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-1988تقرير مناخ اإلستثمار في الدول العربية لعام 1235

منال فياضسفر في وريد مقطوع1236

بول فايرااقتصاد المستقبل1237

-استعمال تطبيقات الحاسب اإللكتروني1238

غاي ستاندينغ والتنمية00المشاركة في القوة العاملة 1239

توماس وهيلياإلدارة االستراتيجية1240

عبد المنعم زنابيليالعالم الثالث في التوازن اإلقتصادي العالمي1241

مصطفى العلوانيالقوة العاملة والتخطيط لها وتطبيقاتها على الواقع القطر العربي السوري1242

-انماط البناء في سورية1243

دائرة الصحافة واألعالماألتصال األنماء والمجتمع1244

سعود بن محمد النمرالسلوك اإلداري1245

-الجمال األسود1246

ايتال كالفيزالكالب الثالث و أساطير أخرى ايطالية1247

محمود زكي شمسقضايا األمور المستعجلة في تشريعات الجمهورية العربية السورية1248

-انتهاء عقد العمل الفردي في تشريعات العمل العربية واألجنبية 1249

-تفتيش العمل1250

المصطفى أجماهيريالحارة1251

وهيب سراي الديننفاد الرمل1252

سامي حمزةالدم حبرا1253

معجم العبارات السياسية الحديثةمكتبة لبنان1254

بلزاكالبحث عن المطلق1255

بلزاكطبيب الريف1256

بلزاكلويس األمير1257

ايدرال آوزأنت جريح1258

ايفان غونتساروفابلوموف1259

محمد قرانياالقمر يحب األطفال1260

يوسف طافنكنعانيات1261

ليلى صايا سالمحكايات الملوك والرعاة1262

غريوالكلب والشمس1263

دليل الرسائل الجامعة ومستخلصاتهامكتبة الجامعة األردنية 1264

دليل الرسائل الجامعيةدائرة المعلومات والدراسات مكتبة الجامعة األردنية1265

ندوة واقع إدارات العالقات العامةفي األجهزة الحكوميةمعهد االداره العامه1266

فرحان بلبلالترهب حد السيف1267

نور الدين الهاشميجبل البنفسج,رحلة حظ 1268

وليد اخالصيأغنيات للممثل الوحيد1269

طالب عمرانضوء في دائرة العتمة1270

علي نوحالخطاب اإلسماعيلي في التجديد الفكري اإلسالمي المعاصر 1271

نعمت فوق العادة الحفارحكايات جدتي نعمت1272

سمر روحي الفيصلقصص لألطفال في سورية1273

فيصل حورانيسمك اللجة1274

مركز المعلومات القومي في سوريةمعلومات دولية1275

ندوة الجفاف و التنمية الزراعية المستدامة المجلس االعلى للعلوم 1276

محمد مرعي مرعياإلدارة بالنتائج األقتصادية وبالحصيلة اإلجتماعية1277

أحمد جمال الدين الوراقيقاموس الدهون والزيوت1278

عبد العزيز بنعبدهللامصطلحات السفانة والسفن1279

محمد علي الخوليقاموس التربية1280

مركز المعلومات القوميمعلومات من الصحافة1281

-الحوار بين أطراف االنتاج ودور منظمة العمل العربية1282

المدير العام لمكتب العمل العربيالتعاونيات والتنمية1283

دليل المعلم في بناء االختيارات التحصيليةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم1284

دليل الباحثين في الجامعات العربية السوريةدار البعث1285

دليل الباحثين في الجامعات العربية السوريةالوزارة1286

بلزاككاهن القرية1287

بلزاكمذكرات زوجتين شابتين1288

نذير الحساميفي نارنا يبرعم الزيتون1289

محمد عمراناسم الماء والهواء1290

جان بول سارترالفوضى و العبقرية1291

فراس سليمانرصيف1292

خالد محي الدين البرادعيجودو و الكنز1293

اإلدارة السياسيةمجلة الفكر العسكري1294

-مجلة جامعة البعث1295

جامعة البعثمجلة جامعة البعث1296
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جامعة البعث

أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

جوزيف الخوري طوقنزار قباني1297

ابن سيناالقانون في الطب1298

عبد هللا  العرويمفهوم الحرية1299

محمد كامل الخطيبالقومية والوحدة1300

طالب عمرانشحنة الدماغ1301

يوسف جاد الحققبل الرحيل1302

بيان الصفدياألغاني1303

يوردان يوفكوفالبينا1304

سامي محمود طهسالم و بالد العباقرة1305

عبدو محمدتساؤالت1306

ندوة مشكلة التنمية التكنولوجيا في الوطن العربي و التبعية التكنولوجية اتحاد مجالس  البحث  العلمي العربي 1307

 نادية خوستشهداء في بالد الشام1308

طالب عمرانمدينة خارج جدار الزمن1309

سبل السالم 1310

الكسندر كوستوفأطفال المآثرة1311

غوثيه0تالكابتن فراكاس1312

المجلس األعلى للعلوماسبوع العلم الرابع والثالثون1313

مارسيل مينبرتالضوء واللون في الطبيعة 1314

محمد عبد الرحمن الطويل اإلدارة العامةفي المملكة العربية السعودية1315

عصام بشور المالية العامة والتشريع المالي1316

-الثورة الرأسمالية1317

دال .رويرت أمقدمة الى الديمقراطي األقتصادية1318

فرانسوا بيروالضياع والمجتمع الصناعي1319

ناصر محمد العديلي وطالل محمد سعيد وآخروناتجاهات المهندس السعودي نحو عمله1320

عاصم بن طاهر عرباقتصاديات العمل1321

المنظمة العربية للتربية والعلوم استراتيجية عربية للتكنوجيا الحيوية1322

-استراتيجيتنا النضالية وأبعاد المرحلة الراهنة من خالل كلمات األمين العام للحزب 1323

محمد زهير مشارقةآراء ومواقف1324

عبداله بن علي المراونياإلطار النظري والمنهج التطبيقي: التخطيط التنموي 1325

-موسوعة كنوز المعرفة1326

عبد المجيد النجارخالفة األنسان بين الوحي والعقل1327

مصطفى طالسكذلك قال األسد1328

عدنان درويشلك القوافي1329

ايفان فازوفقصائد مختارة1330

قصائد مختارة1331

عصام ترشحانييوميات الوردة المحاصرة1332

حسين بدرانالكشاف التحليلي السنوي لصحيفة أم القرى1333

-1985الكشاف التحليلي للصحف والمجالت السورية الربع الثاني 1334

أديب قوندارالمسيح في القرآن ووحدة الهدف1335

عبد الحميد مشلحمغنى ومعنى من إدلب1336

استرت بليشرالموسوعة1337

استرت بيلشرالموسوعة1338

استرت بيلشرالموسوعة1339

استرت بيلشرالموسوعة1340

-استرت بيلشر الموسوعة1341

استرت بيلشرالموسوعة1342

استرت بيلشرالموسوعة1343

-منهاج التثقيف الحزبي1344

مكتب اإلعداد الحزبي القطريمنهاج التثقيف الحزبي1345

-منهاج التثقيف الحزبي1346

رانتوني جيدنزدراسات في النظرية االجتماعية و السياسية1347

المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالمعجم العربي الزراعي1348

دليل مؤسسات التعليم الزراعي والبيطري في الوطن العربيالمنظمة العربية للتنمية الزراعية1349

فوزي حبيب حافظالقياس وتطبيقاته في البحوث الميدانية1350

معهد اإلدارة العامةندوة واقع خدمات األحوال المدنية وكيفية تطويرها1351

المجلة االردنية في الكيمياء جامعة اليرموك 1352

المجلة االردنية فيس الكيمياء جامعة اليرموك 1353

سهيلالموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية1354

سهيلالموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية1355

سهيلالموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية1356

-دليل خطط الدراسة في الجامعات العربية1357

-اإلخوان المسلمون1358

القيادة القومية1980-1943نضال حزب البعث العربي األشتراكي 1359

أحمد عبد السالم الدباسمقتطفات ادارية من أقوال الرئيس حافظ األسد1360

-القومية والوحدة1361

محمد كامل الخطيبالقومية والوحدة1362

مؤسسة عبد الحميد شومانالعرب وتحديات القرن العشرين1363

مؤسسة عبد الحميد شوماناشكاليات الديمقراطية في الوطن العربي1364

أحمد خليل جنداويطريق الخيالة سبعون عام من الذاكرة1365

فيصل الحجلي الثعلب1366

آرثر جونزملك الفضة1367

حسيب كياليماذا يقول الماء1368
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جامعة البعث

أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

محمد فاروق النابلسيالذبيحة1369

يوسف حسن الشراحالمأمول من علم األصول لطلبة كلية الحقوق1370

صالح زنكةكائنات األحالم1371

محمد سعيد جوخدارالوقت الضائع1372

نجيب كيالنيسعد و قصص أخرى1373

لينة كيالني يحكى أن1374

لينا كيالنييحكى أن1375

مركز المعلومات القوميمعلومات ووثائق من الصحافة1376

وزارة التموين والتجارة الداخليةوقائع الندوة الوطنية حول تكييف التشريعات الغذائية مع متطلبات دستور الغذاء العالمي واتفاقيةالتجارة العالمية1377

المركز المعلومات القوميقضايا تطور التجربة النضالية1378

لولي بارزمان فرينغ النغ1379

المنظمة األسالمية للتربية والعلوم والثقافةعلم األحياء المنهاج المطور للتعليم الجامعي1380

ابراهيم راشد الحوسيأثر التحديث الغربي في الهوية في مجتمع اسالمي1381

عبد الكريم بكار مفاهيم وأليات: الجيل المتحدث 1382

عبدالعزيز هيكلاإلطار النظري للتكتالت اإلقتصادية1383

سمير كرمالشركات متعددة الجنسيات1384

المركز العربي للدراسات اإلعالميةالمركز العربي للدراسات اإلعالمية1385

هيئة الموسوعة العربيةالموسوعة العربية1386

هيثم كيالنيالجديد في المذاهب العسكرية األسرائيلية1387

غادة السمانعيناك قدري1388

ارتوروزالديمقراطية األوربية1389

مجلس النشر العلمي بالكويتمجلة العلوم األجتماعية 1390

محمد علي حسنفي القومية والحرية1391

سليم الرافعي؟000هل الغابة عذراء1392

-اآلفاق1393

علي سالم هيثم الحسينيمعجم اصطلحات الزراعية في ألفاظ اللهجة اللحجية1394

-صندوق النقد العربي1395

نسيبة بنت كعب المازينة مؤسسة الرسالة  1396

االساطير المؤسسة للسياسة االسرائيلية دار عطية 1397

محمد كامل الخطيبأنكسار األحالم1398

المجمع الملكي لبحوث الحضارة األسالميةندوة التنمية من منظور أسالمي1399

محمدالموجز في تاريخ حمص وأثارها1400

لؤي عيادةسر المغارة1401

عبد اللطيف عمراناألدب العربي في بالط عصر الدولة البويهي1402

مجلة جامعة الملك سعود 1403

استرت بيلشرالموسوعة1404

ولقصة الحضارة1405

عبد الرحمن سيدو18درجة ضغط 1406

فائق محمد حسيننفق بوزان1407

القيادة القطريةتقارير المؤتمر القطري الثامن ومقرارته1408

ألبرت انشتاينهكذا أرى العالم1409

-أمة معرضة للخطر1410

نظمية أكرادالحصان األزرق1411

قتيبة الشهابيمآذن دمشق تاريخ وطراز1412

مؤسسة عبد الحميد شومانقضايا عربي وتحديات العولمة1413

بهيج بحليسموسوعة أحداث القرن العشرين1414

بهيج بحليسموسوعة أحداث القرن العشرين1415

عمادة البحث العلميجرش للبحوث والدراسات1416

األكاديميةالمغربيةمجلةاألكاديمية1417

علي حسن موسىالسياحة في سوريا1418

حسن تركمانياألمن القومي في القرن الحادي والعشرين1419

محمود زكي شمسالموسوعة العربية لإلجتهادات القضائية الجزائية1420

محمود زكي شمسالموسوعة العربية لإلجتهادات القضائية الجزائية1421

محمود زكي شمسالموسوعة العربية لألجتهادات القضائية1422

عبد الرزاق جعفرحمدان1423

عبد هللا بن محمد الفيصلالمحاسبة المالية في البنوك التجارية1424

معشوق حمزةالمسافة قبل الفجر1425

عبد االه لمياشراقات خارج جدار الزمن1426

-ترجمات عن اليمن والجزيرة العربية 1427

المجلس العلمي للجامعةالمجلة العلمية لجامعة الملك فبصل1428

سهيلالموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية1429

سهيلالمومسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية1430

سهيلالموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية1431

سهيلالموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية1432

منى أتاسي1998-1898الفن التشكيلي المعاصر في سورية 1433

محمد شفيق غربالالموسوعة العربية الميسرة1434

سهيلالموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية1435

شارف مزاريمستويات السرد األعجازي في القصة القرأنية1436

هيربرت أي سايمونالسلوك اإلداري1437

مقدمة الى نظام التوقيع الكوني دار التواصل العربي 1438

رؤية شاملة-مؤتمر االعالم العربي وزارة التعليم العالي1439

المجلس األعلى لعلومندوة األعشاب الغازية لنبات القطن1440



المؤلفاسم الكتابتسلسل

جامعة البعث

أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

اتحاد الجامعات العربيةدليل الجامعات العربية1441

الجامعةدليل جامعة البعث1442

مكتبة األسد1984البيبلوغرافية الوطنية السورية 1443

الجامعة األردنيةدليل الرسائل الجامعية1444

الجامعة األردنيةدليل الرسائل الجامعية1445

عبدو محمدالعم مصطفى1446

محمد أبو معتوقملحمة األيام الفلسطينية1447

تدهور الحضارة الغربيةدار مكتبة الحياة1448

روجيه شارمانهل تعرف الفراشات1449

برتران دوجوفنيلبدايات الدولة الحديثة تاريخ األفكار السياسية في القرن التاسع عشر1450

بهيج بحليسموسوعة أحداث القرن العشرين1451

بهيج بحليسموسوعة احداث القرن العشرين1452

استرت بيلشر-الموسوعة1453

استرت بيلشرالموسوعة1454

استرت بيلشرالموسوعة1455

استرت بيلشرالموسوعة1456

-استرت بيلشرالموسوعة1457

اسرت بيلشرالموسوعة1458

مجلة جامعة البعث للعلوم االساسيةجامعة البعث1459

جودت حسناختصاص جديد للروح1460

المعهد العالمي للفكر األسالميأسالمية المعرفة1461

محمد صفوح األخرسأنماط التحوالت األجتماعية في الريف السوري1462

جون وجاردنزالتميز الموهبة والقيادة1463

-ندوة التربية في التعليم العالي في الوطن العربي1464

صالحة سنقرالدراسات العليا في الجامعات العربية1465

-دليل رسائل الدكتوراه والماجستير في الجامعات العربية1466

-دليل خطط الدراسة في الجامعات العربية1467

المكتب امركزي لإلحصاء2003نتائج مسح سوق العمل لعام 1468

دستور دولة الواليات المتحدة مكتبة االنجلو المصرية 1469

التصدع العالمي ار طالس =د1470

مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية جامعة تشرين1471

التواصل جامعة باجي مختار 1472

قضية لواء اسكندورنة دار العروبة 1473

أزمة الحضارة وزارة الثقافة 1474

الحياة و المؤسسات في امريكا مركطز الكتب االردني 1475

تاريخ االسطورةالدار العربية للعلوم 1476

نظرية الكمية ال يمكن ان تؤذيكالدار العربية للعلوم 1477

سهيلالموسوعة الشامية1478

سهيلالموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية1479

سهيلالموسوعة الشامة في تاريخ الحروب الصليبية1480

سهيلالموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية1481

أسامة غنمذلك الربيع1482

محمد وليد حافظالخندق1483

كونفوشيوسالدار العربية للعلوم 1484

الوتسيالدار العربية للعلوم 1485

فن ادارة الشركات بنجاح دار الفاروق 1486

لهذا نعلم الدار المصرية اللبنانية 1487

المجلة االردنية في الكيمياء جامعة اليرموك 1488

المجلة االردنية في الكيمياء جامعة اليرموك 1489

مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية جامعة تشرين 1490

مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية جامعة تشرين 1491

محمد ابراهيم دسوقيالجوانب القانونية في إدارةالمفاوضات وابرام العقود1492

المنظمة العربية للتربية مناهج المستشرقين في الدراسات األسالمية1493

ويليام كوكزتقنية المعاينة األحصائية1494

ويليام كوكرانتقنية المعاينة اإلحصائية1495

مصطفى لطفي المنفلوطيمؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي1496

جامعة عدن للطباعةاألستراتيجية التنموية ألرخبيل سقطرى والجزر اليمنية األخرى1497

خضر عباس عطوانقضايا استراتيجية1498

فيصل منيبقضايا راهنة1499

محمد محفوضالحياة الزوجية بين الطالق النفسي والطالق الشرعي1500

صوفي ليمرالألف باء العناية بالطفل 1501

أراغونمجنون اءلسا1502

كمال حمدان 1973التطورات النفطية األقتصادية بعد العام 1503

مركز المعلومات القوميمعلومات دولية1504

هيئة الطاقة الذريةعالم الذره1505

لينة كيالنيرحلة األمل1506

طالل حسنعش الثنين1507

ميكال دي اوتامونوالخالة توال1508

مجموعة من األقتصادييناألمبريالية واعادة األنتاج التابع1509

عزيز نيسنلن تطور أبدا1510

مليكة أوفقيرالسجينة1511

محمد سعيد رمضان البوطيسيامند ابن األدغال1512



المؤلفاسم الكتابتسلسل

جامعة البعث

أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

هانيركيبهارتمرتس حياة فنان1513

محسن يوسفأحزان تلك األيام1514

خضر عكاريأناشيد للطفولة1515

ناشد سعيدحماة الديار1516

دياب عيدأسطورة راكبي الخيل1517

عز الدين نجيبأغنية الدمية 1518

عمر صدوفآراء سياسية وقانونية في بعض قضايا األزمة1519

أنور سالم سلوم وجورج عين ملكدور المنظور الحضاري في اغناء حركة األبداع العربي1520

روبين شتاينمراجعة الحلم الصهيوني من هرتزل الى غوش مويم1521

-لينين في النقاش السلمي1522

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالمعجم الموحد لمصطلحات السانيات1523

جيمس جي مارش وهيربرتأيه سايمونالمنظمات1524

أنور محمود عبد الواحدالمعاجم التكنولوجية التخصصية1525

والى اين.. االمم المتحدة لماذا ؟الهيئة العربية1526

تلقي العجائبي في النقد العربي الحديث الهيئة العربية1527

عاصمة الثقافة االسالمية:حلب المدينة الخالدة الهيئة العربية1528

نظام الدرع الصاروخي االمريكي وبوادر عودة الحرب الباردةهيئة االبحاث القومية1529

دليل ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادنعمادة شؤون المكتبات 1530

عنايات ابراهيم حافظتدعيم دور المرأة في التنمية المتواصلة1531

ولقصة الحضارة1532

ولقصة الحضارة1533

ماهر كياليالقاموس العسكري الحديث1534

محمود زكي شمسالموسوعة العربية لألجتهادات القضائية1535

محمود زكي شمسالموسوعة العربية لألجتهادات القضائية1536

المجلس األعلى للعلوم(بحوث العلوم الهندسية )اسبوع العلم الرابع والثالثون 1537

المدير العام لمكتب العمل العربينحو سياسة رشيدة لالستخدام في الوطن العربي1538

مدير مكتب العمل العربيوقفة تأمل ومراجعة لمسيرة منظمة العمل العربية1539

محمد قرانياثالث ليالي من ليالي ألف ليلة و ليلة1540

المجلس األعلى للعلومندوة البحث العلمي في المجاالت األجتماعية في الوطن العربي1541

بهجت رشادالمبنى الجامعي و مواءمته الهداف التعليم العالي1542

عزام توفيق عزاماألجراء األدارية والتنظيمية في المؤسسات1543

-صندوق النقد العربي1544

عصامطغتكين أتابل دمشق1545

األمانة العامةمعجم مصطلحات التنمية األجتاماعية1546

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوممصطلحات الفلك في التعليم العالي1547

جيمس كوفي شيالمورقاموس المصطلحات اإلدارية1548

فيودور كمالوفأين كلبي1549

صالح الرزوقدقات القلب1550

لوسي سالحيانحب وحب1551

صالح هواريهنادي تغني1552

مجلة العلوم االدارية جامعة الملك سعود 1553

وليد حيدرجنوح األحداث1554

محمد عبد المجيد فضلمداخلها وتاريخها وفلسفتها,التربية الفنية 1555

محمد السيد سليمالعالقات بين الدول اإلسالمية1556

عزة مريدندراسات وتأمالت في العلم والطب والحياة1557

عبد القادر األسودعبير المجد1558

صالح درويشماء للقتلى1559

-أعمال ندوة األمير الفارس الشاعر أبي فراس الحمداني1560

روحي  البعلبكيالمورد الثالثي1561

-الطموحات-اإلنجاز -النشأة -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 1562

شكري هاللحديث الجراح1563

أحمد مفلحعراف الشريعة والضفاف1564

عبد الرزاق يوسفنور اليغرب1565

صالح اللقانيالنهر القديم1566

إيفان بوتينقصص مختارة1567

فيكتور هيجوالبؤساء1568

دليل الرسائل الجامعية ومستخلصاتهادائرة المعلومات والدراسات1569

معجم التعابير االصطالحيةمكتبة لبنان1570

جيل التحول الكبيرمركز المعلومات القومي1571

حافظ األسد دار طالس 1572

الفضاء عرين االسد مطبعة الرسالة 1573

دليل المعرض الثالت للكتابة الجامعي مكتب التربية العربي لدول الخليج 1574

دليل كليات التربية في الوطن العربي المنظمة1575

الفيروز آباديالقاموس المحيط1576

الفيروز آباديقامس المحيط1577

ابن منظور الألفريقيلسان العرب1578

المكتب المركزي لإلحصاءالسالسل الزمنية في القطاع الزراعي1579

--6-نشرة علوم البحار الكويتية رقم 1580

المكتب المركزي اإلحصاء2002نتائج بحث القوى العاملة لعام 1581

-ندوة سياسة تطوير التعليم العالي في الوطن العربي1582

هيئة الطاقة الذريةعالم الذره1583

رابندرانات طاغورروائع طاغور1584



المؤلفاسم الكتابتسلسل

جامعة البعث

أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

سليمان العيسىنشيد الجمر1585

عبد العزيز المقالحعودة وضاح اليمن1586

حسن العلويالجواهري 1587

محمد مهدي الجواهريديوان الجواهري1588

النابغة الشيبانيديوان النابغة الشيباني1589

توفيق ابراهيم جمعةديوان زكي قنصل1590

ناصيف اليازجيديوان أبو الطيب المتنبي1591

 الدليل الشامل الصدارات جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود 1592

التقرير االقتصادي العربي الموحد االمانة العامة لجامعة الدول العربية 1593

التقرير االقتصادي العربي الموحد المانة العامة لجامعة الدول العربية 1594

التقرير االقتصادي العربي الموحد االمانة العامة1595

قواعد البيانات ونظم المعلومات في المكتبات ومراكز المعلوماتدار المسيرة للنشر والتوزيع 1596

حوسبة المكتباتدار المسيرة للنشر والتوزيع 1597

االنظمة االلية المتكاملة في المكتبات ومراكز المعلوماتشركة تاس للطباعة1598

التخطيط والبناء واالدارة:المكتبات واالرشيفات الرقمية شركة تاس للطباعة 1599

شؤون االدارة الحديثة مركز تطوير االدارة و االنتاجية بدمشق 1600

شؤون االدارة الحديثة مركز تطوير االدارة و االنتاجية بدمشق 1601

مجلة الشريعة و القانون جامعة االمارات العربية المتحدة 1602

مؤتة للبحوث  و الدراسات جامعة مؤتة 1603

الفكر العربي في بواكيره وافاقه االولى دار دمشق1604

مجلة جامعة الملك سعود 1605

مجلة جامعة الملك سعود 1606

مجلة جامعة الملك سعود 1607

مجلة جامعة الملك سعود 1608

مجلة جامعة الملك سعود 1609

األكاديمية المغربيةالتطرف ومظاهرة في المجتمع المغربي1610

منير الحمشاقتصاديات التجارة الداخية في سوريا1611

هنري لوفيفرالثورة العمرانية1612

محمد بدجاويمن أجل نظام اقتصادي دولي جديد1613

محمد بن مسلم الرداديالتجارة الخارجية وأطوار التحويل الدولي المعاصر1614

منظمة العمل العربيةاألتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية والتجارة1615

يوسف صايغاألقتصاد العربي1616

جان بييرريوالثورة الصناعية1617

خلف محمد الجرادأسئلة اللحظة الراهنة1618

محمد مرعي مرعيفي القيادة اإلدارية1619

علي قطاشالمرجع السوري1620

المنظمة العربية للتربية والعلومتجارب واتجاهات الدول العربية1621

محمد خالد المهاينيالساسات المساعدة في عملية التخطيط المالي 1622

بلة آدم باشرصاحب الحقيبة الحمراء1623

أبو بكر الرازيالحاوي في أمراض الكلى ومجاري البول1624

مجمع اللغة العربيةمعجم المصطلحات العسكرية1625

المنظمة العربية للتنمية والعلوممصطلحات الفلسفة في التعليم العام1626

-النشرة السكانية1627

اسماعيل الملحمالخصوصوصية في الثقافة القومية العربية1628

محمود زكي شمس الموسوعة العربية لألجتهادات القضائية1629

محمود زكي شمسالموسوعة العربية لإلجتهادات القضائية الجزائية1630

حسن علي ابراهيمتجليات الشعور بالشعر العربي1631

خضير سعود الخضيرالمرشد التربوي لرياض األطفال1632

-دراسات نظرية في علم الصحافة1633

المعهد العالمي للفكر األسالمياسالمية المعرفة 1634

وجدي رزق غاليمعجم العلوم التجارية1635

فيلسوف االقتصاد1636

العقل البشري وظاهرة التعلم دار الفاروق1637

التوظيف الفعال لعلم النفس في ادارة األعمال دار الفاروق1638

ادارة المستندات في المكاتنب و الؤسسات دار الفاروق 1639

مركز المعلومات القوميمعلومات من الصحافة1640

ياسين فاعورالقصة القصيرة الفلسطينية1641

حسين عبد الكريمشجرة التوت1642

عبد الرزاق جعفرالحكاية الساحرة1643

بدر الدين عامودعلم النفس في القرن العشرين1644

ماري رشوالدفلي1645

رياض سليمان عواد  وجهاد عبداله األحمرحقيقة القومية واألستراتيجية الديمقراطية في فكر القائد حافظ األسد1646

قاسم الربداويحافظ األسد والحرية1647

عادل رضاقراءة في فكر األسد التاريخ التحركه صدفة1648

صالح هواريعصافير بالدي1649

محمد شاكر عضميةاليوبيل الذهبي لثانوية جول جمال الرسمية 1650

محمد المصريقائد يصنع النصر1651

تاج الدين المحمدالقائد األسد ومسيرة نضال المرأة العربية1652

عمر الحلبونياألسد والتضامن العربي1653

مركز المعلومات القوميكلمات وتصريحات وأحاديث اليد الرئيس بشار األسد 1654

مركز المعلومات القوميمعلومات من الصحافة1655

عبد الكريم الحبيبالفراشة والمصباح1656



المؤلفاسم الكتابتسلسل

جامعة البعث

أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

صفوح خيرالتخطيط الحضري1657

هشام عارف الموعدصفورية جبل السنديان1658

لجنة يوم القدسندوة يوم القدس الخامسة عشرة للجنة1659

بولأزمة امياه في العالم ومايمكن أن نفعل بشأنها1660

بييرامريكا الجنوبية-العالم الثالث :الفقر واإلفقار1661

حسنالحرب وفن الحرب التاريخ المعاصرة أفاق المستقبل1662

أحمد عبدهللا الدامغاألدب المثمن1663

أحمد عبدهللا الدامغاألدب المثمن1664

أحمد عبدهللا الدامغاألدب المثمن 1665

أحمد عبدهللا الدامغاألدب المثمن1666

أحمد عبداله الدامغاألدب المثمن 1667

منير بعلبكيموسوعة المورد 1668

أبوبكر الرازيالحاوي في قروح األمعاء والمغص1669

ابو بكر الرازيالحاوي في امرض الرحم والحمل1670

رياض خليلطلقة في الهواء1671

محمد أبو معتوقلحظة البرق1672

إرادة الجبوريفي الغابة1673

نور الدين الهاشميالدوران في قاع الزمن1674

أمجد توفيققلعة تارا1675

موفق نادرحكاية المهرجون1676

أبو بكر الرازيالحاوي في أمراض العين1677

أبو بكر الرازيالحاوي في أمراض الرئة1678

أبو  بكر الرازيالحاوي في أمراض األذن واألنف واألسنان1679

أبو بكر الرازيالحاوي في أمراض المرئ والمعدة1680

أبوبكر الرازيالحاوي في األستفراغات والتسمين1681

نيكوس بوال نتراسالطبقات األحتماعية في النظام الراسمالي اليوم1682

1683intercontinantal encyclogedia of the jalertine jrojlem 

1684a dictionary  of geagraphy 

1685a dictionary of new english 

المستشارية األيرانية الثقافة األسالمية 1686

المستشارية األيرانيةالثقافة األسالمية1687

اتخاذ القرارات الصائبةالدار العربية للعلوم 1688

دوفيال باريوس دو شنغارا لو أعطي لي حق الكالم1689

جالل ابراهيماألنتفاضة الفلسطينية في خطابات صالح أمام القمة العربية1690

اساسيات التامين مؤسسة الوارف للنشر-دار التواصل العربي 1691

بنيامين تريجو وجون زيمرماناستراتيجية اإلدارة1692

كريستوفر فالفين ونيكوالس لينسمابعد عصر النفط 1693

المحاسبة االداريةمعهد االدارة العامة للمكتبات 1694

منى سعيدالعمالة في القطاع العام وأسواق العمل في البلدان العربية1695

-نحو استراتيجية عربية للتشغيل1696

المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالمعجم الزراعي العربي1697

حسن عبدهللاقاموس المصطلحات والعالقات والمؤتمرات الدولية1698

رضا صافيعلى جناح الذكرى1699

الزاوي أمينكيف عبر طائر فينقس البحر المتوسط1700

-مجلة باسل األسد للعلوم الهندسية1701

فاروق مرعشيحين تتآكل األصابع1702

محمد أبو معتوقثالث مسرحيات لألطفال1703

نادر السباعيحبل المساكين1704

ازوالدودراكونبطولة بيونس آيرس1705

انطون نجمموسوعة المعارف الكبرى1706

أبو بكر الرازيالحاوي في البول ومايتعلق به من سموم1707

أبو بكر الرازيالحاوي في األدوية المفردة1708

أبو بكر الرازيالحاوي في األدوية المفردة1709

أبو بكر الرازيالحاوي في األدوية المفردة1710

محمود أبو العيونتطورات السياسة النقدية في جمهورية مصر العربيةوالتوجهات المستقلة1711

علي أحمد العليل2002-1974التطور الهيكلي المالي والنمو اإلقتصادي حالة مصر 1712

بيتر دركرتحديات اإلدارة في القرن الواحد والعشرين1713

أحمد الكوازتصورات حول واقع ومستقبل اإلقتصاد العراقي1714

معهد اإلدارة العامةاإلدارة العامة1715

علي عباس مرادمشكالت األمن القومي 1716

بهيج بحليسأحداث القرن العشرين1717

يوسف بن جوهر النجديالفتى والبقرة1718

خالد بن عبد الولي الذحانيحكايات قبل النوم1719

هيئة تحرير الموسوعةالمعرفة1720

هيئة تحرير الموسوعةالمعرفة1721

هيئة تحرير الموسوعةالمعرفة1722

هيئة تحرير الموسوعةالمعرفة1723

هيئة تحرير الموسوعةالمعرفة1724

ب ساندرز0ر0تأهداف التقييس ومبادؤه1725

مركز المعلومات القومياألتحاد البرلماني العربي1726

المستشارية األيرانيةالثقافة األسالمية1727

نور الدين الهاشميالصيد الثمين و   الغابة الخضراء 1728



المؤلفاسم الكتابتسلسل

جامعة البعث

أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

أنور محمود عبد الواحدمعاجم التكنولوجيا التخصصية1729

ثائر زكي الزعزوعرحلة زاعم1730

عبد الجليل مرتاضدموع وشموع1731

المستشارية اليرانيةالثقافة االسالمية1732

المستشارية األيرانيةالثقافة األسالمية1733

-الثقافة االسالمية1734

المستشارية الثقافية للجمهورية األسالمية في ايرانالثقافة األسالمية1735

-الثقافة السالمية1736

-التعليم في األردن1737

المجلس العربي مجلة المجلس العربي لألختصاصات الطبية1738

مها زحلوق و على وطفةالشباب قيم واتجاهات ومواقف1739

-وعي اسالمي بالتحديات المعاصرة1740

سامي خلف حمارنةتاريخ العلوم الطبية عند العرب1741

القيادة القطريةالقائد الخالد حافظ األسد عبقرية وشموخ1742

استرت بيلشرالموسوعة1743

غادة السمانالرغيف ينبض كالقلب1744

-مجلة جامعة تشرين1745

أحمد ذكي بدويمعجم مصطلحات العلوم األجتماعية1746

منير البعلبكيموسوعة المورد1747

منير البعلبكيموسوعة المورد1748

منير البعلبكيموسوعة المورد1749

-1999دليل الدراسات العليا والبحث العلمي 1750

كمال مسالمةرجال تحدثوا عن القائد الخالد وعن نجله بشار1751

مقبولة الشلقعرس العصافير1752

بيرتراند سوليهمغامرات غندور وفرفور1753

مؤتمر البيئة و التنمية المستدامة المجلس االعلى للعلوم 1754

يوال حريقةموسوعة األسرة الحديثة1755

منيرة حيدرحامالت السر المضيئ1756

المركز العربي للدراسات األستراتيجيةقضايا استراتيجية1757

تربس.وليم رتصميم نظم التدريب والتطوير1758

عصام الزعيماقتصاد األنتفاضة الوطنية العربية في الضفة الغربيةوقطاع غزة1759

استير برات غيراالدب القطبي1760

فيصل الحجليالنهرالصغير1761

فرجيلاآلنيادة1762

مها فائق العطارنفحات من الصين1763

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة دار الثقافة 1764

الذيل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة دار الثقافة 1765

مجلة جامعة البعث للعلوم الهندسية جامعة البعث1766

أقالم جديدةالجامعة األردنية1767

فرانسواز سويتروهنود شارع جول فيري1768

برتران دوجفييلبدايات الدولة الحديثة 1769

سليم هاني منصوراوقف ودوره في المجتمع األسالمي المعاصر1770

عدنان خليل المتالوياتفاقيات وتوصيات العمل العربية خطوة نحو القانون العربي للعمل1771

صادق مهدي السعيدالتشريعات العمالية الوطنية والمعاهدات واألتفاقيات الدولية العربية1772

عبد الرزاق األصفرالمذاهب األدبية لدى الغرب مع ترجمات و نصوص ألبرز أعالمها1773

وهيب سراي الدينسالما يا ظهر الجبل1774

محمد عادل عبد الخالقحكاية بال نهاية1775

كامل السيد عزاباإلدارة االستراتيجية1776

سيمون فراملبيشالدراما السينمائية1777

جان بول سارترالجدار1778

عدنان بن ذريلالفكر الوجودي عبر مصطلحه1779

رجاء وحيد دويدريأساسياته النظرية وممارساته العملية:البحث العلمي 1780

-خطب وكلمات وتصريحات السيد الرئيس حافظ األسد1781

هيئة تحرير الموسوعةالمعرفة1782

هيئة تحرير الموسوعةالمعرفة1783

استرت بيلشرالموسوعة1784

حنان درويشيوم الزمن اآلخر1785

علي أحمد البلبل محمد مصطفى عمراناألستثمار األجنبية المباشرة والتطور المالي النمو األقتصادي1786

وزارة التعليم العاليندوة دور المكتبات في تطوير البحث العلمي1787

المنظمة العربي للتربية والعلوماستراتيجية محو األمية في البالد العربية1788

هيئة الموسوعة الفلسطينيةالموسوعة الفلسطينية1789

هيئة الموسوعة الفلسطينيةالموسوعة العربية1790

مريم حناالكهرباء في سوريا1791

بوال فينشرجل بأربع أصابع1792

ليلي رايكيفية قياس التدريب1793

وهيب سراي الدينالرقيق1794

عبد الفتاح رواس قلعه جيمسافر الى أروى1795

هرمان هسةذئب البوادي1796

مروان المصريالعهد1797

الرشيد بو شعيرةالرجل الذي انتحل اسم برينو1798

ماريودونالطفلة الغابات1799

سامي حمزةاضطرام الهويس1800



المؤلفاسم الكتابتسلسل

جامعة البعث

أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

علي المزعلندى الحصاد1801

مهيب صالحةالتراكم والتنمية الزراعية في سورية1802

تريجور وجون وزيمران.بنيامين باستراتيجية اإلدارة العليا1803

منير الحمشتطور األقتصاد السوري الحديث1804

أحمد عبد السالم دباسآراء ونظريات في اإلدارة1805

سريدين فولكاغونوف.ف.غاألنسان في الحرب الحديثة1806

هاشم شفيقاعادة نظر1807

أنيسة عبودمشكاة الكالم1808

هيئة تحرير الموسوعةبهجة المعرفة1809

هيئة الموسوعةبهجة المعرفة1810

هيئة تحرير الموسوعةبهجة المعرفة1811

يونس ناصرالتربية واتجاهات الشباب1812

انطوان سعادةسعادة في األول من أذار 1813

نجم عبدهللا ابراهيم العيساويالجناية على األطراف في الفقه األسالمي1814

صبري أحمد األبراهيممعا على طريق المحبة1815

شفيق حربعقدالتأمين1816

-1999المجموعة االحصائية الزراعية السنوية لعلم 1817

العالم احداث و أعالم و أرقام دار حطين للطباعة 1818

1819academic hysial chomtry aseuies of monogsjhs 

2000توقعات البيئة العالمية 1820

مجلس النشر العلمي بالكويتمجلة العلوم األجتماعية1821

ندوة دمشق القديمة والحفاظ عليها تراثاً وطنياً عالميا ًوزارة التعليم العالي1822

اسبوع العلم الثامن و الثالثون المجلس االعلى للعلوم 1823

اسبوع العلم السادس والثالثوندراسات وبخوث العلوم الطبية والصيدالنية1824

فلسطين-اسرائيلالدار الوطنية الجديدة1825

حروف الضبابالدار العربية للعلوم 1826

معهد الكويت ألبحاث العلميةسجل المؤتمر األقليمي العربي عن الكبريت واستعماالته في الوطن العربي1827

كيف نبني العائلةدار العلم للماليين1828

مدير ناجح الول مرةنهضة مصر1829

نهاية العملدار الفارابي1830

الحرب التطبيقية العالميةدار الفارابي1831

القراءة الذكية لسوق الشركات الدوائيةدار الفاروق1832

-جمهورية أفالطون1833

اسماعيل كادارةالحصن1834

تشوانغ تسيالدار العربية للعلوم 1835

دليل اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البعثجامعة البعث1836

العرب قبل االسالم دار مكتبة الحياة 1837

مكتب الثقافة واإلعداد الحزبيالمؤتمرات القطرية لحزب البعث العربي األشتراكي في القطر العربي السوري1838

عبد القادر محمود عبدالهالكتابة األبجدية في مصر القديمة1839

المظمة األسالمية للتربية والعلوم األسالم اليوم 1840

نوف0جوزف دتعلم كيف تتعلم1841

ميلله0جون بالطيف التربوي1842

1843cogintive psychology dictionary 

1844library  of congtes politica lscience 

تاريخ العرب دار الكشاف للنشر 1845

االدارة العامة معهد االدارة العامة للمكتبات 1846

بيتر فالنمعجم المصطلحات األرشيفية1847

جامعة الدو العربيةالمعجم العربي الزراعي1848

محمود زكي شمسشرح قانون العقوبات اإلقتصادية واإلجتهادات الصادرة عن محاكم األمن األقتصادي1849

محمدالموجز في تاريخ حمص وأثارها1850

فؤادتاريخ التراث العربي1851

عبد الرحمن حيدرالقالئد1852

ساعاتي. توماس لعملية التحليل الهرمي لقرارات في عالم معقد: صناعة القرار للقادة 1853

وزارة التعليم العاليمجلة باسل األسد للعلوم الهندسية1854

وزارة التعليم العاليمجلة باسل األسد للعلوم الهندسية1855

وزارة التعليم العاليمجلة باسل األسد للعلوم الهندسية1856

وزارة التعليم العاليمجلة باسل األسد لعلوم اللغات وآدابها1857

وزارة التعليم العاليمجلة باسل األسد للعلوم الهندسية1858

محمد عبد الرحمن حامد الفوليدليل معلم القرأن الكريم في مرحلة التعليم األساسي في الوطن العربي1859

-1980النشرة الدورية لألشجار المثمرة لعام 1860

راسكينعندما كان أبي صغيرا1861

عزيز نصارشموع صغيرة1862

خلف أحمد خلفالعفريت ووطن الطائر1863

-دليل تفتيش العمل بالدول العربية1864

جوزيف بروكوينكوإدارة اإلنتاجية1865

غسان محمود جاسم القيسيالتدريب المهني في صناعة النفط والبتروكيماويات1866

-األحكام المنظمة لعمل المرأة في تشريعات العمل العربية1867

- في المملكة األردنية1996 (8)قانون العمل رقم 1868

-التأهل المهني في الدول العربية1869

مكتب التربية العربي لدو الخليجالمنهج النموذجي في لم الحاسبات اآللية1870

هيئة الطاقة الذرية السوريةعالم الذره1871

وزارة التعليم العاليمجلة باسل األسد لعلوم االهندسة الزراعية1872



المؤلفاسم الكتابتسلسل

جامعة البعث

أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

المجلس األعلى للعلوم اسبوع العلم السابع والثالثون1873

المنظمة العربية للعلوم اإلداريةدليل الكتب العربية موسوعة اإلدارة العربية األسالمية1874

غالب شرفوالمغني في أدوات النحو وتعابيره مع شواهد معربة1875

العهد العربي للتخطيطمشكالت المعلومات وتدفقها لحدمة التخطيط وانماء القرارات في األقطار العربية1876

الجديد في المذهب العسكري االسرائيلي مجلة الفكر العسكري 1877

عماد عبد الحميد النجاراألدعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيققهما في السعودية1878

محمد نديمالصراع1879

محمود زعرورأمطار صيفية1880

المجمع الملكي لبحوث الحضارة األسالميةسلسلة ندوات الحوار بين المسلمين 1881

ساسين عسافمستقبل المشروع القومي العربي في ظل المتغيرات األقليمية1882

مجلة جامعة البعثجامعة البعث1883

معلومات دولية1884

جامعة اسيوطدليل رسائل الماجيستير والدكتوراه1885

-قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية1886

غسان كامل ونووسالمدار1887

نجم الدين السمانحكاية تل الحنطة1888

نبيه الشعارقبلة الماء1889

نجمان يلسينرائحة التفاح1890

لورانز كاليناقتصاديات العرض والطلب1891

نواف كنعان-اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق1892

بشير عباس العالقاألسس العلمية في التخطيط واسيطرة المخزنية1893

زيادالحافظاستيعاب العمل في القطاع الصناعي1894

األمة األسالمية في مواجهة التحدي الحضاري1895

-الفكر العسكري1896

جامعة البعثمجلة جامعة البعث العلوم الهندسية1897

ابي عبدهللا محمد بن عبدهللا بن مالك الطائيسبل المنظوم وفك المختوم1898

علي عبد اللطيفالمقاومة الكويتية من خالل الوئائق العراقية1899

دياب عيدنداء الكوكب األخضر1900

جامعة الجزائرقانون األجراءات الجنائية1901

أحمد محرزالقانون التجاري الجزائري1902

أولى أيام األحتالل البريطاني لعدن1903

1962 سبتمبر 26موقف الواليات المتحدة من ثورة 1904

هايل كيبهارتليلة جمعة1905

جواد فهمي باشكوتالمتقاعد1906

سرمت جابكانمصنع األقدام والسيقان1907

يوكيو مشيما خمس روائع حديثة1908

مجلة جامعة الملك سعود 1909

مجلة جامعة الملك سعود 1910

مجلة جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود 1911

أبو الطيب المتنبي اتحاد الكتاب العرب 1912

عبد الرحمن ابراهيم أبو حميددور التمثيل المالي في الرقابة المالية1913

عمادة البحث العلمي والدراسات العليااإلنتاج العلمي في جامعة اليرموك1914

جامعة القاهرةمعهد الدراسات والبحوث األحصائية1915

أحمد محمد خليلاإلشعاع المؤين1916

يونس ابو غليون-سعد الجابينشأة الزواحف عبر العصور الجيولوجية وانقراضها1917

سميح عيسىالسقوط1918

وليم جيسونالمعجزة1919

مهدي علي  الراضيحكايات للمدى1920

مالحة الخانيالعربة بال جواد1921

مجيد طوبيادوائر عدم اإلمكان1922

كلية الطب البيطريندوة تطوير انتاج اإلبل في سورية1923

مقبولة الشلقسيدة الثمار1924

مكتب التربية العربي لدول الخليجدليل التعليم العالي والجامعي في دول الخليج العربي1925

جامعة اليرموك1983/1984دليل جامعة اليرموك 1926

محمد عبد المجيد دليل الطالب العملي لعلم األنسجة1927

دليل المترجمين ومؤسسات الترجمة والنشر في الوطن العربي المنظمة العربية 1928

ابناء معهد األثار و االنتروبولوجيا جامعة اليرموك 1929

-التشغيل بالقطاع غير المنظم في تونس1930

يوسف الياسمستقبل الحماية اإلجتماعيةللعاملين1931

المنظمة العربية للعلوم اإلداريةبيبلوعرافيا فصلية في العلوم اإلدارية1932

حمادي الساحلياألتفاقيات الثقافية في امجالين العربي والدولي1933

لينا كيالنيالحلم والستقبل1934

طالل حسنزهرة بانج للعصفور1935

الياس انيس خورياللعبة الحقيقية1936

مؤسسة ال البيتكتاب المؤتمر السنوي الرابع1937

مؤسسة ال البتالمؤتر السنوي الثاني 1938

هرمان هسةذئب السهوب1939

هرمان هسةروسهالده1940

مؤسسة ال البيتكتاب المؤتمر السنوي األول1941

ماجد محمد شدودادارة األزمات واإلدارة باألزمة1942

بيير داكوتفسير األحالم1943

المستشارية األيرانيةبحوث ودراسات في التقريب بين المذاهب األسالمية1944



المؤلفاسم الكتابتسلسل

جامعة البعث

أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

-عبد الكريم األشترالملتقى دراسات في التراث األسالمي1945

-تنظيم مركز المعلومات وادارتها1946

عبد القادر سيد أحمداإلستثمارات الخارجية للدول العربية المنتجة للنفط1947

مصطفى دباساالحتكارات الدولية وممارساتها في الوطن العربي1948

محمد صبحي نجممحاضرات في المواؤيث والتركات والوصايا1949

حسين مصطفى حسينالقضاء اإلداري1950

اسحق ابراهيم منصورالموجز في علم اإلجرام والعقاب1951

أحمد جابر بدرانعقد األستضاع في الفقه ألسالمي بين النظرية والتطبيق1952

صندوق النقدصندوق النقد العربي1953

محمد سعيد الحفارأضواء على مفاهيم السياسة األستراتيجية والتخطيط1954

ادارة الموارد بنجاح لرفع معدل االرباحدار الفاروق1955

درة من الحكمة الصينية100الدار العربية للعلوم1956  

دليل جامعة البعثالجامعة1957

عدنان عابدينمعجم المصطلحات المحاسبية والمالية1958

أحمد ذكي بدويمعجم مصطلحات التعليم الفني والتدريب1959

جمال بركاتقاموس المطلحات الدبلوماسية1960
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اليد عيد نايلمدى تأثر األلتزامتت العقدية بوفاة المتعاقد2882
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أمين معلوفسمرقند2901

أمين معلوفحدائق النور2902
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محمد البوعصاميايقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع3422

-هل يشكل انتشار األسلحة النووية عامل ردع ؟3423

علي ونوسخامس الراشدين3424

عبده جبسيرثالثية سبيل الشخص3425

دليل معرض الباسل لالبداع واالختراعات السورية السابعوزارة التموين والتجارة الداخلية3426

انجازات معهد االدارة العامةمعهد االداره العامه3427

1997تقرير عن التنمية في العام مطابع االهرام3428

البنك الدولي التقرير السنوي البنك الدولي3429

الخارطة السياسية داخل الكيان الصهيونيمكتب الثقافة 3430

البنك الدوليالبنك الدولي3431

طالب عمرانمحطة الفضاء3432

سعد صائبالشارع األخضر3433

علي عبدهللا سعيدمات تقريبا..هكذا3434

ابراهيم كبهقصة فنان3435

المجلس األعلى للعلومالتلوث الغذائي منشأه البيئي وانعكاساته الصحية3436

محمد حسين هيكل ملفات السويس 3437

مصطفى طالس و بسام العسلي الثورة الجزائرية 3438

منى المؤذن العلوم العربية في عصرها الذهبي 3439

محسن خضرالربع الخالي3440

وهيب سراي الدينطيوف3441

عبد الفتاح عبد المولىسقمة حارات3442

حيدر محمدنجمة المساء3443

زكريا شريقيألنه مات3444

حارس سليمان الفاروقي المعجم القانوي3445

اقالم جديدةالجامعة االردنية3446

اقالم جديدةالجامعة االردنية3447

المجال  المتوسط الدولية للطباعة والنشر3448

مجلة باسل  األسد للعلوم الهندسية أوزارة التعليم العالي3449

مجلة باسل األسد للعلوم الهندسية بوزارة التعليم العالي3450

مجلة باسل األسد للعلوم الهندسية جوزارة التعليم العالي3451

االدارة العامة 3452

غسان كامل ونوسظالل النشوة الهاربة3453

أيوب منصور-الوعد3454

أقالم جديدةالجامعة االردنية3455

أزافالدو دراغونحكايا السجن3456
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راسكينعندما كان أبي صغيرا3457

كلوددوبو بوكيهحلم األخوة الثالثة3458

علي المزعلقناديل الليالي المعتمة3459

غادة السمانعيناك قدري3460

صالح هواريهنادي تغني3461

مخلص دووان فانغحديثة من الصين3462

حسن سامي يوسفبوابة الجنة3463

إحسان عبد القدوسالرصاصة ال تزال في جيبي3464

سليمان سليمالكويت األصالة والتاريخ3465

مكتب الثقافة وإلعداد الحزبيالقطر العربي الفلسطيني3466

عليفلسطين العربية3467

-المجموعة اإاحصائية3468

جامعة عدناألستراتيجية التنموية ألرخبي سقطرى والجزر التنمية األخرى3469

كلما اتسعت المدينة ضاقت غرفتياالمانة العامة الحتفالية دمشق 3470

تفسير جسمك في المعاجماالمانة العامة الحتفالية دمشق 3471

-التورات كتابات مابين العهدين3472

طارق حريبالمدينة الوردية3473

راحه عمرطبيبة الغابة3474

46اسبوع العلمجامعة تشرين3475

دليل الرسائل الجامعية و مستخلصاتها الجامعة العربية 3476

تصميم و تطبيق قواعد البيانات العالقية معهد االدارة العامة للمكتبات 3477

الموسوعة العربية هيئة الموسوعة العربية 3478

 مجلة باسل االسد لعلوم اللغات وادابهاوزارة التعليم العالي في سوريا3479

حامد صدفي ديوان ابي بكر الخورزمي 3480

محمد علي زرفة قضية لواء اسكندورنة 3481

محمد علي زرفة فضية لواء االسكندرونة 3482

مجلة جامعة البعث للعلوم الهندسة 3483

جامعة فاريوسالدليل العام لجامعة فاريوس3484

ابن منظور األفريقيلسان العرب3485

ابن منظور األفريقيلسان العرب3486

التفريعات الحرة لرؤوس الموضوعاتمكتبة الملك عبد العزيز العامة3487

الكهرباء في اللعبنهضة مصر للطباعة و النشر 3488

المعجم الوجيز في مصطلحات االعالممكتبة لبنان3489

مجلةجامعة تشرينجامعة تشرين3490

دليل الرسائل الجامعية دائرة المعلومات و الدراسات3491

دليل جامعة حلبجامعة حلب 3492

دليل الرسائل الجامعية ومستخلصاتهادائرة المعلومات والدراسات3493

دليل  الرسائل الجامعية و مستخلصاتها دائرة المعلومات و الدراسات 3494

-خطاب القسم الدستوري للسيد الرئيس بشار األسد3495

هاني خليلحافظ األسد األيديولوجية الثورية والفكر السياسي 3496

بودلير وزارة الثقافة 3497

اعمال الملتقى الفكري االولمكتب االعداد الحزبي3498

بول ايلوار وزارة الثقافة 3499

الدراجة المغربية مجال توارد بين االمازستية و العربية مطبعة المعارف الجديد 3500

كيف نواصل مشروع حوار الحضاراتالسفارة االيرانية3501

جيمس جويس وزارة الثقافة 3502

الرؤية المزدوجة وزارة الثقافة 3503

2007-2006المجموعة االحصائية للعام الدلراسي جامعة البعث3504

2003-2002المجموعة االحصائية للعام الدراسي جامعة البعث3505

 فكرة لتدريس مهارات التفكير 100أكثر من الدار المصرية اللبنانية 3506

يوفني كورشونوفالموساد االسرائيلي3507

نبيه غطاس معجم مصطلحات االقتصاد و المال و ادارة األعمال 3508

عدنان عابدين معجم مصطلحات المحاسبة المالية و االدارية 3509

التقرير السنوي النجازات المعهد3510

احمد محمد الزاملالمحاسبة االدارية3511

عمادة شؤون المكتباتالسجل العلمي للمؤتمر الزراعي االول لعلماء المسلمين3512

الفة االدلبيدمشق يا بسمة الحزن3513

سعيد سالمقبلة الملكة3514

دياب عيدنداء الكوكب األخضر3515

هنري بوسكوالولد والنهر3516

مقبولة الشلقسيدة الثمار3517

الجمعية العربية للبحوث االقتصاديةبحوث اقتصادية عربية3518

جامعة فيالدلفيافيالدلفيا الثقافية 3519

جامعة األمارات العربية المتحدة مجلة الشريعة والقانون3520

ابن منظور األفريقيلسان العرب3521

ابن منظور األفريقيلسان عربي3522

ابن منظور األفريقيلسان العرب3523

ابن منظور األفريقيلسان العرب3524

دعد قنواتيحزمة ضوء3525

عائشة أرناؤوطعلى غمد ورقة تسقط3526

عمادة الدراسات العليا والبحث العلميالبلقاء3527

جامعة البعثمجلة جامعة البعث للعلوم الطبية3528
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أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

األمانة العامة مجالس البحث العلميمجلة أبحاث التقانة الحيوية3529

نزار نجارفي دارنا ثعلب3530

بلسم محمدنخلة بال ظل3531

الكسندر غلمان353228

فيصل الحجليالدبان العجوزان والثعلب الماكر3533

عبد العزيز السيد أحمدثالث مسرحيات سودانية3534

كودسي ميكائيليانرجال العصر الحجري3535

مراد السياعيسياق في مسبح الدم3536

وليد فاضلأوربه أميرة صور3537

شذا برغوثتفاصيل3538

ايلي هومبيرتpsy chothequاألساسيات في النظرية والممارسة3539

فرويدالهذيان واألحالم في قصة غرادييفا حسين3540

عدنان بن ذريلالفكر الوجودي عبر مصطلحه3541

هنري حسونالمادية والذاكرة3542

محمد احسان الرفاعيالقائد الرمز3543

آرنولد الزوردالعالج النفسي الشامل الحديث3544

مصطفى سبيتيجذور المكيافيلية في كليلة ودمنة3545

المشانق العبرية و المجازر األرمينية 3546

تابيز اكجام الهوية القومية التركية و القضية األرمينية 3547

جوزيف كي زيربو تاريخ افريقيا السوداء 3548

عبد الرحمن عدسدليل المعلم في بناء االختيارات التحصيلية3549

معهد اإلدارة العامة ندوة واقع إدارات العالقات العامةفي األجهزة الحكومية3550

عبده سعود المشهديالسجل العلمي للمؤتمر الزراعي األول لعلماء المساكن 3551

جامعة الملك سعودمجلة جامعة الملك سعود 3552

لجنة من هانوبياالدب الفيتنامي3553

نادي روماوقف النمو3554

حسين بدرانالكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى3555

محمد خير الواديمن خفايا وأسرار اذاعة لندن3556

استرت بيلشرالموسوعة3557

استرت بيلشرالموسوعة3558

استرت بيلشرالموسوعة3559

استرت بيلشرالموسوعة3560

-استرت بيلشرالموسوعة3561

جامعة البعث مجلة جامعة البعث العلوم الهندسية3562

جامعة البعث مجلة جامعة البعث العلوم الهندسية3563

اإلدارة السياسية الفكر العسكري3564

مديرية اإلحصاء والتخطيطالمجموعة اإلحصائية للعام الدراسي3565

وزارة التعليم العاليندوة دمشق القديمة والحفاظ عليها تراثاً وطنياً عالميا 3566ً

مديرية اإلحصاء والتخطيطالمجموعة اإلحصائية للعام الدراسي3567

مديرية اإلحصاء والتخطيطالمجموعة اإلحصائية للعام الدراسي3568

وزارة التعليم العاليالنظام الداخلي جامعات الجمهورية العربية السورية3569

حسن صقرالموت في المدينة3570

باكينليل جليدي3571

جان روسيةاسطورة دون جوان3572

محمد أمين الصالحأكثر من رجل شريف3573

شكسبيرعاصفة3574

حسين الحمويليلة القتل3575

خليل جاسم الحميديالمغني و النخلة3576

ميسلون هاديرومانس3577

ألدوس هكسليالجزيرة3578

نادرة بركات الحفارالغروب األخير3579

سعيد جبارالفرحانأغنية األنهار الصغيرة3580

األمانة العامة لجامعة الدول العربيةشؤون عربية3581

المعهد العربي ألنماء المدنندوة التراث العمراني في المدن العربية بين المحافظة والمعاصرة3582

-الف ليلة وليلة3583

المشانق العبرية و المجازر األرمينية 3584

تابيز اكجام الهوية القومية التركية و القضية األرمينية 3585

جوزيف كي زيربو تاريخ افريقيا السوداء 3586

كليرمونت الواليات المتحدة األمريكية امبراطورية 3587

مصطفى عبد العزيز مرسي المصريون في الخليج 3588

الرؤى الحضارية لدستور الجمهورية االسالمية االيرلنية 3589

حلمي الشعراوي السودان الى أين 3590

رينيه دافيد و جون هازارد الحقوق السوفيتية 3591

ضرب النقود العربية في ارمينية 3592

كفاح األمن من أجل عروبة لواء االسكندرية 3593

مسيرة الصمود والبناء مراسيم وقوانين تشريعية دار البعث3594

مسيرة الصمود والبناء أهم كلمات وأحاديث السيد بشار األسددار البعث3595

مراكز الفندار الفارابي 3596

جودة التعليم الشاملة في مرحلة التعليم المبكرة دار الفاروق3597

الطريقالعبيكان3598

االبناء والتربية المثالية في ظل الضغوط الحياتيةدار الفاروق3599

لماذا يزداد االثرياء ثراء والفقراء فقرا ؟الدار المصرية اللبنانية 3600
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أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

دمشق الحضارة والتاريخقيادة االتحاد3601

المدينة والثقلفة دمشق انموذجااالمانة العامة الحتفالية دمشق 3602

عبد هللا  العرويمفهوم الحرية3603

طالب عمرانخفايا النفس البشرية3604

األكاديمية المغربيةاألكاديمية3605

أرنيست همنغوايوداع للسالح3606

مؤسسة ال البيتكتاب المؤتمر السنوي الثالث3607

مؤسسة ال البيتكتاب المؤتمر السنوي الرابع3608

مؤسسة ال البتالمؤتر السنوي الثاني3609

ادوارد هاريسونالعتمة في الليل3610

منطمة العربية للتربية والعلوماجتماع مديري مراكز الحاسبات األلية3611

نجم الدين السمانحكاية تل الحنطة3612

هرمان هسةذئب البوادي3613

جونجور ديلمانمطعم القرد الحي3614

هنري ارثر جوترالكذبة3615

محمد شكريالخبز الحافي3616

العمال في عالم يزاد تكامال البنك الدولي 3617

جامعة الملك فيصلعمادة الدراسات العليا3618

توني مورسوزالعين األكثر زرقة3619

توني موريسوزاللعب في الظالم3620

جون ريدعشرة أيام هزت العالم3621

جامعة البعثمجلة جامعة البعث3622

جامعة البعثمجلة جامعة البعث3623

جامعة دمشقمجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية3624

مصطفى طالسحافظ األسد ودوره القومي في لبنان3625

نظير جابرصقور وأرانب3626

نظير جابرالخالدون3627

ميخائيل عيدأغنيات لقمر الطفولة3628

مرهف ابراهيم عطونبيروت الحصار3629

علي سليماننقوش3630

آصف عبد هللاابتهاالت3631

ممدوح سكافانهيارات3632

أحمد المصلحتجليات فاطمة3633

صباح الدين كريديأشجار3634

نذير الحساميأال تزورنا أيها الغضب3635

المنظمة العربية للتنمية اإلداريةموسوعات اإلدارية العربية اإلسالمية3636

المنظمة العربية اإلسالميةموسوعة اإلدارة العربية األسالمية للتنمية اإلدارية3637

المنظمة العربية اإلسالمية للتنمية اإلداريةموسوعة اإلدارة العربية اإلسالمية3638

المنظمة العربية للتنمية اإلداريةموسوعة اإلدارة العربية اإلسالمية3639

أحمد عبدهللا الدامغاألدب المثمن3640

مجلة باسل السد للعلوم الهندسية بوزارة التعليم العالي3641

ا:قضايا استراتيجيةالمركز العربي للدراسات االستراتيجية3642

علي ناصر محمداألحزاب والحركات اليسارية3643

من هم االرهابيوندار حازم للصناعة3644

رحلة ابن بطوطةالمعارف الجديدة3645

المرب في الدراسات االستراتيجية مطبعة المعرف الجديدة 3646

المواجهة الجنائية لجريمة غسل األموالدار القلم 3647

الموسوعة االلكترونيةمكتبة لبنان3648

الفاكهة3649

حنان الشيخبريد بيروت3650

هيفاء بيطارضجيج الجسد3651

حسن سامي يوسفالزورق3652

ممدوح عزاممعراج الموت3653

عارف الخطيبالبستان األزرق3654

غسان كامل ونوسأبيض. ,.أحمر 3655

وليد مشوحالموت في الشعر العربي السوري المعاصر3656

نبيه الشعارقبلة الماء3657

ثائر زكي الزعزوعرحلة زاعم3658

أيوب منصور-الوعد3659

رجاء علي حويلةدنيا األسرار3660

محمد قرانيازقزقة عصافير3661

محمود زكي شمسالموسوعة العربية لإلجتهادات القضائية الجزائية3662

-صندوق النقد العربي3663

محمود زكي شمسالتشريعات العقارية النافذة في مائة عام3664

محمود زكي شمسالتشريعات العقارية النافذة في مائة عام3665

سعد صافيحديث جدتي3666

عبد الحميد بن هدوفهاألزل و البندقية3667

بلزاكطبيب الريف3668

آراغونأورليان3669

كندا-شركة شل وتيروكنوز االرض3670

مكتبة الكونجرسالتفريعات المقيدة بالرؤوس النمطية3671

المكتب المركزي لالحصاءالمجموعة االحصائية السنوية3672
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أسماء الكتب الموجودة في المكتبة المركزية

مأمون ضويحينورا3673

تلرجمات استراتيجية نافذة على الفكر العالمي المركز العربي للدراسات االستراتيجية 3674

الواليات المتحدة األمريكية امبراطورية دار البعث للصحافة و الطباعة 3675

الرئيس حافظ االسد قائدا وانسانامؤسسة السنية لالعالم3676

مركز المعلومات القوميمركز المعلومات القومي3677
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