واإلسالم
نظرية العقل
إشكالية العقل العربي
العقل المستقيل في اإلسالم
وحدة العقل اإلسالمي
مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة
الخالفة في العربية السعودية
التربية الخاطئة للغرب /كيف يشوه اإلعالم الغربي صورة اإلسالم
عراق المستقبل
الفتنة
نصيّات بين الهرمينوطيفا والتفكيكية
نظرات في مسألة الزعامة
العمولة الثقافية ،الحضارات على المحك
تاريخ فالسفة االسالم في المشرق والمغرب

£09.41
£09.41
£8.41
£10.99
£09.41
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£19.90
£16.90
£12.90
£12.90
£09.41
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£26.90
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د .محمد الحداد
د .محمد الحداد
د .محمد الحداد
د .نبيل خليل خليل
د .محسن الخوني
د .وسماء اآلغا
د .زهيرالذاودي
د .رحمن غركان
دومينيك أورفوا
د .علي سالم
د .رضوان السيد
د .نضال الصالح
د .مصطفى م .عبد المعبود
د .أدونيس العكرة
د .محمد يونس علي
د .عبد هللا الفيفي
عبد الوهاب
عادل ضاهر
د .جـورج قرم
د .جـورج قرم
د .جـورج قرم
د .حامد الكار
د .محمد الكبيسي
د .داود الجلبي الموصلي
د .المنصف المرزوقي
وحيد الغامدي
تشارلز داروين
تركي الحمد
تركي الحمد
تركي الحمد
تركي الحمد
فرانسوا توبال
عبد المحسن التويجري
عبد المحسن التويجري

اإلسالم نزوات العنف و استراتيجيات اإلصالح
حفريات تأويليه في الخطاب اإلصالحي العربي
ديانة الضمير الفردي ومصيراإلسالم في العصر الحديث
أمريكا بين الهنود والعرب
التنوير والنقد منزلة كانط في مدرسة فرانكفورت
الواقعية التجريدية من الفن
الخروج من نسق الدولة الدينية
المنهج التكويني  /من الرؤية إلى اإلجراء
المفكرون األحرار في اإلسالم
مشاهد معاصرة في الماركسية
المستشرقـــون األلمان
المأزق في الفكر الديني بين النص والواقع
هل هللا موجود؟ دراسة لمشكلة األلوهية في الوجودية واإلسالم
التربية على المواطنية وشروطها في الدول المتجهة نحو الديمقراطية
المعنى وظالل المعنى
نقد القيم
محاضرات الحائزين على جائـزة نوبل لآلداب 9101_9111
االسسس الفلسفية للعلمانية
في معنى العروبة ( مجموعة باحثين)
حكم العالم الجديد
انفجارالمشرق العربي من تأميم قناة السويس إلى غزوالعراق 9119-0409
الوهابية مقالة نقدية
نشأة الفكر السياسي عند العرب
كتاب الفنديداد,أهم الكتب التي تتألف منها األبستا
اإلنسان الحرام ،قراءة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
حكاية التدين السعودي
اصل األنواع ،نظرية النشوء والتطور (غالف مجلد)
و يبقى التاريخ مفتوحا
الثقافة العربية في عصر العولمة
من هنا يبدأ التغيير
السياسة بين الحالل والحرام
الشيعة في العالم ،صحوة المستبعدين واستراتيجيتهم
اإلنسان رسالة وقارئ
حاطب ليل ضجر

£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£94.41
£94.41
£09.41
£8.41
£6.41
£01.41
£09.41
£09.41
£08.41
£08.41
£19.90
£18.90
£18.90
£19.90
£98.41
£8.41
£09.41
£09.41
£09.41
£16.90
£98.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
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عبد المحسن التويجري
شاهدورت جافان
الطاهر بن جلون
الطاهر بن جلون
زهير الجزائري
منصف الجزار
حازم صاغية
حازم صاغية
حسام عيتاني
حسن الترابي
حسين الخشن
خالدة سعيد
خلدون حسن النقيب
خلدون حسن النقيب
خير هللا خير هللا
رشيد الخيون
حسين الداموني
محمود الذوادي
تركي علي الربيعـو
رسول محمد رسول
رغيد الصلح
عبد الجبار الرفاعي
رياض رمزي
رياض رمزي
روزنتال
رؤوف شبهاني
زيجمونت باومان
سالم القمودي
سامي سلمان
نادر سراج
نيكوال ميكيافيللي
موسى واخرون سالمة
سميرعطا هللا
سهام القحطاني

ركب أدلج في ليل طال صباحه
فلينزع الحجاب
اإلرهاب كما نشرحه ألوالدنا
اإلرهاب كما نشرحه ألوالدنا
المستبد صناعة قائد صناعة شعب
المخيال العربي في األحاديث المنسوبة إلى الرسول
وداع العروبة
االنهيار المديد.الخلفية التاريخية النتفاضات الشرق االوسط العربي
هويات كثيرة و حيرة واحدة
السياسة والحكم
اإلسالم والعنف قراءة في ظاهرة التكفير
يوتوبيا :المدينة المثقفة
آراء في فقه التخلف
صراع القبلية والديموقراطية
المغرب في عهد محمد السادس
المشروطة والمستبدة
ملف الهبل العربي
الثقافة بين تأصيل الرؤية اإلسالمية واغتراب منظور العلوم االجتماعية
األرض اليباب محاكم الفكر األسطوري العربي
فقهاء وأمه جذور العمل االسالمي في العراق الحديث
لبنان والعروبة
اإلسالم المعاصروالديمقراطية
الدكتاتورفنانا
االقتصاد السياسي للمواكب الحسينية
مفهوم الحرية في اإلسالم /دراسة في مشكالت المصطلح و أبعاده في التراث العربي اإلسالمي
مشاهـير فالسفة المسلمين
الحياة السائلة
التأمالت في الخلق و المحيا و الممات
من مسير ....إلى مخير
حوار اللعنات
األمــير
حريةاالعتقاد الديني ساجالت اإليمان واإللحاد منذ عص النهضة إلى اليوم
مقال األربعاء
مساءلة اإلله

£09.41
£12.90
£14.90
£09.41
£09.41
£98.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£4.41
£10.90
£4.41
£29.90
£16.90
£94.41
£09.41
£09.41
£18.90
£09.41
£09.41
£09.41
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فراس السواح
سوذرن
سيد القمني
رسالن شرف الدين
عزت صافي
هاشم صالح
هاشم صالح
طالل عتريسي
كريستيان دوالكومبان
اميل برهييه
كمال الطويل
عادل ضاهر
عايدة الجوهري
عباس بيضون
عبد الغني العمري
عبد الجبارفالح
علي العميم
علي العميم
علي الكواري
علي خليفة الكواري
علي خليفة الكواري
علي بن مسلم
شير باسل عون
حسام عـيتاني
عبد الرزاق عيد
روجيه غارودي
روجيه غارودي
فرانس فانون
فايرنر نشينفان
فداءعيتاني
فراي تاكيه ونيكوالس غفوسديف
نبيل الفرجاني
البير الفرجاني
فريدريك لونوار

مدخل إلى نصوص الشرق القديم
صورة اإلسالم في أوروبا في القرون الوسطى
أهل الدين والديموقراطية
مدخل لدراسة األحزاب السياسية العربية
طريق المختارة ،زمن كمال جنبالط
االنسداد التاريخي ،لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي؟
االنتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ
الجمهورية الصعبة
تاريخ الفلسفة في القرن العشرين ( المجموعة الكاملة )
تاريخ الفلسفة :المرحلة الهلنستية والرومانية  8أجزاء في علبة
القاعدة وأخواتها قصة الجهاديين العرب
الفلسفة والمسألة الدينية
رمزية الحجاب  /مفاهيم ودالالت
الموت يأخذ مقاساتنا
مراتب العقل والدين
األثـنية والدولة ،األكراد في العراق وإيران وتركيا
شيء من النقد  ،شيء من االتاريخ
العلمانية والممانعة اإلسالمية
أزمة الديموقراطية في البلدان العربية
العين بصيرة ،مثلث التجاهل :لبنفط والتنمية الديمقراطية
الشعب يريد االصالح في قطر  ...أيضا
رأي للتفكير
الفكر العربي الديني المسيحي مقتضيات النهوض والتجديد والمعاصرة
هويات كثيرة وحيرة واحدة
محمد عبده إمام الحداثة والدستور
اإلرهاب الغربي
هل نحن بحاجة إلى هللا؟
ألجل الثورة األفريقية
األسئلة المخفية محوالة لالقتراب من اإلسالم
الجهاديون في لبنان من "قوات الفجر" إلى "فتح اإلسالم"
نشوء اإلسالم السياسي الراديكالي و انهياره
المظاهر الجمالية عند ظرفاء العرب من الحجاز إلى بغداد
لبنان الدين والدنيا
في السعادة ،رحلة فلسفية

£09.41
£12.90
£09.41
£4.41
£08.41
£09.41
£09.41
£09.41
£19.90
£120.00
£09.41
£08.41
£09.41
£6.41
£94.41
£09.41
£29.90
£09.41
£09.41
£29.90
£28.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£04.41
£09.41
£14.90
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فرهاد دفتري
فرهاد دفتري
فرهاد دفتري
فرهاد دفتري
فرهاد دفتري
فريد هاليداي
فريد هاليداي
فهمي جذعان
عبد هللا القصيمي
سالم القموري
كمال الصليبي
مصطفى حجازي
محمد أركون
محمد أركون
محمد أركون
محمد أركون
محمد أركون
محمد أركون
محمد أركون وجوزيف مايال
محمد المزوغي
محمد المزوغي
مروان اسكندر
مروان اسكندر
مروان اسكندر
محمد المزروعي
عبد العزيز المقالح
رشاد منجي
مي غصوب
سامي نائير
شاكر النابلسي
نايف زهر الدين
ترجمة :فالح عبد الجبار
أديب نصر الدين
نعوم تشومسكي وجلبير األشقر

المناهج واألعراف العقالنية في اإلسالم
تاريخ اإلسالم الشيعي
اإلسماعيليون :تاريخهم وعقائدهم
االسماعليون في مجتمعات العصر الوسيط اإلسالمية
معجم التاريخ االسماعيلي
 011وهم حول الشرق األوسط
اإلسالم و الغرب
حصاد القرن  /مجلد كبير
مشكالت األحاديث النبوية
حركة الفكر بين التلقائية والتوجيه القسري
كمال الصليبي في حوار مع زياد منى عن مقوالته في نصوص التوراة و اإلنجيل
لماذا العرب ليسوا أحرارا
االستشراق بين دعاته ومعارضيه
الفكراإلسالمي
الفكراألصولي واستحالة التأصيل
أين هوالفكراإلسالمي المعاصر ؟
معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية
نزعة األنسنة في الفكر العربي
من منهاتـن إلى بغداد ما وراء الخيروالشر
العقل بين التاريخ و الوحي حول العدمية النظرية في إسالميات محمد أركون
عمانوئيل كانط الدين في حدود العقل واإلسالم
سالسل الذاكرة وتالوينها
دولة قطر المتقلبة
رفيق الحريري و قدر لبنان
عمانوئيل كانط ،الدين في حدود العقل أوالتنوير الناقص
كتاب المدن
مسلمون وأحرار ،متى توافقنا على الكتابة
مابعد الحداثة
اإلمبراطورية في مواجهة التنوع
محامي الشيطان /دراسة في فكر العنيف األخضر
الحياة بعد الموت حقيقة أم خيال
االستشراق واإلسالم
محمد نبي اإلسالم والمسيحية /مدخل إلى المناخ الثقافي عشية اإلسالم
السلطان الخطير

£16.90
£19.90
£36.90
£09.41
£19.90
£09.41
£09.41
£68.41
£09.41
£09.41
£9.41
£09.41
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£04.41
£09.41
£09.41
£09.41
£26.90
£24.90
£09.41
£09.41
£14.90
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£4.41
£09.41
£09.41
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شاكرنوري
فريدريش نيتشة
سوزان نيومان
هاشم صالح
هشام شرابي
صموئيل هنتغتون
ماكس هوركهايمر
ديريك هيتر
وليد شميط
يورغن نلسن
د .احمد يوسف
حسن الترابي
سميرابراهيم خليل حسن
سميرابراهيم خليل حسن
سميرابراهيم خليل حسن
سميرابراهيم خليل حسن
سميرابراهيم خليل حسن
حمزة المزيني
د .عبد العزيز العسكر
د .محمد عمارة
د.محمد عمارة
سهيل التغلبي
عبد الصمد الديالمي
عبد هللا القصيمي
عبدهللا القصيمي
عبدهللا القصيمي
عبدهللا القصيمي
عبدهللا القصيمي
محمد زاهد كامل جول
علي بن إبراهيم النملة

روجيه غارودي هذه وصيتي للقرن 90
هذا هو اإلنسان
 901طريقة لتقولها وتعنيها ،كيف تقول ال
االستشراق بين دعاته و معارضيه
مقدمات لدراسة المجتمع العربي
من نحن ،التحديات التي تواجه الهوية األمريكية
جدل التنوير ،شذرات فلسفية (غالف مجلد)
تاريخ موجز للمواطنية
إمبراطورية المحافظين الجدد
المسلمون في أوروبا
مستقبل اإلسالم السياسي ،وجهات نظر أمريكية
المصطلحات السياسية في اإلسالم
أنباء القرآن
دين الحكومة
الدين خرافة ام علم
منهاج العلوم
انقالب المسلمين
ثقافة التطرف التصدي لها والبديل عنها
التنصير في الخليج العربي
الدولة اإلسالمية بين العلمانية والسلطة الدينية
تيارات الفكر اإلسالمي
الصهيونية تحرف اإلنجيل
المدينة اإلسالمية واألصولية و اإلرهاب
االنسان يعصي لهذا يصنع الحضارات
العرب ظاهـرة صوتية
الكون يحاكم االلـه
عاشق لعار التاريخ
الثورة الوهابية
رسالة القضاء والقدر
إشكالية المصطلح في الفكر العربي

£09.41
£09.41
£4.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£8.41
£09.41
£09.41
£09.41
£09.41
£14.90
£09.41
£4.41
£09.41
£08.41
£4.41
£4.41
£09.41
£35.90
£29.90
£16..90
£16.90
£8.41
£09.41

موسيقى  ،فنــون  ،والمسرح
د .خالد السلطاني
ايلي حداد
رهيف فيّاض

العمارة في العصراألموي ،اإلنجاز والتأويل
إشكالية العمارة الحداثية
من العمارة الى المدينة

£08.41
£14.90
£16.90
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خالد السلطاني
حسين الهنداوي
د .شاكرلعيبي
علي ثويني
وزارة الثقافة العراقية
ابراهيم رمضان المارديني
ألميرا أخوندوفا
د .ب .إبراهيم غريب
د .ب .إبراهيم غريب
د .روبير أبو ديب
د .لطفي المرايحي
ي .قوجمان
محمد سيد خطاب عمر
مجيد طراد ،ربيع محمد
حامد السعدي
حميد البصري
حسين إسماعيل االعظمي
عبد هللا بن يوسف الجديع
كمال ديب
د .مفيد مسوح
هاشم محمد رجب
منى غندور
إبراهيم العريس
زهورشريفة
إلياس سحاب
ريما نجم
حسين إسماعيل األعظمي
فواز طرابلسي
محمد قابيل
محمود قاسم
متحف بال حدود
محمد شكر الجبوري
ماهراليوسفي

فعل العمارة...ونصها ،قراءة في عمارة الحداثة...وما بعدها
محمد مكية والعمران المعاصر
العمارة الذكورية في البناء والمعاييراالجتماعية واألخالقية في العالم العربي
العمارة االسالمية  ،سجاالت في الحداثة
مجموعة في االغاني العامية العراقية ½
التبيان في احكام الموسيقى واأللحان
مدرسة العزف على آلة القانون
ألحان من الشرق
ألحان خالدة
صباح امبراطورة األغنية اللبنانية
الموسيقى العربية إلى أين ؟
الموسيقى الفنية المعاصرة في العراق
الطرب العربي على مرالعصور
فيروز حياتها و أغانيها
المقام و بحوراألنغام
أغان شعبية عراقية
الطريقة القندرجية في المقام العراقي و أتباعها
الموسيقى و الغناء في ميزان اإلسالم
بيروت والحداثة  ،الثقافة والهوية من جبران الى فيروز
جماليات اإلبداع الرحباني (جزءان)
المقام العراقي واعالم المغنين والموسيقيين ومقاهي بغداد من عهد الخلفاء الراشدين والعهدين
االموي والعباسي
سلطانات الشاشة العربية رائدات السينما العربية
السينما والمجتمع في الوطن العربي ،القاموس النقدي لالفالم
أسرارأسمهان
الموسيقى العربية في القرن العشرين ،مشاهد ومحطات ووجوه
كتاب فيروز ..وعلى األرض السالم /مجلد
الطريقة القندرجية في المقام العراقي واتباعها
فيروز والرحابنة ،مسرح الغريب والكنز واالعجوبة
موسوعة الغناء في مصر (غالف مجلد)
دليل األقالم في القرن العشرين
اكتشف الفن اإلسالمي
الخط العربي في المدرسة البغدادية (جزءان)
ناجي العلي مدهش الملهاة ومفجع المأساة

£39.90
£16.90
£09.41
£16.90
£48.90
£9.41
£09.41
£98.41
£68.41
£09.41
£8.41
£09.41
£08.41
£09.41
£94.41
£94.41
£08.41
£08.41
£19.90
£00.41
£19.90
£29.90
£29.90
£09.41
£24.90
£85.90
£08.41
£14.90
£64.41
£64.41
£94.41
£94.41
£09.41
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مشهورمصطفى
ناصرالمال
عبيدو باشا
عبد الكريم جواد
عصام محفوظ
جوليان غرين
روزينا فوزية الراوي
شارلزويلسون
سون تزو

إعداد الممثل أم إعداد المتفرج
غزو أمريكا
أقول يا سادة /تجربة الحكواتي :من التقليد إلى الحداثة
عائد من الزمن اآلتي
األعمال المسرحية الكاملة
جنوب  /مسرحية
أسرارجدتي الطقوس القديمة والقدرات الشافية للرقص الشرقي
لوحات في القرن التاسع عشر /لبنان -فلسطين -سيناء
فن الحرب

£8.41
£8.41
£09.41
£4.41
£99.41
£4.41
£09.41
£68.41
£14.90

القــانون
الدكتورموسى بن جعـفـر
آل فرعون ،فريق المزهـر
د .أشرف اللمساوي
د .رمضان أبوالسعود
د .عبد الحسين شعبان
د .عمر حسن عدس
د .ماجد إبراهيم علي
عبد الحميد الوالي
طالل الحسيني

تطورالقانون اإلداري العماني
القضاء العشائري
مبادئ القانون الدولي اإلنساني
شرح مقدمة القانون المدني  /النظرية العامة للحق
من هوالعراقي؟ إشكالية الجنسية والالجنسية في القانونين العراقي والدولي
مبادئ القانون الدولي العام المعاصر
قانون العالقات الدولية
إشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي
الزواج المدني،الحق والعقد على االراضي اللبنانية

£09.41
£09.41
£08.41
£99.41
£09.41
£04.41
£04.41
£09.41
£12.90

معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديدة \ عربي -انكليزي موضح بالرسوم
قاموس حتي طبي الجديد
الجامع لمفردات االدوية واالغذية ج+0ج9
موسوعة األدوية الطبيعية والخضار والفواكه  /التداوي باألعشاب
موسوعة المسابقات والمعلومات
المعجم القانوني ،عربي -انكليزي
معجم االلفاظ التراثية في فلسطين عربي -عربي
معجم االغاني الشعبية الفلسطينية عربي -عربي
المعجم الحديث لمصطلحات الصناعات الغذائية
معجم الحافظ للمتصاحبات العربية
معجم المصطلحات السياسية والدولية
معجم مصطلحات اإلعالم إنكليزي-فرنسي-عربي
معجم الكومبيوتر واإلنترنت والمعلوماتية (غالف مجلد)

£48.90
£45.90
£38.90
£08.41
£04.41
£24.90
£29.90
£19.90
£99.41
£64.41
£08.41
£04.41
£98.41

القــواميس والمعاجم والموسوعــات
أحمد شفيق الخطيب
أحمد شفيق الخطيب ،يوسف جتي
ابن البيطار
إعداد :سميرعبد الخالق
إعداد :محمد عدنان غنام
حارث الفاروقي
حسين علي لوباني
حسين علي لوباني
د .حسين علي موصللي
د .الطاهربن عبدالسالم هاشم
د .احمد زكي بدوي
د .احمد زكي بدوي
شريف بدوي
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د .جرجس جرجس/أ حويس
د.عبد المجيد سالمي وآخرون
د .شيرالعالق
هزاع بن عبد الشمري
حافظ قاضي
منيربعلبكي ،د.روحي بعلبكي
مهند عبدالرزاق الفلوجي
مازن مكوك
محمد رضا الشيبي

المعجم المدرسي للطالب عربي -عربي
معجم مصطلحات علم النفس
قاموس دار العلم التكنولوجي للمعلومات واالتصاالت
لغة قبيلة شمر حائل وما حولها
قاموس القاضي /كردي-عربي /عربي-كردي
المورد القريب المزدوج
معجم الفردوس
اللغة العربية الشرقية
معجم وأصول اللهجة العراقية

£09.41
£98.41
£94.41
£04.41
£04.41
£9.90
£70.00
£8.41
£09.11

اللــــــغة
عالء الالمي
ابو فارس الدحداح
ارنست دويلهوفـو
أندره كسبار
د .نزار أباضة
د .خليل إبراهيم
د.عبد هللا الكيش
كمال ابو مصلح
محمد رجب باشا
هوكر توفيق
د .حسن جعفرنورالدين
نادرسراج
خالدة سعيد
خالدة سعيد
خالدة سعيد
خالدة سعيد

المبسط في النحو واإلمالء
شرح ألفية ابن مالك (غالف مجلد)
رموز ومعجزات ،دراسات في الطرق والمناهج التي استخدمت لقراءة الكتابات واللغات القديمة
اإلنجليزية السهلة
العربية لغير أبنائها  /جزءان
قواعد اللغة العربية للمتقدمين
اللغة العربية قواعد – تدريبات – نصوص
منجد الطالب في النحو واإلعراب والبالغة واإلمالء وقواعد القراءة
استعمال قواعد اللغة اإلنكليزية
األلفباء الكردية  /بالحروف العربية والحروف الالتينية نشوؤها وتطورها
اإلمالء،قوانينه وقواعده في اللغة العربية
خطاب الرشوة
في البدء كان المثنى
فيض المعنى
أفق المعنى
جرح المعنى

£16.90
£99.41
£09.41
£09.41
£98.41
£09.41
£09.41
£09.41
£08.41
£09.41
£09.41
£04.41
£16.90
£14.90
£14.90
£14.90

المتنــوع  ،تطوير الذات

كريس باريز براون
مارك ميوداونك
ستيفن غراي
ايكهارت تول
الصادق النيهوم
الفارابي

تألّق وأبدع
المادّة في حياتنا
أسساد الجاسوسية الجدد
قوة اآلن
فرسان بال معركة
بواكير الطب الحديث كنوزالصحة

£14.90
£16.90
£28.90
£16.90
£14.90
£09.41

54

الملك المظفر يوسف بن عمر
أوشو
أوشو
أوشو
أوشو
أوشو
أوشو
أوشو
بالل خلف السكارنة
بول آردن
جانت اناستازيو /م بيفيليكا
دايل كارنيجي
دايل كارنيجي
د .البرت ايليس
دايفيد أيكه
د .غسان جعفر
د .أحمد ماجد
نايف الجهني
د .نسب الربيع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
د .فوزية الدريع
ديباك تشوبرا
ديباك تشوبرا
ديارمويد جيفريز
د .نيفين ديفيد
د .سامية عزام
د .ستينلي غرينسبان
د .محمد صادق زلزلة
د.عـزيزطالل
هادي المدرسي
هادي المدرسي
هورهي كروز
هاينزا يبورتس

المعتمد في األدوية المفردة
صيدلية النفس
حكمة الرمال
صباح الخير ،تأمالت في الصباح يوما بعد يوم
رؤى جبران خليل جبران ف النبي
المركب الفارغ
أهل الطريق
تأمالت قبل النوم يوما بعد يوم
المهارات االدارية في تطوير الذات
كيفما فكرت....فكر العكس
كل شيء عن الزفاف ،كل ما يجب معرفته لجعل زفافك مناسبة ناجحة وسعيدة
كيف تكسب االصدقاء
دع القلق وابدأ الحياة
شعور أفضل ،نفسية أفضل ،حياة أفضل ،عالج ذاتي معمق لعواطفك
السراالكبر/معلومات مذهلة عن خفايا الكون و األحداث
طب الحجامة /كاسات الهواء
دليلك إلى فن السكرتاريا والمراسالت وإدارة األعمال
الكارما في االسالم ،تقنية العالج باالخالق والطاقة الروحيه
المطبخ الموسمي
الطعام والجنس
القبلة
مليون سؤال في الجنس
الحلول الروحية
القوانين الروحانية السبعة للنجاح ،الدليل العملي لتحقيق أحالمك
األسبرين /قصة استثنائية لعقار أعجوبة
مئة سر بسيط من أسرارالسعادة
دليل البدائل الطبية/الطب الكلي
بناء العقول السليمة ،الخبرات الستة التي تبني الذكاء
مجمع األمثال العامية البغدادية وقصصها
بنك الموسوعة األشمل في المعلومات الثقافية
أساليب النجاح
مفاتيح النجاح
 8دقائق عند الصباح طريقة بسيطة لحرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد
التدريب نحو النجاح ،طريقك للوصول إلى أهدافك الشخصية والمهنية

£08.41
£14.90
£16.90
£18.90
£24.90
£16.9
£19.90
£09.41
£24.90
£10.90
£09.41
£16.90
£16.90
£09.41
£26.90
£09.41
£6.41
£16.90
£99.41
£09.41
£09.41
£09.41
£16.90
£14.90
£09.41
£09.41
£04.41
£04.41
£08.41
£98.41
£14.90
£14.90
£09.41
£09.41
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هدى عمران
واين داير
واين داير
يوري ايفانوف
كامل الجبوري
كارمن
توم كيلي و جوناثن ليتمان
تشارلز باناتي
نات سيغالون
نوبوأكي نوتوهارا
ريوهو اوكاوا
ريوهو اوكاوا
جيمس آالن
سميرشيخاني
ستيوارت ما كي
سهام إبراهيم محمود
ستيفان تسفايج
ستيفن بايكر
عائدة عاصي
فاطمة شرف الدين
فدوى حلمي
فدوى حلمي
نادية الحسني
حبيب بدرا
فيصل الشبول
روبرت سولومون
تشارلزبوش
تشواكوك سوي
خالد أبوبكر

حشيش سمك برتقال
رغبات محققة
أستطيع أن أرى بوضوح
موسوعة الصحة و الباراسيكولوجيا
موسوعة الخط العربي
كارمن واالبراج ( 9106غالف مجلد)
فن االبداع واالبتكار
قصة العادات والتقاليد وأصل األشياء
كل شيء عن االتيكيت
العرب وجهة نظر يابانية
قوانين النجاح المستدام
التفكير الذي ال يقهر
القواعد المؤسسة للسعادة والنجاح
مكتبة في كتاب
افضل الممارسات في التجارة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت
اختبر معلوماتك في  6011سؤال وجواب لكل سؤال
بناة العالم
الرقميون
قراءة الفنجان ،طريقة عملية سهلة لتعليم قراءة الطالع والبخت في الفنجان
حك رأسك ،مئة حزورة وحزورة
فن االتيكيت مع الزوج
فن التعامل مع الزوج
دليل العروس من الحب الى الزواج
آداب ليلي الزفاف وشهر العسل
خبز وخوف
فن خدمة الزبائن 09،فائدة ينبغي أن يطلع عليها كل من يحترف اإلعالن والتسويق
طريق البحث في عالم المكتبات (غالف مجلد)
معجزات الشفاء بطاقة الحياة
ألف باء فراش الزوجية

£09.41
£16.90
£26.90
£08.41
£64.41
£35.00
£19.90
£29.90
£09.41
£09.41
£12.90
£12.90
£10.90
£09.41
£09.41
£94.41
£18.90
£09.41
£8.41
£9.90
£9.90
£9.90
£16.90
£19.90
£09.41
£09.41
£04.41
£09.41
£09.41

المذكـــرات
بول بريمر
اوزلم كومروالر
علي النعيمي
مهاتير محمد

عام قضيته في العراق
السلطانة كوسم  ،السلطة ،الطموح  ،المؤامرات
من البادية الى عالم النفط
طبيب في رئاسة الوزراء  ،مذكرات الدكتور مهاتير محمد

£99.41
£29.90
£29.90
£49.90
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ماري س.لوفيل
محمد السعيدي
محمد رضا بهلوي
محمد ابراهيم الدبيسي
عصام ابو زكي
إبراهيم عبد الرحمن
إرنستو تشي غيفارا
السير تشارلز بلجريف
الغسال الحسن بن محمد
اغاثا كريستي
أسمى مراتب الشرف
آخر الخوارج
ارسكين كالدويل
إدوارد سعيد
أدونيس
بسام ابو شريف
أغا خان
برويز مشرف
جمال سنكري
جيفارا
جيفارا
ج .م كويتزي
جورج دبليو بوش
جون ميجر
د.شريف حتاتة
د .هدى شامل أباظة
د .عبد الكريم مي
د .خيال محمد الجواهري
د .خالد القصاب
هوسيه ارنولد السويسري
هوسيه ارنولد
هنري ميللر
وليام سيمبسون

فضائح في الصحراء ،السيرة الذاتية لليدي جاين ديغبي الملقبة بالبدوية االنكليزية في القرن 04
مذكرات جمال باشا
مذكرات شاه ايران محمد رضا بهلوي ،حياته -زوجاته -وفاته
حكي الذات ،السيرة الذاتية الدباء المدينة المنورة
مذكرات العميد عصام ابو زكي /محطات في ذاكرة الوطن
خمسون عاما مع القصيمي
أحالمي ال تعرف حدودا
مذكرات بلجريف
الرحلة التتويجية إلى عاصمة البالد اإلنجليزية 0419
هكذا عشت في سوريا في شاغربازار وتل براك وتل ابيض
كوندوليزا رايس
رياض الريس
اسمها تجربة
خارج المكان
الهوية غير المكتملة/االبداع..الديـن..السياسة..والجنس
وديع حداد ،ثائر أم إرهابي
مذكرات أغا خان
على خط النار /مذكرات الرئيس الباكستاني
مسيرة قائد شيعي السيد محمد حسين فضل هللا
مذكرات الحروب الثورية
يوميات بوليفيا
أيام الصبا مذكرات
قرارات مصيرية
قصة حياتي
مذكرات دكتور شريف حتاتة
النقراشي
رحالة رومانطيقيون يوميات و مشاهدات  /فلسطين واألردن في كتابات فرنسية في القرن التاسع
عشر
الجواهري...مسيرة قرن
مذكرات عبد العزيز القصاب
مذكرات هوسيه ارنولد السويسري المشرف على ضيافة الملك سعود
ملك في مهب حاشيته
الكتب في حياتي
قصة السرية األمير أكثر إثارة ......االمير بندر بن سلطان

£29.90
£28.90
£29.90
£19.90
£28.90
£26.90
£16.90
£24.90
£4.41
£09.41
£60.11
£19.90
£09.41
£18.90
£36.41
£19.90
£09.41
£90.11
£09.41
£8.41
£4.41
£9.90
£35.00
£98.41
£08.41
£09.41
£09.41
£09.41
£99.41
£16.90
£16.90
£19.90
£34.90
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سليمان فيضي
سميرأمين
سميرأمين
حازم صاغية
حازم زكي نسيبة
حسين حسني
حسن ساتي
كلوفيس مقصود
يونس بحري
يوسف ياسين
يونغ تشانغ
مي غصوب
محمد حمدي الجعفري
محمد ولد صالحي
محمد حديد
محمد ناظم
محمود عبد المجيد
منصورسلطان األطرش
محمد حسين
محمد مكية
محمد بن عبد هللا السيف
مطر أحمد حسن
موالي هشام العلوي
ممدوح رضا
نجم عبد الكريم
نجم عبد الكريم
نزار عبد الكريم فيصل الخزرجي
نجدت فتحي صفوة
سالمة بنت سعيد
سالمة بنت سعيد
نوال السعداوي
سهى بشارة
سنت جون فيلبي
عبد الباري عطوان

مذكرات
مذكراتي ج0
مذكراتي ج9
هذه ليست سيرة
ذكريات مقـدسية
مذكرات ضابط عثماني في نجد
قصة عبد هللا فيلبي
من زوايا الذاكرة ،محطات رحلة في قطار العروبة
مذكرات الرحالة يونس بحري في سجن أبو غريب مع رجال العهد.........
يوميات الدبدبة ،اول مذكرات يوميو في حروب الملك عبد العزيز لتوحيد المملكة
ماوتسي تونغ ،القصة المجهولة
وداعا بيروت
ملكات هاشميات من دول المشرق العربي خالل العصر الحديث
يوميات غوانتانامو
مذكراتي
السلطان محمود الغزنوي حياته وعصره
مذكرات
الجيل المدان سيرة ذاتية
الحضارة اإلسالمية في بغداد
خواطر السنين
عبد هللا الطريفي صخور النفط ورمال الصحراء
سندباد من السودان
سيرة أمير مُبعد  ،المغرب لناظره قريب
مذكرات الملك طالل
شخصيات عرفتها وحاورتها ,احاديث في الفكر والساسة والفن ج0
شخصيات عرفتها وحاورتها ,احاديث في الفكر والساسة والفن ج9
الحرب العراقية – االيرانية  0488 -0481مذكرات مقاتل
صالح جبر ،سيرة سياسية
مذكرات أميرة عربية
رسائل الى الوطن  ،ج 9من مذكرات أميرة عربية
مذكراتي في سجن النساء
مقاومة
مذكرات فيلبي في العراق والجزيرة العربية
وطن من كلمات

£08.41
£09.41
£09.41
£09.41
£98.41
£09.41
£14.90
£29.90
£09.41
£19.90
£04.41
£09.41
£24.90
£16.90
£09.41
£09.41
£09.41
£04.41
£09.41
£09.41
£99.41
£09.41
£19.90
£08.41
£09.41
£09.41
£26.90
£36.90
£18.90
£09.41
£14.90
£09.41
£09.41
£18.90
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عبد الستار الدوري
عبد المنعم الخطيب
عدنان الباجه جي
علي خليفة الكواري
عبد السالم المجالي
عطا عبد الوهاب
عطا عبد الوهاب
عمر العامري
عرفان نظام الدين
عرفان نظام الدين
عيسى مخلوف (حوار)
فؤاد عارف
تركي الدخيل
تركي الدخيل
تحقيق نجدت صفوت
فـرح بهلـوي
روث هوفمان
رياض نجيب الريس
رياض نجيب الريس
غلوب باشا
غضبان الرومي
أندرو راونسلي -أوبزيرفر
هنري كيسنجر
هيالري كلنتون
يوسف ياسين
هاشمي رفسنجاني
عبدهللا وداد
مادلين مونرو
ديفيد ارنولد

أوراق عتيقة من دفاتر حزب البعث
ليس باالمكان أبدع مما كان
في عين االعصار
العوسج سيرة وذكريات
رحلة العمر من بيت الشعر الى سدة الحكم
ساللة الطيـن
سيرة عمل سياسي
مذكرات ضابط سعودي ،ليس لألدميرال من يكاتبه
ذكريات وأسرار  91عاما في االعالم والسياسة
آخر كلمات نزار
سيرة مدينة  ،مبدعون عرب في باريس
مذكرات فؤاد عارف
سعوديون في أميركا
هشام ناظر سيرة لو ترو 9100-0469
مذكرات رستم حيدر
مذكرات فرح بهلوي
الليالي العربية ،مذكرات سيدتين أمريكيتين في العراق
صحافي المسافات الطويلة ،رياض نجيب الريس في حوار مع سعاد جروس
الجانب اآلخر للتاريخ ،أسفار صحافي في طرق العالم
حياتي في المشرق العربي
مذكرات مندائية
مذكرات طوني بلير ،مسيرة رئيس وزراء
مذكرات هنري كيسنجر  /مجلدين
الخيارات الصعبة
يوميات الدبدبة ،أول مذكرات يومية في حروب الملك عبد العزيز ....
رفسنجاني حياتي
مذكرات رئيس جمهورية السنغال،حياة من أجل أفريقيا
قصتي
غاندي شخصيات في السلطة

£19.90
£18.90
£08.41
£29.90
£19.90
£24.90
£16.90
£09.41
£24.90
£14.90
£09.41
£09.41
£09.41
£19.90
£98.41
£35.90
£09.41
£16.90
£94.41
£24.90
£4.41
£60.41
£59.90
£35.00
£19.90
£09.41
£09.41
£16.90
£16.90

المـــرأة
سيلفيا كوسن
غايل جاك
عزة شرارة بيضون
االن وبربارة بيز

نصائح لألم بعد الوالدة
دليل صحة المرأة
مواطنة ال انثى
معارك قيس وليلى

£08.41
£8.41
£16.90
£09.41
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بول فندلي
د.فروزان الراسخي
دمت آلطن يلكلي أوغلو
مروان العالن
سارا خلف هالل المحمد
سمير السعيدي
فاطمة المرنيسي
فاطمة المرنيسي
فاطمة المرنيسي
عبد هللا العلمي
عبد الحميد فايد
يارد وبيومي
أميمة ع ّز الدين
محمد كاظم جواد
منى خماش
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين

مذكرات بول فندلي ،أميركا في خطر
المرأة في العرفان اإلسالمي والمسيحي حتى القرن الثامن الهجري
السلطانة حرم ،خفايا حرملك السلطان سليمان القانوني
المراة قبل االسالم وبعده
لها ،من الثقافة إلى الجمال
أصل العائلة العربية وأنواع الزواج القديمة عند العرب
نساء على اجنحة الحلم
هل أنتم محصَنون ضد الحريم؟
سلطانات منسيات
إمرأة خارجة عـن األعراف ،المرأة السعودية  :الواقع والتحديات
المرأة وأثرها في الحياة العربية
الكاتبات اللبنانيات

£09.41
£09.41
£29.90
£04.41
£4.41
£4.61
£14.90
£14.90
£14.90
£14.90
£4.41
£09.41

األطفـــــــــــــال والشبان
الحقيبة العجيبة
أين ظلّي؟
نجمتي
عالمي
جدتي ال تسمعني
في عيد ميالدك
أين أضعك؟ غالف كارتوني
كابوتشينو
أخواي مميزان
ليلى والحمار /غالف كارتوني
الخروف الراقص ،مايا مجدالني
حك رأسك
أنا لست نسرا
هكذا أمور تحصل
إلى النوم يا صغيري
كبكوب صوف احمر  /شعر لالطفال
أين أضعك؟
إلى النوم يا صغيري
سمسم في بطن ماما
إظهر وبان يا صغيري
جميلة والوحش  /نظارات  D3مع كل كتاب

£7.90
£9.90
£9.90
£9.90
£7.90
£9.90
£14.90
£12.90
£7.90
£12.90
£12.90
£9.90
£9.90
£5.90
£9.90
£9.90
£9.90
£7.90
£7.90
£7.90
£7.90
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فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
فاطمة شرف الدين
دار النشر العربي
روال الشامي الحص،رانيا سليم الحاج
روال الشامي الحص،رانيا سليم الحاج
سمر محفوظ براج
سمر محفوظ براج
سمر محفوظ براج
سمر محفوظ براج
سمر محفوظ براج
سمر محفوظ براج
سمر محفوظ براج
سمر محفوظ براج
سمر محفوظ براج
سمر محفوظ براج
اولف ستارك،ليندا بوندستام
سينيكا نابوال ،وتينا نابوال
فاطمة شرف الدين ،سمر محفوظ
هنا علم الدين
تينا نوبوال ،ليندمان
كلوديا لويد
كلوديا لويد
كلوديا لويد
كلوديا لويد
كلوديا لويد
كلوديا لويد
كلوديا لويد
كلوديا لويد

جاك وشجرة الفاصوليا  D3مع كل كتاب
حورية واألمير  D3مع كل كتاب
اإلوزة الذهبية  D3مع كل كتاب
ذهب والدببة الثالثة  D3مع كل كتاب
ابهامينا  D3مع كل كتاب
عــازف  D3مع كل كتاب
عالءالدين والفانوس السحري  D3مع كل كتاب
الروزانا
السندباد
الحيوانات أيضا تنام
أنزعج كثيرا
أين أجدك؟
الزائر اللّطيف
صديقي
صديقي /غالف كارتوني
خط أحمر
وسيم بأكل وحده
وسيم يستحم
وسيم يمشي وحده
وسيم ينام وحده
ألف باء ...ياء
الدكتاتور  /غالف كارتوني
ناجي ونيللي
غدي وروان
قصة وحكاية ...وبيت
سارة تسجل هدفا  /غالف كارتوني
جامبو مرحبا جميعا ،حكايات تينغا تينغا  /كتاب تلوين
أين عفورة القراد في تينغا تينغا؟  /كتاب ملصقات
لم للسلحفاة قوقعة متكسرة؟ /كتاب ملصقات
لم للفيل خرطوم؟
لم يزأر األســد؟
لم للزرافة رقبة طويلة؟
لم تتأرجح القرود على الشجرة؟
األضداد في حكايات تينغا تينغا

£7.90
£7.90
£7.90
£7.90
£7.90
£7.90
£7.90
£4.90
£16.90
£7.90
£7.90
£4.41
£4.41
£9.90
£12.90
£7.90
£5.90
£5.90
£5.90
£5.90
£12.90
£12.90
£12.90
£12.90
£7.90
£12.90
£9.90
£9.90
£9.90
£9.90
£9.90
£9.90
£9.90
£9.90

60

كلوديا لويد
ستايسي غريغ
فيفيان فرنس
فيفيان فرنس
ديزي ميدوز
ديزي ميدوز
ديزي ميدوز
ديزي ميدوز
ديزي ميدوز
ديزي ميدوز
منى العتيبي
منى خماش
فاطمة شرف الدين ،تينا مخلوف
فاطمة شرف الدين ،تينا مخلوف
حسن عبدهللا
راسل ستنارد
راسل ستنارد
رجاء نعمة
لورديس لبكي
لورديس لبكي
هاشيت انطوان /أطفال
هاشيت انطوان /أطفال
موسوعة كولنز الميسرة
موسوعة كولنز الميسرة
موسوعة كولنز الميسرة
كورتيس جوبلينغ
ماريا دعدوش
ماريا دعدوش

لنعد مع حكايات تينغا تينغا
األميرة وبنت الريح
األميرة إميلي ونجمة األمنيات
األميرة كايتي والمكنسة الراقصة
لولو جنية الغيوم
نسيمة جنية النسيم
منى جنية المطر
ضيا جنية البرق
أحالم جنية الضباب
نور جنية الشمس
أين ذهبت نورة؟
جمال الصحراء
جدتي ال تسمعني
لمن الزيتون؟
فرح  / ....شعر لالطفال
رحلة العم البرت في الزمان والمكان
الثقوب السوداء والعم البرت
فراس واحالم المدينة
سلسة الفراشة /التمارين المشوقة
سلسة الفراشة /القراءة المشوقة
أتعلم األرقام  9-9 /سنوات
أتعلم الحروف  9-9 /سنوات
الحيوانات ومواطنها الطبيعية
عجائب الدنيا  ،قديمها وحديثها
جسم االنسان والحفاظ على الصحة
عالم المتحولين :غضب األسود
لغز الباب الخشبي (مغامرات تيم وسامي)
س ّر النموّ السحري (مغامرات تيم وسامي)

£9.90
£14.90
£7.90
£7.90
£7.90
£7.90
£7.90
£7.90
£7.90
£7.90
£7.90
£9.90
£9.90
£9.90
£12.90
£9.90
£9.90
£12.90
£9.90
£9.90
£7.90
£7.90
£14.90
£12.90
£12.90
£16.90
£7.90
£7.90

