
Title 

 الدليل الصناعي السوري 761

 دليل الصناعة والتجارة السوري 711

 دليل المهندس السوري 717

 C7,C1الصحة والسالمة المهنية 711

المجلد التاسع  :  موسوعة العربية 117  

 المدخل إلى الكيمياء 141

 الكيمياء العضوية 142

 الكيمياء التحليلية : القسم النظري , التحليل الكمي 144

 مبادىء التحليل الكمي 142

 الكيمياء العضوية المفتوحة 146

الحيوية-الكيمياء الزراعية العضوية 141  

 الكيمياء التحليلية العملية 142

فرنسي -الفرائد الدرية( قاموس عربي 211 ( 

 الميكانيكا النظرية ,د .أحمد صادق القرماني/ مترجم 212

عربي -المعجم العسكرى , القسم األول , افرنسي  214  

 المعجم العسكري , القسم الثاني , إنكليزي عربي 212

 مبادىء الهندسة الحرارية والهيدروليكا 216

عربي -المنجد في اللغة واإلعالم قاموس( عربي 221 ( 

 )القاموس الفني ( ألماني , عربي 222

 توازن السوائل 224

 الكيمياء العامة الجزء األول 222

 الكيمياء العامة الجزء الثاني 226

 )أجهزة وتجارب الكيمياء العضوية( الجزء األول 221

 )الفيزياء النظرية( الجزء األول 222

 استعمال منتجات ميتالورجيا المساحيق في الصناعة 212

 إنشاءات البيتون المسلح الجزء الثاني 221

 تصليح وصيانة المعدات الصناعية 417

414 
الملوثات الكيميائية : آثارها على البيئة العامة والخاصة وطرق 

 معالجتها

 المراقبة الغذائية والشؤون الصحية في التصنيع الغذائي 421

عربي -قاموس روسي 241  

اإلنتاج الضبط اإلحصائي لجودة 241  

 تقييم األغذية ومراقبة اإلنتاج 242

 حفظ األغذية 244

 الصناعات الزراعية : الجزء األول 242

 الصناعات الزراعية, الجزء الثاني 246

 التغذية الصحية 241

 طرق التحليل الغذائي 242

 الكيمياء التحليلية 245

 اآلالت المفكرة 221



 اإلجراءات الفنية للمكتبات 227

 )صناعة الغزل والنسيج( األساليب العلمية 221

 الخواص العامة أللياف النسيج وبخاصة القطن 222

 التحليل والفحص لأللياف والخيوط واألقمشة 224

 تكنولوجيا األجهزة الزجاجية 226

 صناعة الزجاج : تاريخ , حراريات , تدريب 221

 الجلود: أنواعها, إعدادها, دبغها, صقلها 222

 المصنوعات الجلدية 225

 الدباغة 261

 كيمياء األلبان 267

 مقاومة واختبار المواد, الجزء األول والجزء الثاني 261

 أساسيات علوم األشجار وتكنولوجيا األخشاب 262

 االختبارات غير المتلفة وتحليل االجهاادات بالطرق التجريبية 264

262 
, فانكل ,   غاز , بنزين , ديزل , توربين : محركات االحتراق

 صواريخ

 هندسة اإلنتاج في الصناعة:إدارة وتنظيم المصانع 266

 مبادىء التفريز 624

 تجميع وضبط األجهزة الالسلكية 622

 الميتالورجيا العامة 626

 فن الخراطة 621

 هندسة وصناعة وتكرير البترول 622

 المعاملة الحرارية للمعادن والسبائك 625

 االسمنت في العالم استشراف مستقبلي التجارة والشحن البحري 116

 أسس االلكترونيات 172

 الكيمياء العضوية 175

 اإلنشاءات المعدنية 111

 أدلة ضبط الجودة في الغذاء : دليل تفتيش الغذاء 117

 القاموس العصري, عربي_ إنكليزي 111

241 
معجم المصطلحات التكنولوجية االساسية : عربي مع التعاريف 

 إنجليزي فرنسي ألماني مع أشكال لوحات توضيحية

كهرتقنيةندوة بحث مشاكل البيئة المتعلقة بالتقييس في المجاالت ال 574  

 الفيزياء العامة والتجريبية : الكتاب األول : الضوء 7712

7714 
الفيزياء العامة والتجريبية : الكتاب الثاني : أطياف الذرات والجزيئات 

 والبلورات

القاموس االقتصادي موجز 7722  

 األمان الصناعي : الوقاية من الحوادث الصناعية , األسس التكنولوجية 7726

 أخطاء القياس في علم المترولوجيا الجزء األول 7721

 التكاليف الصناعية 7711

 صناعة الغزل: دراسة وتكنولوجيا 7712

 الطحالب وأواصر حياتها :أساسيات علم الطحالب 7715

 علم األحياء الدقيقة 7721

 فسيولوجيا التمثيل الغذائي في األحياء الدقيقة 7727



 البكتريا 7721

 أسس مكافحة الحشرات 7722

7724 

مبيدات اآلفات: تركيبها وخواصها الطبيعية والكيماوية , تأثيرها السام 

على الحشرات والنباتات والحيوانات الراقية واالستفادة منها في مقاومة 

 اآلفات االقتصادية

 كيمياء وسمية مبيدات اآلفات واختباراتها معمليا وحقليا 7722

 مقاومة الحشرات والقراد والحلم لمبيدات اآلفات 7726

 أساسيات وطرق مقاومة األمراض النباتية 7721

7مبيدات الفطريات: كيمياء وحياة ج 7722  

 خصوبة األراضي والتسميد 7725

 التحليل الكيميائي للحبوب الغذائية ومنتجاتها 7751

 نحل العسل ومنتجاته 7757

 تكنولوجيا األسماك 7751

 المبادىء العملية في علم األلبان 7752

 مبادىء تكنولوجيا األلبان 7754

 ميكروبات اللبن ومنتجاته : األساسيات 7752

 ميكروبات اللبن ومنتجاته : التطبيقات 7756

 اللبن السائل ومنتجاته 7751

 معامالت اللبن السائل : الغلي , البسترة , التعقيم , التجنيس 7752

 إنتاج اللبن واللحم 7755

 الزبد 7111

 الزيوت والدهون 7117

 الملكية الصناعية أو طريقة انتقال الدول النامية إلى عصر التكنولوجيا 7417

 البالستيك : تصميم وإنتاج 7476

 العلوم الفيزيائية للفنيين : وحدة المستوى األول 7257

 فن المراسالت التجارية باإلنكليزية 7254

7511الكتاب اإلحصائي السنوي , 7621  

 الكود العربي لتصمميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة 7621

 دليل استعماالت األسمدة الكيماوية 7112

 معجم المترولوجيا القانونية 7121

 التغذية وكيمياء األغذية 7124

الخيوط المتكسرة المأخوذة من القواعد العالمية للبيسغا  خصائص 7122  

 الكراس اإلحصائي لوزارة الصناعة 7115

 الصناعة وتطورها في سورية 7151

7157 
تمارين وتطبيقات في تكنولوجيا عمليات التصنيع الكيميائية 

7ج  والهندسية  

 المشريات : تصنيف اآلشنيات 7226

 بيولوجيا المشريات 7221

 الكيمياء الالعضوية 7222

 الكيمياء العامة 7225

 الكيمياء العامة 7241

 الفيزياء العملية : نسخة معدلة 7225



االسمنت البورتالندي ومشتقاته  مواصفات االسمنت العالمية : 7267  

 الزالزل وسالمة مسكنك 1115

 " موسوعة الفيزياء " الميكانيك والقدرة 1112

 أفران االسمنت الدوارة 1125

 تكنولوجيا صناعة السكر من الشوندر السكري 1142

 معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية 1121

 معجم مصطلحات البترول والصناعة النفطية 1122

فرنسي -معجم عبد النور ( عربي  1124 ( 

الجزء األول ,الطبعة الخامسة -القيادة اآللية الكهربائية  1122  

 علم الوقود 1126

 أساسيات اآلالت 1121

 كيمياء إشعاعية,عبد المجيد شيخ حسن / مترجم 1122

 تكنولوجيا االلومنيوم : الجزء األول 1125

 تآكل المعادن 1151

1157 
إصالح وصيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة صناعة رقائق 

 ومكعبات الثلج

 الصناعات الغذائية : الجزء النظري 1151

 دور المسؤل في إدارة المؤسسة االشتراكية 1772

 أمراض النبات الجزء العملي , الجزء النظري 1711

 أمراض النباتات : الجزء العملي 1717

 األلبان : الحليب ومشتقاته 1727

 الدواجن 1721

 إنتاج الخضار , الجزء العملي 1722

1724 
ميكنة المزرعة , ( جرارات وسيارات , آالت زراعية , استثمار 

 الجراران واآلالت الزراعية : ) الجزء النظري

1722 
جرارات وسيارات , آالت زراعية , استثمار  ( ميكنة المزرعة ,

 الجرارات واآلالت الزراعية : ) الجزء العملي

 تربية الحيوان والدواجن 1726

 تربية الحيوان : الجزء العملي 1721

 الخالدون 1722

 مجلة علوم الحياة 1725

 مقاومة المواد 1741

 )الرياضيات للسنة الثانية الجزء( األول 1747

 الرياضيات للسنة الثانية : الجزء الثاني 1741

 الفيزياء الحديثة للجامعات , الجزء األول : الميكانيك والصوت 1742

الضوء واإلشعاع 7 -الفيزياء الحديثة للجامعات : الجزء الثاني 1744  

الجزء األول: الحرارة والكهرباء -  الفيزياء الحديثة للجامعات 1742  

 الفيزياء الحديثة للجامعات : الجزء الثاني : الضوء والفيزياء الحديثة 1746

 اإلحصاء الرياضي 1741

7الجيولوجيا العامة: الجيولوجيا) 1742 ) 

1الجيولوجيا الفيزيائية/ 1745  / 

 الجيولوجيا الهندسية 1721



 مبادىء الجيولوجيا الطبقية 1727

 االلكترونيات 1721

معالجاتها الحرارية-اختباراتها-المعادن:خواصها 1722  

 الطرق والمطارات,القسم األول: ت صميم الطرق 1724

 ميكانيك التربة 1722

 حساب اإلنشاءات 1726

 الهندسة الوصفية 1721

 التحكم اآللي 1722

 الجبر 1725

علم التحريك-ميكانيك الهندسة  1761  

علم السكون-ميكانيك الهندسة 1767  

1762 
تشرين ثاني  21الدورة التاسعة للتوثيق والمعلومات الصناعية ,تونس 

7527كانون االول - 71  

 صناعة الجلود والثروة الحيوانية 1766

 معالجة التلوث في صناعة الدباغة 1761

 العمل العلمي ومؤسساته في البالد المبتدئة 1717

1711 

وثائق المؤتمر العربي األول للمواصفات والمقاييس في الصناعات 

-2إمارة الشارقة من  -الغذائية , والتي عقدت في دولة اإلمارات 

7522تشرين الثاني نوفمبر2  

 دليل ضبط الجودة في صناعة الصابون 1721

 دليل ضبط الجودة في الصناعة 1722

 دليل ضبط الجودة في الصناعات النسيجية 1724

 النظائر المشعة في الحياة اليومية 1721

1725 
 7111_7241ه  7726_7126مجتمع مدينة دمشق من الفترة مابين 

 م

1مذكرات ادغارفور.,حافظ الجمالي؟ترجم ,القسم األول,جزء 1751  

 كذلك قال األسد , مصطفى طالس/ اختيار وتقديم 1757

 فطير صهيون 1751

 الفيزياء العملية لطالب الهندسة المدنية 1752

 البطل والتاريخ : قراءة في فكر حافظ األسد السياسي 1754

 ألمصطفى من أحاديث المصطفى 1752

1756 
-7522الصراع على سورية : دراسة للسياسة العربية بعد حرب 

,سمير عبده ,محمود فالحة/ مترجم 7524  

 التقرير الكامل للجنة كاهان الصهيونية حول مذبحة صبرا وشاتيال 1751

 على أجنحة المحبة : مصطفى طالس/ تقديم 1752

 نبضات أفئدة : مصطفى طالس/ تقديم 1755

1111 
اليهودي العالمي : المشكلة االولى التي تواجه العالم: خيري حماد/ 

 تعريب

1117 
وكالة المخابرات المركزية األمريكية واالرهاب الدولي ,مجموعة من 

 الكتال السوفيتي ,هيثم حجازي/ مترجم

 تدخل الدول العظمى في الشرق األوسط,أديب شيش/ مترجم 1111

 )موسوعة اللدائن( البالستيك 1112



1114 
معارك خالدة في تاريخ الجيش العربي السوري ,مصطفى طالس/ 

 تقديم

 )الخارطة السياسية( داخل الكيان الصهيوني 1112

 الكيمياء التحليلية العملية: التحليل الكيفي,مجموعة من المؤلفين 1116

 معجم الرياضيات الوجيز 1112

 كيمياء البترول والغاز الطبيعي/ عيسى مسوح/ مترجم 1112

 التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها 1115

 الضبط اإلحصائي للجودة : لوحات الضبط 1121

 دليل ضبط الجودة في صناعة االسمنت 1127

 المواصفات والمقاييس العربية والعالمية لالسمنت 1121

1122 
الدورة الخامسة للموثقين العرب : تخطيط وإدارة مراكز التوثيق 

 والمعلومات

 المثل العليا والواقع : مقاالت مختارة 1124

7المؤلفات الرياضية : الجبر والهندسة في القرن الثاني عشر, مج 1126  

 المؤلفات الرياضية : الجبر والهندسة مج ثاني 1121

ومبادؤه  أهداف التقييس 1142  

: المبادىء والممارسة  شهادة المطابقة 1144  

1142 
عوامل تحويل الوحدات غير المترية إلى الوحدات المترية الحديثة 

لالستخدام العام  ,وبالعكس  

جودة  -مقاييس  -مواصفات   التقييس : 1146  

 الفيزياء المسلية : الكتاب األول 1141

 الفيزياء المسلية : الكتاب الثاني / داود المنير مترجم 1142

 تغذية اإلنسان 1145

 مبادىء علم األلبان 1126

7-6مشكالت العمل واإلنتاج في المؤسسة الصناعية. عدد النسخ) 1121 ) 

1122 
مجلس الشعب في  7المجالس الشعبية والنيابية في الوطن العربي ج : 

7512-7522سوريا  

 إدارة األعمال بين العلم والممارسة 1125

 الميكروببيولوجيا التطبيقية العملية 1161

 أسس الكروماتوغرافيا الغازية ,محمد سبيع مراد/ مترجم 1167

 المدخل إلى الكيمياء العضوية الصناعية/ ترجمة 1161

 نظرية قطع المعادن وتصميم أدوات القطع , عبد العزيز عرار/ مترج 1162

 موجز الكيمياء الغذائية 1164

 علم االجتماع الصناعي التحليلي 1162

1166 
الدليل العملي إلعداد التسجيالت البيبليوغرافية لنظام المعلومات/ 

 محمود أتيم/ مشرف

 الدليل العملي للتحليل الموضوعي والتكشيف ,محمود أتيم/ مشرف 1161

1162 
الدليل العملي لتصنيف الملفات الصحفية والمواد المكملة لها 

 ,محمود/أتيم مشرف

تطورها ,محمود أتيم / مشرفبناء المكانز و 1165  

 دليل ضبط جودة الصادرات 1111

 دليل ضبط الجودة في صناعة الزيوت النباتية والدهون 1117



7527آذار 74-12الدورة التدريبية للمترولوجيا  1111  

1112 
-74عمان  محاضرات الدورة التدريبية للميترولوجيا القانونية ,

7521نيسان  2  

7البيتون مسبق اإلجهاد ,ج 1114  

1البيتون مسبق اإلجهاد ج 1112  

1116 
والمكاييل التجارية   الندوة اإلقليمية للمترولوجيا : الموازين والمقاييس

عمان األردن 7521( نيسان 75_  11)  

صورة -كيف تحسن مشروعك / يوسف مظهر/ مترجم  1111 _ 

 نظام تشغيل اسطوانة الحاسب الشخصي  PC - Dos استخدام 1112

 GW - Basicدليل االستخدام 1115

 2-1-7 (-Lotus 7-1-2)استخدام لوتس 1121

 الوجيز في الكيمياء المرضية ,أحمد محمد خير كرزة/مترجم 1121

 أبحاث مختارة من علوم البيئة 1122

 الليزر وتطبيقاته 1124

 سورية ملتقى الحضارات 1122

 الموجز في تكنولوجيا الزجاج 1122

 أصول الفيزياء للجامعات : الكتاب الثالث 1125

 دليل ضبط الجودة في صناعة الجلود 1151

جداول وبيانات فنية -البرادات المنزلية : الصيانة واإلصالح  1157  

1151 

مع عرض  74السجل المؤقت المحدث بقانون اعمار العرصات رقم 

شامل لمجمل النصوص المنفذة له / مراجعة المستشار محمد 

 ممتازفواخيري عضو المحكمة اإلدارية العليا

1152 
الفروق الثقافية بين االمم في إدارة األعمال : نجاح اإلدارة العربية 

ت الوافدة؟رهن بالثقافة الوطنية ال بالنظريا  

1154 
 MS _ DOS 2 , MS  المرجع األساسي لنظام تشغيل الحاسبات

_DOS 6 الجزء الثاني 

1152 
األسباب المحتملة لالخطاء ( التباينات )في التحاليل الكيميائية 

 واالختبارات الفيزيائية والميكانيكية ألنواع االسمنت البورتالندي

1156 
 -نسخة عربي  Mini - Micro CDS/ISIS   دليل استعمال نظام

 نسخة إنكليزي

122النظرة المستقبلية لتكامل الموازنة العامة والخطط القومية لتنمية/ 1216 / 

1211 
تدعيم اإلدارة العامة والمالية العامة من أجل التنمية في الثمانينات " 

124قضايا ومداخل " 

122نظريات اإلدارة العامة 1212  

1215 
دور مؤسسات تمويل التنمية االقتصادية القومية / صبحي محرم/ 

126مترجم / 

1271 
النظريات واألسس المحاسبية ومدى تطبيقها في المحاسبة 

112الحكومية  

122الوصف الوظيفي كمدخل للتنظيم الجلمعي 1277  

125نظريات التطور والتنمية االدارية 1271  

147عمليات تنفيذ الموازنة ورقابتها 1272  

141االتجاه الحديث لالستشارات 1274  

إدارة التنمية وطموحات التنمية االقتصادية واالجتماعية في العالم  1272



1111العربي عام  

142نظم تنظيم المعلومات االدارية 1276  

144المؤسسات العامة في فرنسا 1271  

1272 
نظرة متكاملة لمعالجة السلوك  142نظرية االدارة في اإلسالم : 

 اإلداري

146موازنة البرامج بين النظرية والتطبيق 1275  

: دراسة تطبيقية 141إعداد موازنة البرامج في ظل موازنة البنود :  1211  

142اإلدارة باألهداف والنتائج 1217  

145التخطيط اإلقليمي والتجربة االردنية 1211  

121مبادىء الرقابة على أعمال اإلدارة وتطبيقاتها في االردن 1212  

127دليل الباحث في إعداد البحوث والدراسات االكاديمية 1214  

1212 
نظام الترقية في الوظيفة العمومية في الجمهورية الجزائرية 

121الديمقراطية الشعبية  

122الموازنة الصفرية 1216  

1211 
أسلوب الحاالت في التنمية اإلدارية : دليل لالستخدام الفعال/ 

وخلود منكد  رائدة زواتي/ مترجم  124  

122تخطيط القوى البشرية بمنهج تحليل النظم 1212  

126موجزا لرقابة على المؤسسات العامة في البلدان النامية 1215  

121إدارة االجتماعات 1221  

122الكفاية اإلنتاجية ووسائل تحسينها في المؤسسات العامة 1227  

1221 
محاسبة الموجودات ومحاسبة االندثارات في النظام المحاسبي 

125الحكومي  

 دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة 1222

 نظم جمع وتحليل المعلومات في البحوث اإلدارية 1224

161الوظيفة العامة وإدارة شوؤن الموظفين 1222  

1226 
اختيار العاملين وتوجيههم : دراسة علمية تطبيقية على صناعة الغزل 

162والنسيج في الجمهورية العربية السورية  

164قيم الموظفين في مجتمع متغير 1221  

 أساليب بحوث العمليات في اإلدارة 1222

166لجان المجلس البلدي 1225  

161الموظف العام حقوقه وواجباته 1241  

 علم النفس اإلداري ومحددات السلوك اإلداري 1247

165المعلومات وأثرها في زيادة الفعالية االدارية 1241  

111األساليب الكمية في اتخاذ القرارات االدارية 1242  

1244 
األساليب المبسطة في تخزين المعلومات واسترجاعها مع التركيز على 

117أسلوب الميكروفيش ,كوزيد حامد/ مترجم  

111الهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي 1242  

112الرقابة اإلدارية في المنظمات : مفاهيم أساسية 1246  

114الحوافز 1241  

112البرمجة الخطية في إدارة وتخطيط االنتاج 1242  

111محددات عملية التنظيم وتكييفاتها على مستوى التنظيم المحلي 1245  

112استخدام الحاسبات االلكترونية في االدارة 1221  



1227 
مؤسسات التنمية اإلدارية العربية : أوضاعها الراهنة وآفاق 

115الستقبل  

1221 
محمد قاسم القريوتي/  127أخالقيات الخدمة العامة : أطر مقارنة 

 مترجم

121الماوردي في نظرية اإلدارة اإلسالمية العامة 1222  

1224 
في الغرب/ مصطفى الكثري   122النظام الجبائي والتنمية االقتصادية 

 وعدد من المترجمين

124توحيد مسميات الهياكل التنظيمية في الدول العربية 1222  

1226 
منهاج النظم " اطار متكامل لدراسة الظواهر االجتماعية : نموذج 

122تطبيقي لظاهرة اإلدارة في الدول العربية  

1221 
بعض سياسات االفراد بالجهاز الحكومي في المملكة األردنية 

126الهاشمية  

1222 
اإلدارية : نموذج   تنظيم المحفوظات لدى المنظمة العربية للعلوم

 استشاري

1225 
تنظيم اإلدارة المحلية في المملكة األردنية الهاشمية : دراسة 

122تحليلية  

محمد قاسم القريوتي/ مترجم  125إدارة مؤسسات التنمية االدارية 1261  

1267 
المؤسسات اإلدارية في المغرب , حكومات الجزائر والمغرب وتونس 

أمين سعيد , عبد العزيز مسعود/ مترجم  15  

157المؤسسة العامة كاستراتيجية إدارية للتنمية 1261  

1262 
التمويل المحلي للوحدات اإلدارية المحلية : دراسة مقارنة : المملكة 

مصر األردن-فرنسا  -يوغسالفيا -المتحدة  

152االستشارة اإلدارية في المجتمع العربي 1264  

محاولة لتأطير ودراسة وطرح ظاهرة سلوكية  تسيب العاملين 1262  

156إدارة اإلنتاج" دليل دراسي 1266 " 

1261 
االستراتيجيات التسويقية لوحدات القطاع العام العاملة في تسويق السلع 

151االستهالكية في بعض الدول العربية  

محمود أتيم/ مترجم 152مقدمة إلى نظم المكتبة المبنية على الحاسوب  1262  

1265 
استخدام الحاسبات االلكترونية في اإلدارة العامة في الدول العربية " 

155نظرة تحليلية ومستقبلية  " 

محمود برهوم/ مترجم  211اإلدارة االستراتيجية لبرامج التنمية  1211  

212إدارة البحث العلمي في الوطن العربي : قضايا وتساؤالت 1217  

 اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية في المؤسسات : نموذج مقترح 1211

215بنوك المعلومات وأثرها على التنمية الشاملة  1212  

1214 
تقييم الموظف العام للحوافز في األجهزة الحكومية األردنية " دراسة 

277ميدانية مقارنة  

 النماذج المكتبية : قواعد وتطبيقات 1212

211تخطيط القوى العاملة على المستوين الكلي والجزئي 1216  

1211 
:التجربة     التنظيم لرفع اإلنتاجية : دراسة تحليلية لألنظمة اليابانية

 اليابانية

1212 
عربي و  -قاموس علم الكمبيوتر المصور , مع مسردين إنكليزي 

 عربي إنكليزي

 التشخيص الشعاعي : التقنيات الحديثة ,د .سهام طرابيشي/ مترجم 1215

والزمن  العوالم األخرى : صورة من الكون والوجود والعقل والمادة 1221



 في الفيزياء الحديثة , حاتم الجندي/ مترجم

العصر الذري ,مكي الحسيني/ مترجم  نشوء 1227  

 األوتار الفائقة : نظرية كل شيء,أدهم السمان/ مترجم 1221

 سلسلة الثقافة المميزة : قصة الفيزياء 1222

 سلسلة الثقافة المميزة : مستقبل العلم 1224

, اختبارها , تركيبها  : تصميميها  الدوائر االلكترونية 1222  

1226 
التبريد والتكييف : أسس وتطبيقات , أسس نظرية, أسس عملية ج 

1ج7  

عربي -معجم مصطلحات الهندسة الكهربائية الشامل: إنكليزي 1221  

 الكيمياء الزراعية 1222

 مبادىء تغذية اإلنسان 1225

 أطلس العلوم الطبيعية 1257

إنكليزي -معجم مصطلحات الحواسب عربي  1251  

 دليل مهندس التدفئة 1252

 تعليمات األمن الصناعي في مصانع االسمنت ومواد البناء 1254

: الراديو 4 -موسوعة عالم االلكترونيات  1252  

 الغذاء ال الدواء 1251

1252 
الوجيز في الكيمياء الحيوية : ملخص لكتاب هاربر في الكيمياء الحيوية 

 مع أسئلة متعددة اإلجابات

 الجراثيم الطبية 1255

 الفيروس : صديق أم عدو لإلنسان ؟ 1411

1النباتات الطبية , ج 1417  

 إصالح األجهزة الكهربائية المنزلية : برادات , مكيفات 1411

 المدخل إلى الكيمياء الحيوية المرضية 1412

7مختصر في علم األدوية : ج 1414  

1مختصر في علم األدوية جزء 1412  

 أجهزة التبريد وتكييف الهواء 1416

 عالم البويات 1411

 /الوجيز في علم التعدين / صورة 1412

 انتقال الحرارة 1415

 صناعة التعليب وحفظ الخضر والفواكه 1471

 معجم واحدات القياس العالمية 1477

 طاقة الرياح واستخداماتها 1471

1472 
أسس هندسية , استثمارات مالية , تخطيط وتنفيذ   جدوى المشاريع :

 األعمال

 تسيير المشاربع 1474

 األمن الكهربائي 1472

1476 
موسوعة العامري لاللكترونيات : إرسال واستقبال الصور دوليا 

 : TELEFAXتليفاكس

 أجهزة الطاقة الشمسية 1471

 تكنولوجيا الجلود 1472

 أساسيات علوم األلبان 1475



 الفهرسة الوصفية للمكتبات : المطبوعات والمحفوظات 1411

 تكنولوجيا البيتون المسلح وطرق تصميم الخلطات البيتونية 1417

 تقانية تصنيع األغذية وحفظها 1411

 :  Word Starمعالجة الكلمات 1412

1414 
عربي / جورج عبد  -المصطلح : معجم العلوم الكمبيوترية , إنكليزي 

 المسيح / مدقق

2.1المرجع السريع لالصدار  Windows 2.O   البرنامج 1412  

1416 

 -وعربي   عربي -قاموس الكيمياء المصور مع مسردين إنجليزي 

إنكليزي : المبادىء األساسية في علم الكيمياء مشروحة 

 وموضحةباالمثلة والرسوم

 رعاية السيارة : حسن من صيانة سيارتك , نظامي االشتعال والوقود 1411

إثارة -متعة  -اختبر معلوماتك الفلكية : ثقافة  1412 ! 

1415 
موسوعة اإلعالم والصحافة : مائة سؤال عن المكتبات والتوثيق 

 واألرشيف الصحفي

1421 
سلسلة التربية الحديثة : البحث العلمي كنظام : كتاب يدوي لتنفيذه 

 وتقريريه وتقييمه

 علم التوثيق والتقنية الحديثة 1427

 البحث العلمي : مفهومه , أدواته , أساليبه 1421

 البحث العلمي الحديث 1422

 سلسلة العلم والحياة 1424

1422 
عربي  -المعجم الحديث لمصطلحات الكمبيوتر والمعلوماتية : إنكليزي 

 مع مختصرات إنكليزية ومسرد عربي

دليل فني  أنظمة الحقن بالوقود للسيارات : 1426  

1421 
سلسلة ملخصات شوم : نظريات ومسائل في االحتماالت , يحتوي 

مسألة محلولة حال تفصيليا 211الكتاب على   

1422 
سلسة ملخصات شوم : نظريات ومسائل في : الدوائر الكهربائية, 

مسألة محلولة حال كامال 242يحتوي الكتاب على أكثر من   

1425 
سلسلة ملخصات شوم : نظريات ومسائل في تكنولوجيا االلكترونيات , 

مسألة محلولة , سلسلة شوم المهنية والفنية 141يحتوي الكتاب على   

1441 
سلسلة ملخصات شوم نظرية ومسائل في : اإلحصاء , يحتوي الكتاب 

مسألة محلولة حال كامال 211على أكثر من   

1447 
سلسلة ملخصات شوم : نظريات ومسائل في الميكانيكا العامة 

مسألة محلولة 111وتطبيقاتها , يحتوي الكتاب على   

1441 
سلسلة ملخصات شوم : نظريات ومسائل في مقاومة المواد , يحتوي 

مسألة محلولة 242الكتاب على   

1الطاقات الجديدة : العلوم" 1442 " 

 المبادىء األساسية للتسوية اآللية للفرايز والمقاشط 1444

 دليل لغة باسكال 1442

77علم نفسك برنامج االوتوكاد 1446  

 .. Cعلم نفسك لغة 1441

1442 
 Windows ,QUTTRO مبادىء البرنامج للنظام

PRO  WINDOWS 

1445 
تمارين  -تعليمات للمبتدئين   Windows 2.7   : انطلق مع النظام

أفكار موفرة للوقت -عملية   



1421 
للنظام 4االنطالق السريع مع البرنامج اكسل   / Windows    مركز

 التعريب والترجمة / مترجم

1427 

كتاب التدريب الرسمي من مايكروسوفت : برنامج 

مركز  4اإلصدار / Microsoft من Windows للنظام Excel اكسل

 التعريب والترجمة/ مترجم

 معالجة الكلمات باستخدام البرنامج : وورد بيرفكت 1421

عربي -موسوعة المصطلحات االلكترونية : قاموس تقني , إنكليزي  1422  

 هندسة الديناميكا الحرارية الكيميائية 1424

 خواص مواد البناء واختباراتها 1422

 مبادىء الرسم الهندسي , طبعة مترية 1426

4/ رقم 1سلسلة عالم االتصاالت : االتصاالت التليفونية / 1421  

 سلسلة عالم االتصاالت واألجهزة االلكترونية : الميكروويف 1422

7جزء الهيدروليكا ومبادىء ميكانيكا الموائع  1425  

 الهيدروليكا ومبادىء ميكانيكا الموائع : الجزء الثاني 1461

 مقاومة واختبار المواد المعدنية 1467

 المنشآت الهيدروليكية 1461

1462 
الجزء األول : تكنولوجيا التصنيع والهندسة   تكنولوجيا هندسة االنتاج :

 الصناعية

 تكنولوجيا هندسة االنتاج : الجزء الثاني : التطبيقات العملية 1464

 أمراض المباني : كشفها وعالجها والوقاية منها 1462

 تنظيم المشروعات: إنشاء مشروع جديد وتطويره وإدارته 1466

 تقانات تعليب األغذية الكونسروة 1421

 شاعر وقصيدة الجزء األول 1211

 شاعر وقصيدة الجزء الثاني 1217

 الصناعات الغذائية الجزء األول 1211

 الصناعات الغذائية : الجزء الثاني 1212

 الصناعات الغذائية , الجزء الرابع 1212

1216 
الكيمياء الحيوية والتمثيل   الصناعات الغذائية : الجزء السادس :

 الغذائي

 الصناعات الغذائية : الجزء السابع : الحلوى 1211

 مالمح من التاريخ 1212

1215 
المرايا واألسهم  -الصناعات الكيميائية التجارية : دهانات * مبيدات 

مركب كيميائي  211, ما يجب أن تعرفه عن   النارية * طلي المعادن  

1271 
الصناعات الكيميائية التجارية : الكتاب الثالث : مستحضرات 

المياه العطرية   الكحول    العطور  

 الصناعات الكيميائية التجارية : الكتاب الرابع : الصناعات الغذائية 1277

1271 
الصناعات الكيميائية التجارية : الكتاب الخامس : صناعة الزجاج 

 والسيراميك بأنواعه

1272 
: األصبغة   الصناعات الكيميائية التجارية : الكتاب السادس

طباعة المنسوجات   والصباغة  

1274 
الصناعات الكيميائية التجارية الجزء السابع اللدائن 

 Plastics & Resins والراتنجات

الموسوعة االلكترونية:الجزء الثاني, الدارات اإللكترونية في فالشات  1272



 التصوير

 الموسوعة االلكترونية: الجزء الرابع 1276

 الموسوعة االلكترونية : الجزء السادس 1271

األجهزة االلكترونية  الموسوعة االلكترونية :الجزء السابع 1272  

 الموسوعة االلكترونية : الجزء الثامن 1275

 الجيولوجيا اإلقليمية : النظري 1211

 الجيولوجيا اإلقليمية : الجزء العملي 1217

 ميكانيك الصخور 1211

 الشخصية السوية واإلنتاج 1212

1214 
كيمياء وتكنولوجيا التخليق العضوي األساسي والبتروكيميائي : الجزء 

 األول

1212 
كيمياء وتكنولوجيا التخليق العضوي األساسي والبتروكيميائي : الجزء 

 الثاني

 دروس في الرياضيات العالية : الجزء األول : القسم أألول 1216

 دروس في الرياضيات العالية : الجزء األول : القسم الثاني 1211

 دروس في الرياضيات العالية : الجزء الثاني : القسم األول 1212

 دروس في الرياضيات العالية : الجزء الثاني : القسم الثاني 1215

72حتى 7جزء   المعطيات األساسية لصناعة االسمنت : 1221  

1227 
المعطيات األساسية لصناعة االسمنت : الجزء السادس عشر حتى 

 الجزء الرابع والعشرون

 القاموس المحيط للفيروز آبادي : الجزء األول 1221

 القاموس المحيط للفيروز آبادي : الجزء الثاني 1222

 القاموس المحيط للفيروز آبادي : الجزء الثالث 1224

 القاموس المحيط للفيروزي آباد : الجزء الرابع 1222

الجزء األول  المعجم الوسيط : 1226  

 المعجم الوسيط : الجزء الثاني 1221

 موسوعة األمن الصناعي للدول العربية , الجزء األول 1222

 موسوعة األمن الصناعي للدول العربية , الجزء الثاني 1225

 موسوعة األمن الصناعي للدول العربية : الجزء الثالث 1241

 التكنولوجيا وعمليات التصنيع : الجزء األول 1247

 التكنولوجيا وعمليات التصنيع : الجزء الثالث 1241

1242 
اللسان العربي : مجلة دورية لألبحاث اللغوية ونشاط الترجمة 

 والتعريب: مج ثامن : جزء أول

1244 
اللسان العربي: المجلد الثامن , الجزء الثاني : مجلة دورية لألبحاث 

 اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب

 اللسان العربي: المجلد الثامن : الجزء الثالث 1242

1246 
اللسان العربي : مجلة دورية لألبحاث اللغوية ونشاط الترجمة 

 والتعريب : المجلد التاسع : الجزء األول , الجزء الثاني

1241 
اللسان العربي : مجلو دورية لألبحاث اللغوية ونشاط الترجمة 

 والتعريب : المجلد العاشر : الجزء األول , الثاني , الثالث

بياللسان العر 1242  

 مستحضرات التنظيف والتلميع 1245



 المغتربون العرب في المهجر 1221

النظرية الخاصة والنظرية العامة : النسبية 1227  

1221 
حرائق المنشآت الخرسانية : الحكم عليها وإصالحها , تصميم المنشآت 

 اآلمنة من الحريق

1222 

وقائع الدورة التدريبية حول أجهزة القياس وااللكترونيات النووية 

نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية باالشتراك مع هيئة الطاقة الذرية 

2/7552/ 12- 71السورية في دمشق للمدة  

 صناعة الزيوت والدهون 1224

1222 
حية : مياه الدورة التخصصية : أصول تصميم وتنفيذ التمديدات الص

 الشرب ومياه الصرف الصحي

الكريمات -دراسة موجزة : المنظفات  1226  

1221 

منهجية البحث الجامعي : الطرق العملية لتحضير وتحرير األبحاث 

واالطروحات الجامعية مع ملحق حول تنظيم مكتبة المعلومات 

 واالرشيف الصحفي

1222 
 Microsoft Arabic wordتعلم ميكروسوفت وورد في يوم واحد

1.1 : 

1225 

المرجع األساسي لمستخدمي مايكروسوفت وورد , قرص يشتمل على 

 Microsoftاألمثلة والتمارين العملية الواردة بالكتاب , الجزء األول

Arabic word 

1261 
مع قرص  : Microsoft Arabic Word : مايكرو سوفت وورد

 يشتمل على األمثلة والتمارين العملية الواردة بالكتاب

 مرفق مع ديسك Visual Basic 4 كتاب المبرمج 1267

مع ديسك ألعاب وبرامج  للمحترفين   WINDOWS نصائح 1261  

مرفق مع ديسك  مرجع تعليمي COREL DRAW /الدليل الرسمي 1262  

2االصدار Microsoft EXCEL مدخلك إلى 1264  

6االصدار Microsoft WORD مدخلك إلى 1262  

 Microsoft Windows 52تعلم 1266

 ISO 5111 إدارة الجودة الشاملة وااليزو 1261

 دليل كلية الزراعة جامعة دمشق 1262

 دليل كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 1265

 دليل المعرض الثامن للكتاب العربي 1211

 هندسة التكييف والتبريد 1124

 صحتك في عملك 1122

 المنجد في التلبيس الكهربائي 1126

 المحيط في عالم اإلبداع واالختراع 1121

 تكنولوجيا المواد 1122

1125 

 Microsoft Windows دورة تدريبية مدتها عشرة أيام : تعلم

باعتماد اللغة العربي : يحوي هذا الكتاب الترجمة بتصرف للنص   52

 Easy Windows 52  , by Sue Plumleyاالنكليزي

1141 
Microsoft Windows NT Workstation 4.1  محطة عمل

 خطوة خطوة

1147 
 Computer Networks  WANS LANSشبكات الحاسوب

NOVELL : 

 : Internetاالنترنيت : الشبكة الدولية للمعلومات 1141



1142 
 Corel Drawمقدمة في كوريل درو " على نظام ويندوز

Windows 52 : " 52 

1144 
كتاب تعليمي لقاعدة البيانات العالئقية األكثر   Access 51 : تعلم

 شهرة

1142 
النسخة العربية أسهل وأسرع طريقة   Microsoft EXCEL 1 تعلم

1لتعلم البرنامج اكسل  

النسخة العربية 52أساسيات النظام ويندوز :  1146 Windows 52 

 :  MS Power point 1.1أساسيات البرنامج باوربوينت 1141

 lotus 4.1 / windowsأساسيات البرنامج لوتس على نظام ويندوز 1142

 علم الطفيليات : الجزء النظري 1145

 علم الطفيليات : الجزء العملي 1121

الندوة الوطنية حول تغليف وتعليب المواد الغذائية  وقائع 1127  

1121 
محاضرات الدورة التدريبية االفليمية حول البرنامج المهني األساسي 

 للوقاية من اإلشعاع

1122 
محاضرات الدورة التدريبية االقليمية حول لبرنامج المهني األساسي 

 للوقاية من اإلشعاع

1124 
محاضرات الدورة التدريبية اإلقليمية حول البرنامج المهني األساسي 

اإلشعاع للوقاية من  

 ISO 5111المدخل إلى إدارة الجودة الشاملة و اآليزو 1122

 كيف تعمل الشبكات 1126

 كيف تستعمل االنترنت 1121

 المحيط في عالم اإلبداع واالختراع 1122

 االسبتارية 1125

7524-7562الثورة والقيادة السياسيةالجزائرية 1161  

 األمنية األوربية أو الدفاع المشترك المفقود 1167

 صانعوا االستراتيجية الحديثة 1161

 االستراتيجيتان السوفيتية و األمريكية 1162

 التنبؤ العلمي في المعركة 1164

 الصراع من أجل السالم 1162

 قهر الحرب 1166

 الجيش اإلسرائيلي 1161

 القوات المسلحة في الدول الرأسمالية 1162

 حول طبيعة الحرب 1165

 فن الحرب عند الصليبين في القرن الثاني عشر 1111

 المقدرة الحربية للدول 1117

 القوة والثروة:االقتصاد السياسي للقوة العالمية 1111

 السالم مع إسرائيل 1112

 مناهج بحث المعرفة العسكرية العلمية 1114

 أوربا بال دفاع 1112

 مراجعة الحلم الصهيوني من هرتزل إلى غوش امونيم 1116

 الجغرافية و السياسة في إسرائيل 1111

 الحروب و الحضارات 1112



 األبعاد الجديدة في التاريخ العسكري 1115

 جدول التصنيف العشري 1121

1127 
مجموعة البحوث العلمية في الرياضيات والفيزياء التي فازت بجائزة 

 العالم الثالث للشباب

 عمل المرأة:واقع عمل المرأة بين النظرية والتطبيق 1121

1122 
عمل المرأة:الوضع القانوني واإلداري للمرأة العاملة في التشريع 

عات المقارنةالسوري والتشري  

.محمد وليد الجالد/مترجم  القالع أيام الحروب الصليبية 1124  

.محمد سميح السيد/مترجم  إسرائيل سبب محتمل لحرب عالمية ثالثة 1122  

 :Food Additivesالمواد المضافة لألغذية 1126

 المرجع األساسي في صناعة مواد التجميل 1125

 صناعة مواد اللصق بجميع أنواعها النباتية والحيوانية 1151

 صناعة الدهانات واللكر والقرنيش 1157

 صناعة الصابون والمنظفات الصناعية 1151

 مواد الصقل والتلميع ومعالجة المعادن 1152

 صناعة العطور والجواهر العطرية والمنكهات 1154

 صناعة مواد المنظفات والمبيدات الحشرية والمطهرات 1152

 معالجة المياه 1156

7552نيسان 11-11الندوة الوطنية لترشيد استهالك أغذية األطفال من 1151  

 مرجع في صيانة الحواسب الشخصية 1152

 سنة أولى كمبيوتر 1155

درسا 14في  HTML4 تعلم 1211  

Home Pageتعلم كيف تنشىء 1217 درسا 14في   

 )مدخل لتصميم الدارات الرقمية(ديجيتال 1211

 المصاعد الكهربائيةالتركيب.التحكم.األصالح 1212

 االقتصاد العربي تحت الحصار 1214

 الصناعة والتكامل االقتصادي العربي 1212

 تأمالت ودراسات في اإلدارة والتنمية اإلدارية 1216

 الثقافة والمثقف في الوطن العربي 1211

 تأثير الثروة النفطية على العالقات السياسية العربية 1212

 القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي 1215

 العرب والعولمة 1271

 تنمية التخلف وادارة التنمية 1277

 أبسط الطرق لتحديد مركبات المواد البالستيكية 1271

1272 Microsoft Excel 51 خطوة خطوة 

1274 
 Maintenance Handbokدليل صيانة وتجميع الحاسب الشخصي

wdhkm : 

 Microsoft Power Point 51خطوة خطوة 1272

 CDمع سواقة ليزرية  Visual Basic 2 خطوة خطوة 1276

 مرفق قرص مرن DELPHI2 لغة البرمجة 1271

1272 
باعتماد اللغة العربية : كتاب تعليمي  Microsoft word 51 تعلم

 شامل للمبتدئين بأسلوب سهل ومميز



 Microsoft Windows 52المرجع التدريبي الشام 1275

 االنترنيت وانترانيت وتصميم المواقع 1211

1217 
دليل الجودة في المؤسسات والشركات : بحسب المواصفة 

 ISO 5111القياسية

1211 
تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرين : الجزء 

 األول

 / تكنولوجيا المعلومات الجزء الثاني : المعلومياء / المعلوماتية 1212

1214 
 The useful Reference toالمرجع المفيد في شبكات الحواسيب

computer networks: 

52دليل المحترفين إلى ويندوز  1212  

 windows 52 ادخل إلى عالم 1216

1211 
 Basics : الدليل الشامل ألسياسيات الحاسوب والمعلوماتية

Computing Reference 

1212 

إدارة الجودة وعناصر نظام الجودة ك الخطوط الموجهة لنظام االيزو 

5111 %  SO 5114 - 7   مترجم من المرجع  Gerer et 

assurer la qualite et efficacite des organisations 

AFNOR 7556 

1215 
فن إدارة البشر : نظريات جديدة وتطبيقات ناجحة ألرباب العمل في 

 المؤسسات المتقدمة

 الموارد البشرية : النظرية والتطبيق 1221

 اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات والشركات 1227

1221 
فن االلكترونيات الدارات الرقيمة : المرجع األول واألكثر شهرة في 

 علم االلكترونيات

درسا 14في   Internet Explorer تعلم 1222  

درسا 14في   Netscape Communicator 4 تعلم 1224  

1222 
الدليل الكامل : المرجع األول في النظرية   TCP/IP بروتوكول

 والتطبيق

 المرجع الكامل لخدمات االنترنيت 1226

1221 Office 1111   دورة في كتاب 

المستخدم دليل 1222  : Adobe Photoshop 

 دراسات تطبيقية في اللغة التجارية اإلنجليزية وكتابة الرسائل 1225

 تكنولوجيا تصنيع البالستيك 1241

 (تصنيع وحفظ منتجات البندورة )الطماطم 1247

 تقانات تعليب األغذية الكونسروة 1241

1242 
الندوة الوطنية لضمان الجودة في مخابر المعايرة واالختبار والتحاليل 

7555حزيران  21-15-12الصناعية دمشق   

7دليل إعادة تنظيم وبناء المؤسسات) 1244 ) 

 دليل التشخيص وتحديد األهداف ووضع الخطط في المؤسسات 1242

 دليل المديرين في قيادة األفراد وفرق العمل 1246

 األخالق الحديثة لإلدارة اإلدارة بالقيم 1241

1242 
بعض مسائل االقتصاد الالسياسي )العولمة وتداعياتها في الوطن 

 (العربي

نظم معلومات التسويق -الدراسات التسويقية 1245  



 JAVA تعلم كل شيء عن 1221

 المرجع الشامل لبرنامج معالجة النصوص 1227

1221 
 -البرنامج النظري والعملي للتدريب في عمليات التصوير الشعاعي 

 المستوى األول

1222 
البرنامج النظري والعملي للتدريب في االختبارات بالسوائل النافذة 

المستوى األول -والجسيمات المغناطيسية   

1224 
البرنامج النظري والعملي للتدريب في االختبارات باألمواج فوق 

المستوى األول -الصوتية   

 تصدع المنشآت الخرسانية وطرق إصالحها 1222

ة األقصى المقدمات والنتائجإنتفاض 1226  

 رحلة في آفاق اإلبداع واالختراع 1221

 العرب وتحديات القرن الحادي والعشرين 1222

741111أيزو  -نظم اإلدارة البيئية والمواصفات القياسية العالمية  1225  

القرن الحادي والعشرين تكنولوجيا المعلومات على أعتاب 1261  

 السياسات التكنولوجية في االقطار العربية 1267

1261 
دراسة مقارنة  -واالستراتيجيات والنتائج  التنمية المستقلة المتطلبات

 في أقطار مختلفة

1262 
للمطابقة والحصول على شهادة معايير إدارة الجودة  ISO 5111دليل

 العالمية

1264 
اإلصدار  -  الجزء الثاني -الجزء األول  -الكتاب االستراتيجي السنوي

7555الثاني   

 قاموس المترجم من اإلنكليزية إلى العربية ومن العربية إلى اإلنكليزية 1262

 المرجع األساسي للطالء الكهربائي 1266

 صناعة الصابون والمنظفات الصناعية 1261

 صناعة مواد المنظفات والمبيدات الحشرية والمطهرات 1262

البيسيك سكرسبت -أساسيات جافا سكريبت  1265  

 ميكانيكا التربة 1211

5111اآليــزو  -  دليل عملي لتطبيق أنظمة إدارة الجودة 1217  

 تعلم بنفسك صيانة وتجميع حاسبك الشخصي 1211

 FLASH2 تعلم تقنيات التصميم في 1212

 تكنولوجيا تصنيع البالستيك بالبثق 1214

 صناعة المشمعات والرقائق البالستيكية 1212

 التلوث الكيميائي وكيمياء التلوث 1216

 تكنولوجيا تصنيع البالستيك المتصلد بالحرارة 1211

 المعلومات وصناعة النشر مع إشارة خاصة للواقع السوري 1212

 المدخل إلى مناهج البحث العلمي 1215

برنامج للتطوير الذاتي -  القيادة الفعالة 1221  - 

التعليم بوابة مجتمع المعلومات -ثورة المعرفة والتكنولوجيا  1227  

 قطاع المعلومات في الوطن العربي 1221

أساليب جديدة -  تمويل التعليم والبحث العلمي العربي المعاصر 1222  

 البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية 1224

 أضواء على البحث العلمي 1222



المكتبات والمعلوماتية مقدمة في علم 1226  

 المفاجأة في عمليات القوات المسلحة االمريكية 1571

 االغتذاء البشري ومشكالته 1572

 الطبيعة والنفس البشرية 1575

 التربية والبيئة : علمونا حب الطبيعة 1511

 Microsoft word 51 معالجة النصوص بواسطة 1517

1511 
وخضار,   توضيب وتعبئة األغذية الطازجة لغرض التصدير : فاكهة

 لحوم ودواجن واسماك , بيض , عسل

 الديمقراطية وحاكمية االمة 1512

 الحكومات السورية في القرن العشرين 1514

 المراسالت باإلنكليزية لكل المناسبات 1512

عربي -قاموس دار العلم الهندسي الشامل إنكليزي  1516  

نسخة عربية + نسخة إنكليزية  الدليل الصناعي السوري 1511  

1512 

الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني : كودة الوقاية من 

الحريق وإنذار الحريق : الجزء األول : متطلبات المبنى للوقاية من 

 أخطار الحريق

1515 
االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومراكز 

 المعلومات

 LAN : تكنولوجيا واستثمار الشبكات المحلية 1521

 علم الجراثيم : الجزء النظري  1527

, الجزء العملي  الجراثيم والطفيليات : علم الجراثيم 1521  

1522 
موسوعة الكاوتشوك : المادة الخامية من الطبيعة , المواد الخامية 

 التركيبية , االنواع التركيبية , طرق البلمرة والفلكنة والتصنيع

آ إلى اآلريون  من  الموسوعة العربية : المجلد األول 1524  

1522 
يون ) إلى األف  آزاد أبو الكالم    الموسوعة العربية : المجلد الثاني

 ( - حرب

االنطباعية -اآلق قوينلو   الموسوعة العربية : المجلد الثالث 1526  

الرهان الرياضي -الموسوعة العربية : المجلد الرابع انطستينوس  1521  

تبيليسي -برو ) سوزان (   الموسوعة العربية : المجلد الخامس  1522  

التنظير الطبي -الموسوعة العربية : المجلد السادس , التبيؤ   1525  

1541 
حافظ  -الموسوعة العربية : المجلد السابع : التنظيرية ) الجراحة (  

 الشيرازي

: المجلد الثامن    موسوعة العربية 1547  

: المجلد التاسع  موسوعة العربية 1541  

 موسوعة العربية المجلد العاشر 1542

 موسوعة العربية الحادي عشر 1544

 موسوعة العربية الثاني عشر 1542

 موسوعة العربية الثالث عشر 1546

 موسوعة العربية 1541

 موسوعة العربية 1542

 موسوعة العربية 1545

 موسوعة العربية 1521



 موسوعة العربية 1527

 موسوعة العربية 1521

 موسوعة العربية 1522

 موسوعة العربية 1524

 موسوعة العربية 1522

 موسوعة العربية 1526

 موسوعة العربية 1521

 موسوعة العربية 1522

 موسوعة العربية 1525

 مجموعة المواصفات القياسية السورية الخاصة بالمنظفات 1561

الجزء األول-موسوعة المعارف الكبرى  1565  

الجزء الثاني -موسوعة المعارف الكبرى  1511  

الجزء الثالث -موسوعة المعارف الكبرى  1517  

الجزء الرابع -موسوعة المعارف الكبرى  1511  

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الخامس 1512

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء السادس 1514

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء السابع 1512

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الثامن 1516

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء التاسع 1511

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء العاشر 1512

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الحادي عشر 1515

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الثاني عشر 1521

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الثالث عشر 1527

 موسوعة المعرف الكبرى ـ الجزء الرابع عشر 1521

 موسوعة المعرف الكبرى ـ الجزء الخامس عشر 1522

 موسوعة المعرف الكبرى ـ الجزء السادس عشر 1524

 موسوعة المعرف الكبرى ـ الجزء السابع عشر 1522

 موسوعة المعرف الكبرى ـ الجزء الثامن عشر 1526

الكبرى ـ الجزء التاسع عشر موسوعة المعرف 1521  

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء العشرون 1522

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الواحد والعشرون 1525

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الثاني والعشرون 1551

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الثالث والعشرون 1557

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الرابع والعشرون 1551

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الخامس والعشرون 1552

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء السادس والعشرون 1554

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء السابع والعشرون 1552

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الثامن والعشرون 1556

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء التاسع والعشرون 1551

 موسوعة المعارف الكبرى ـ الجزء الثالثون 1552

موسوعة المال واالقتصاد وإدارة األعمال / تاريخ االقتصاد ـ الوقائع  1555



االقتصادية عبر العصور منذ عصور ما فبل التاريخ وحتى الثورة 

 الصناعية في أوربا: مدخل إلى عالم اإلدارة ـ المجلد األول

2111 
موسوعة المال واالقتصاد وإدارة األعمال / روابط الحقوق ـ المجلد 

يالثان  

2117 
موسوعة المال واالقتصاد وإدارة األعمال / اقتصاد المؤسسات ـ 

 المجلد الثالث

2111 
موسوعة المال واالقتصاد وإدارة األعمال / تنظيم المؤسسات ـ المجلد 

 الرابع

2112 
موسوعة المال واالقتصاد وإدارة األعمال / محاسبة المؤسسات ـ 

 المجلد الخامس

2114 
موسوعة المال واالقتصاد وإدارة األعمال / التمويل والتكاليف ـ المجلد 

 السادس

 موسوعة المال واالقتصاد وإدارة األعمال / الغير ـ المجلد السابع 2112

2116 
موسوعة المال واالقتصاد وإدارة األعمال / الفهرس العام ـ المجلد 

 الثامن

 موسوعة الصحة والوقاية: علم األحياء والتطور ـ الجزء األول 2111

 موسوعة الصحة والوقاية: األعضاء واألجهزة ـ الجزء الثاني 2112

( ـ الجزء الثالث1موسوعة الصحة والوقاية: أعضاء وأجهزة ) 2115  

 موسوعة الصحة والوقاية: الجسد والنفس ـ الجزء الرابع 2171

 موسوعة الصحة والوقاية: صحة وأمراض ـ الجزء الخامس 2177

( ـ الجزء السادس7موسوعة الصحة والوقاية: الطب الهندي ) 2171  

( ـ الجزء السابع1موسوعة الصحة والوقاية: الطب الهندي ) 2172  

 موسوعة الصحة والوقاية: الفهرس ـ الجزء الثامن 2174

 موسوعة الشباب: المادة ـ المجلد األول 2172

 موسوعة الشباب: الكون ـ المجلد الثاني 2176

 موسوعة الشباب: النظام الشمسي ـ المجلد الثالث 2171

 موسوعة الشباب : الطيران والفضاء ـ المجلد الرابع 2172

 موسوعة الشباب : الكهرباء ـ المجلد الخامس 2175

 موسوعة الشباب : الحاسوب ) الكمبيوتر ( ـ المجلد السادس 2111

عالم األحياء ـ المجلد السابع : موسوعة الشباب 2117  

 موسوعة الشباب : الفهرس العام ـ المجلد الثامن 2111

 دليل االستثمار السوري ـ صناعة ـتجارة ـ زراعة ـ سياحة ـ خدمات 2112

 " موسوعة الفيزياء " الكالسيكية والحديثة 2114

 موسوعة اإللكترونيات 2116

2111   Nobilis Dictionary عربي/إنكليزي 

2112 DictionnaireNobilis ( Francais - Arabe ) 

2115 Dictionnaire Nobilis ( Francais - Anglais ) 

2121 Nobilis Dictionnaire ( English - french ) 

2127 
Le nouveau dictionnaire NOBILIS de la langue 

Francaise 

2121 
The new NOBILIS Dictionary of the english 

language 

2122 Dictionnaire Nobilis ( فرنسي  عربي ـ  ) 



2124 Nobilis Dictionary ( Eng 

 


