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ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ
تعّ ال ورات م
وق ن
تث

ًار مه ا م م ادر ال عل مات ال ي

إدارة ال

اﻹن اج الف

وال ل ج ا ة ال

ال ع د وحف ه وتق

ة

ل م م ا ع ها جهـ ً ا

ة ال ل فه ال

ًا م ال اح

ة في م اك ة أﻫ اف ال

ال مات ال عل مات ة ا ي ﻼءم مع ال

وال ارس
ة ال

وغ ﻫ .
حة في م ال

ة ال املة ال ي ت ه ﻫا ال ل ة الع ة

ال ع د ة .
ون ًا ل ع ة م ا عة اﻹن اج الف

ال ور م ق ل ال اح

ص ورﻫا ،ه ت ال اجة إلى إص ار ﻫ ا ال اف ال

ل ع د ال ورات ،وت الي ص ور أع ادﻫا ،واخ ﻼف م اع
اﻹن اج الف

يل

ال

ر في ال ل ة الع ة ال ع د ة وت ث قه؛

ل هل ال ص ل إل ه م ق ل ال اح .
وقد أصدرت المكتبة منذ إنشائها اثنان وعشرون مجلدًا من الكشاف الوطني السعودي ،وهذا المجلد )الثالث والعشرون(
يغطي الدوريات التي صدرت عام ١٤٣٩هـ٢٠١٨ – ٢٠١٧ /م ،ويع ّد تواصﻼً مع اﻷعداد السابقة وحلقة مهمة في أعمال
الضبط الببليوجرافي التحليلي لمحتويات الدوريات السعودية ،ويؤمل منه أن يوفر أداة مفيدة للقراء والباحثين ،وموظفي
الخدمة المرجعية بالمكتبات ،ودارسي الضبط الببليوجرافي وممارسيه.
. ١

 ١ /١ال غ ة ال غ ا ة :غ ي ال اف م

ات ال ورات ال ق اة ال ادرة في ال ل ة الع ة

ال ع د ة أ ا ان جهة إص ارﻫا س اء ان ح م ة أو ت ارة أو خاصة.
 ٢ /١ال غ ة ال عائ ة:
-

غ ي ال اف م

ات اﻷن اع ال ال ة م ال ورات ﻷﻫ ها ال

 ال ﻼت العامة. ال لّات اﻷكاد ة والو

ل ﻫ ا ال ل على ) (٧٦٨ت

ة.
لة لل اد ال

فة.

٥

ة :ال ﻼت ال

ة.

فة معاي ع ة م أﻫ ها :ال ة ال

 ٣ /١ال غ ة ال ل ل ة :ي اعى في اخ ار ال اد ال

ة لل ادة ،وات ال م

اﻫا

اﻻت ال ع فة.
و

ال اد ذات ال عة اﻹخ ارة أو اﻹعﻼن ة أو الّ عائ ة ،وال اد ال ّ ر ن ﻫا في أع اد م لة مع ة

ع م ال

أو أك  ،ح

فى ب

اس جا ة و

ـ فها م ة واح ة ت ف ًا لل ه مع ت

ة.

 ٤ /١ال غ ة اللغ ة:
ل قاﻻت م

لت

ة م ثقة ت ل على ن ﻫا ال ّ ر لغا ات

ل ال

ات ال ورات اللغة الع ة ال ي ت ل في ع د م ها على ت ج ات

م

رة اللغة اﻹن ل ة ،عل ً ا أن ال

 ٥ /١ال غ ة ال م ة:

ﻻ غ ي ال ورات ال ع د ة ال ادرة بلغات أج ة.

ـ ل ال ل ال اني والع ون م ال اف م

رة

ات أع اد ال ورات ال ع د ة ال ق اة ال

س ة ١٤٣٩هـ٢٠١٨ – ٢٠١٧ /م
 ٦ /١ -ال غ ة ال ض

ة:

ل ال

رة في ال ﻼت

ال ق ل وال ض عات افة ال ي تعال ها ال اد ال

ال ع د ة.
ال ع

 -ال

لل قاﻻت ذات ال ا ع ال

 ٧ /١ال غ ة اﻻق ائ ة :ي ت

ي.

ال ورات ال ع د ة م خﻼل ال ل ل ال ض عي لل اد ال

ال ص ة ث إدخالها في قاع ة ب انات ال
في قاع ة ال انات ال اس ة أتي م اكً ا ل

ة ال ئ ة وم اجع ها اس ع ًادا لل اعة ث ال

أ -اس
وت
ب -اس

ال ورات

ورﻫا.

فة ،ب ان ال

ل ة،

ور ،ال ف ات .

واع ت ع ل ة ال صف على ع د م اﻷدوات اﻻس اد ة وال ق ات ال
ام ق اع الفه سة اﻷن ل أم

ارة وت

 .وله ا فإن ت

ش ل بيانات ال صف ل اخل ال اف :اس ال لف ،ع ان ال ادة ال
ع ان ال لة ،ال ل أو ال ة ،الع د ،تارخ ال

ل ال انات

مة في ال

ة على ال

اﻵتي:

ة ،٢ ،في ت ي ال خل وص اغة ال صف ال ل ج افي وت

ال انات

ها .
ام ص غ مق ة ل ؤوس ال ض عات ال

رؤوس ال ض عات ال

فة م القاع ة اﻻس اد ة ل ؤوس ال ض عات ال

ة.
٦

نة في قاع ة

ج -اس
د -اس

ام أش ال اﻷس اء ال ق ة ال
ال ورات ال

ام ع او

معل مات ال

نة في قاع ة اﻷس اء ال

رة وأرقام ال ل

ال

ة.
ﻼتها ال خلة أو ال ع ة لﻺدخال في قاع ة

دة لها في ت

ة.
فة  .والع ان ﻫ الع

 . ٣رت م اخل ال اف ت ت ًا ﻫ ائ ا وفًقا لع ان ال ادة ال
م اخل ال اف وم ارده ما يلي:
ي د ع ب ان ال خل ال ئ ؛ وق روعي في ت
  - ١ال تب

 ال ع -٢تت ال-٣تت

اله ائي اﻷل ائي لل اخل مع إسقا أداة ال ع
وال ع

ال ف

ﻼ :تع
"أل" م ال ت  ،م ً

ال ل ج افي ال اني ال

ال امج الﻼت ة.

.
ال عل مات ال راس ة.

ﻼ :ت
ال اخل ﻫ ائ ا ل ًة ل ة ،م ً

ات اﻵل ة.
اﻷلف ال

ودة ق ل اﻷلف غ

ودة .

ال

 آس ا. إب ا . - ٤إغفال ال ل ات اﻵت ة ع ت ت

اﻷس اء :اب  ،أب  ،ب

و ل "آل".

 اب ال ائ اﻷف قي.ل ب ع الع

 -آل سع د ،خال ب

.

 أب ال ع د ،غ ان. – ٥ال ع في ت ت

رؤوس ال ض عات

ا يلي :أ – ال ض عات دون تق

.

ب – ال ض عات ال ق ة )ال ف عة(.
ج – ال ض عات ال

ة .وم ال ذل  :اﻷس ة.

 اﻷس ة – عل نف . اﻷس ة ال ع د ة.ُ . ٤رِّق
ال

دان ال ج

م اخل ال اف ت ً ا م ل ﻼً؛ ل هل ال ص ل إل ها واس جاعها وف أرقامها ال ي ُ ل إل ها
أس اء ال لف ال ي وردت
دان في نها ة ال اف ،وﻫ ان ال دان ﻫ ا - ١ :م د ال لف  .و
٧

أس اؤﻫ ال اف م ت ة ﻫ ائ ا ،و ف في مع فة مان

ل لف م أع ال وردت في ال اف  .وأدرج ت

اس ال لف

ج ع أرقام ال اخل ال اصة ه في ال اف .
 - ٢م د ال ض ﻋات  .و
ع

أرقام ال اخل ت

اﻻس جاع اﻵلي:

رؤوس ال ض عات ال ي ت ل م

ات ال اد ال

رؤوس ال ض عات ذات العﻼقة ،ﻹب از ال ان
ال

ال

اس
اس

ام أ ة ل ة وردت في م اخل الع او ورؤوس ال ض عات أو أس اء ال لف .

م اخلها؛ خ مة لل اح

ة في ال

ة أو ع ش ة اﻹن ن  .و ح ال

ق ﻫ ا الع ل اله ف ال
وال

فة.

لفة ال ي تعال ها ال اد ال

واس جاع ع ات اﻷل ف م ال راسات وال قاﻻت ال ي ن ت في ال ورات ال ع د ة

ام قاع ة ال انات ال

و ع ؛ فاﻷمل أن

فة م ت ة ت ت ً ا ﻫ ائ ا  .وت ت ار

اﻵلي إم ان ة اس جاع ال عل مات ال ل ة

وضع م أجله ،وﻫ ت ه ل ال ص ل إلى م

ات؛ وتع ًفا إن اج ا الف

ة وت

ات ال ورات ال

وت ث ًقا له.

ﷲ ن أل ال ف .
َ

إدارة ال

وال ل ج ا ة ال
م ة ال ل فه ال

٨

ة

ة


اليحيا ،دية عبدالعزيز

)(١

اس ــتخدام مواقع التواص ــل اﻻجتماعي ﰲ التعليم العاﱄ :دراس ــة ميدانية ﰲ جامعة
اﻻمﲑة نورة بنــت عبــدالعزيز) /(٢ديــة اليحيــا) -.(٣دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات اﳌعلومــات
)(٦

)]رجب ،[١٤٣٦

)(٤

)(٥

 -.ع٥٧

مايو  -. ((٧)٢٠١٥ص .(٨)١٢٢ ٩٣

 .١جامعة اﻻمﲑة نورة بنت عبدالرﲪن .٢مواقع التواص ـ ــل اﻻجتماعي .٣التعليم العاﱄ
 -السعودية ). (٩

٠٠٦٦٥

) (١اس

ات

ال قال ،صاح

)(١٠

ال خل ال ئ ي.

) (٢ع ان ال قال.
) (٣ب ان ال

ول ة.

) (٤ع ان ال لة.
) (٥رق الع د.
.

) (٦تارخ ال

ور اله

) (٧تارخ ال

ور ال ﻼد .

) (٨ال ف ات.
) (٩رؤوس ال ض عات.
) (١٠ال ق ال

ل ل لل قال.


٩

ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩي

١٠

الدليمي  ،لﻄﻔية

 ، [ ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥٣-٤٦

اﻻبداع و النﺴوية والنﻘد  /لﻄيﻔة

 .١الﻄﻼق .

٠٠٠٠٥

الدليمي -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٤ - ٤٩٣ربيع اﻻول
 ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٢٧-٢٤

اﻻبل  ..الﺜﺮوة ¢الﻐاﺋبة ¢عﻦ التنمية :ﳒاح

 .١اﻻبداع اﻷدﰊ  .٢ادبيات اﳌرأة  -نﻘد .

ﻛبﲑ ﳌﻬﺮجان اﳌلﻚ عبدالعزيز  -.اﻻقتﺼاد-.

٠٠٠٠١

ع  ) ٥٤٢ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير ،( ٢٠١٨

ﲨعة  ،مﺼﻄﻔﻰ عﻄية

ص

اﻻبداع والتخييل ﰲ اﻻدب الﻄﻔل اﳌﺴلم

.٢٣ - ١٨

 /مﺼﻄﻔﻰ عﻄية ﲨعة -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.س، ٢٥

 .١اﻻبل  -السعودية  .٢اﳌﻬرجا ت  -السعودية

ع٩٧

 .٣الﺜروة اﳊيوانية  -السعودية .

) ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩يناير /

٠٠٠٠٦

مارس  ،( ٢٠١٨ص .٩٧ - ٤٤

مﻬرة  ،بسام ﺣسن عبدالﻔتاح

 .١ادب اﻻﻃﻔال  .٢اﻻبداع اﻷدﰊ  .٣اﻻدب

اﲡاﻫات ﳏاﺿﺮي الﻜلية اﳉامعية للعلوم

اﻻسﻼمي  -نﻘد .

التﻄبيﻘية بﻐزة ﳓو استخدام اللﻐة العﺮبية

٠٠٠٠٢

الﻔﺼﺤﻰ ﰲ اﶈاﺿﺮات اﳉامعية  /بسام ﺣسن

ابﺮاﻫيم ﺧﻔاجي :صاﺣﺐ النﺸيد اﳊي ..

عبدالﻔتاح مﻬرة -.ﳎلة العلوم الﱰبوية -.مﺞ ١٩

وداعا  -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٥ربيع

 ،ع  ) ٣صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص ٢٩٩

اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .١٣٩

.٣٢٣ -

 .١ﺧﻔاجي  ،ابراﻫيم .

 .١اللﻐة العربية  -ﻃرق التدريﺲ  .٢اللﻐة

٠٠٠٠٣

العربية  -ﺗعليم  .٣ﻏزة .

٠٠٠٠٧

الﺸلﻬوب  ،ﻫيﻔاء عبدالرﲪن صاﱀ
ابعاد ﲤﻜﲔ اﳌﺮأة الﺴعودية:دراسة مﺴﺤية مﻦ

عمر  ،اﲪد ﳏمد جنﻘو

وجﻬة نﻈﺮ عينة مﻦ اعﻀاء ﳎلﺲ الﺸورى وعينة مﻦ

اﲡاﻫات النازﺣﲔ ﳓو اﳊماية الﻘانونية

اعﻀاء ﻫيﺌة التدريﺲ ﰲ بعﺾ اﳉامعات الﺴعودية

وعﻼقتﻬا ببعﺾ العوامل الدﳝوﻏﺮاﻓية :دراسة ﺣالة

 /ﻫيﻔاء بنت عبدالرﲪن بن ﺷلﻬوب -.ا لة

النازﺣﲔ ﲟعﺴﻜﺮات وﻻيﱵ وسﻂ وﻏﺮب دارﻓور -

العربية للدراسات اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧٠ربيع

الﺴودان  /اﲪد ﳏمد جنﻘو عمر -.ا لة

اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣٩-٣

العربية للدراسات اﻷمنية والتدريب  -.س  ، ٣٢ع

 .١السعودية  - .ﳎلﺲ الﺸورى  .٢اﳌرأة -

 ) ٦٩ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -٣١٣

اﻻﺣوال اﻻجتماعية  -السعودية  .٣اﳉامعات و

.٣٤٥

الﻜليات  -ﻫيﺌة التدريﺲ  -السعودية  -ﲝوث .

 .١الﻼجﺌون  -قوانﲔ وﺗﺸريعات  .٢السودان -

٠٠٠٠٤

اﻻﺣوال اﻻجتماعية  .٣السودان  -اﳍﺠرات .

٠٠٠٠٨

العﻘيل  ،عﻘيل بن عبدالرﲪن بن ﳏمد
ابﻐﺾ اﳊﻼل  /عﻘيل بن عبدالرﲪن

اﳌرادي  ،ﳏمد ﺧليل بن علي  ،ت  ١٢٠٦ﻫـ

العﻘيل -.اﻻمن واﳊياة -.س  ، ٣٧ع  ] ) ٤٢٥ﳏرم

اﲢاف اﻫل العﺼﺮ ﰲ اقتباس ) اليﺲ ﱄ ملﻚ
١١

مﺼﺮ (  / ٢ -:ﳏمد ﺧليل بن علي اﳌرادي )

٠٠٠١٢

ت١٢٠٦ﻫـ ( ؛ ﲢﻘيﻖ وﺷرح ودراسة عبدالرازق

الﺼاعدي  ،عبدالرزاق بن ﻓراج

ﺣويزي -.العرب -.س  ، ٥٣ع  ) ٨-٧صﻔر ١٤٣٩

اﺛﺮ التﺴمية ﰲ ﳘزة الوصل  /عبدالرزاق

،

بن ﻓراج الﺼاعدي -.ﳎلة الدراسات اللﻐوية -.مﺞ

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٨٤-٤٥٣

 ، ٢٠ع  ) ٤ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ ،( ٢٠١٨

 .١اﳌرادي  ،ﳏمد ﺧليل بن علي  - ،ت  ١٢٠٦ﻫـ

ص .٢٩٦-٢٣٩

 .٢اﳌﺨﻄوﻃات العربية  -سور .

 .١اللﻐة العربية  -الﺼرف .

٠٠٠٠٩

٠٠٠١٣

اﳌرادي  ،ﳏمد ﺧليل بن علي  ،ت  ١٢٠٦ﻫـ

اﳌنيع  ،عبدالعزيز بن اﲪد بن عبدالرﲪن

اﲢاف اﻫل العﺼﺮ ﰲ اقتباس ) اليﺲ ﱄ ملﻚ

اﺛﺮ ﺗﻐﲑ النﱪ ﰲ الدﻻلة  /عبدالعزيز

مﺼﺮ (  / ٣ -:ﳏمد ﺧليل بن علي اﳌرادي )

بن اﲪد اﳌنيع -.ﳎلة الدراسات اللﻐوية -.مﺞ ٢٠

ت١٢٠٦ﻫـ ( ؛ ﲢﻘيﻖ وﺷرح ودراسة عبدالرازق

 ،ع  ) ٤ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص

ﺣويزي -.العرب -.ع  ) ١٠-٩الربيعان ، ١٤٣٩

.٩٢-٥٣

يناير

 .١اﻻصوات اللﻐوية  .٢اللﻐة العربية -

 ،( ٢٠١٨ص .٦٣٤-٦٢١

الدﻻلﻪ اللﻔﻈية .

 .١اﳌرادي  ،ﳏمد ﺧليل بن علي  - ،ت  ١٢٠٦ﻫـ

٠٠٠١٤

 .٢اﳌﺨﻄوﻃات العربية  -سور .

ﳏروس  ،رمﻀان عارف رمﻀان ﳏروس

٠٠٠١٠

اﺛﺮ ﺧﺼاﺋص ﳎلﺲ اﻻدارة ﰲ التنبؤ لﻔﺸل

الﻘوصي  ،ﳏمد عبدالﺸاﰲ

اﳌاﱄ للﺸﺮﻛات الﺼناعية اﳌﺼﺮية  /رمﻀان

اﺛﺮ اﻻسﻼم ﰲ اﻻدب الﺮوسي اﳊديﺚ /

عارف رمﻀان ﳏروس -.معﻬد اﻻدارة العامة -.مﺞ٥٨

ﳏمد عبدالﺸاﰲ الﻘوصي -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع ٩٨

 ،ع ) ١ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص - ٥٥

) رجب  /رمﻀان  ، ١٤٣٩ابريل  /يونيو ،( ٢٠١٨

.١٠٠

ص .٤٨-٤٤

 .١ادارة اﻻعمال  -مﺼر  .٢ﺣوﻛمة الﺸرﻛات -

 .١اﻻدب الروسي  -العﺼر اﳊديﺚ  .٢اﻻسﻼم -

مﺼر  .٣الﺸرﻛات الﺼناعية  -مﺼر  .٤الﻔﺸل .٥

روسيا .

التحليل اﳌاﱄ .

٠٠٠١١

٠٠٠١٥

الوﺛﻼن  ،آمنة بنت علي

الﻘاﲰي  ،ﳏمد اويﺲ الﺼديﻘي

اﺛﺮ اﻻﻛتﺌاب ﰲ العبادة  /آمنة بنت علي

اﺛﺮ العوﳌة ﰲ الﻜتا ت العﺮبية اﻻدبية

الوﺛﻼن -.ﳎلة البحوث الﻔﻘﻬية اﳌعاصرة -.س ٣٠

اﻻسﻼمية ﰲ التﺴعينيات  /ﳏمد اويﺲ الﺼديﻘي

 ،ع  ) ١١١ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص

الﻘاﲰي -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٨رجب /

.٣٢٤-٢٤٤

رمﻀان

 .١اﻻﻛتﺌاب  .٢العبادات ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي ( .٣

 ، ١٤٣٩ابريل  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٧٩-٧٤

اﻻمراض النﻔسية  -السعودية .
١٢

العمري  ،ﺣسن بن ﻏرم بن ﳏمد الﻜعﱯ

 .١اﻻسﻼم و العوﳌة  .٢اﻻدب العرﰊ  -نﻘد .

اﺣﻜام اﻻسم اﻻعﺠمي ﰲ النﺤو والﺼﺮف /

٠٠٠١٦

ﺣسن بن ﻏرم بن ﳏمد الﻜعﱯ العمري -.ﳎلة

ﳏمد اﻻول  ،عمر

الدراسات اللﻐوية -.مﺞ ، ٢٠ع ) ١اﶈرم  /ربيع

اﺛﺮ اللﻐة العﺮبية ﰲ بعﺾ اللﻐات النيﺠﲑية

اﻻول  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص - ٣٩

بﲔ اﻻﺧتﻼف واﻻﺋتﻼف  /عمر ﳏمد اﻻول ،

.٩٤

عﺜمان ﳏمد -.ﳎلة الدراسات اللﻐوية -.مﺞ  ، ٢٠ع

 .١اللﻐة العربية  -الﺼرف  .٢اللﻐة العربية -

 ) ١اﶈرم  /ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  /ديسمﱪ

النحو .

 ،( ٢٠١٧ص .٢٥٠-٢٢٥

٠٠٠٢١

 .١اللﻐة العربية  -نيﺠﲑ  .٢نيﺠﲑ -
اﲪد ﺧالد البدﱄ :ذﻛﺮ ت لياﱄ الﺴﻄوح /

اﻻﺣوال اﻻجتماعية .

عبدالرﲪن ﻓيﺼل اﳌعمر -.ا لة العربية -.ع ٤٦٩

٠٠٠١٧

) ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص -٨٢

العمري  ،ﳏمد مﺼﻄﻔﻰ عبدالرزاق

.٨٦

اﻻجﻬاد ﰲ الﻄﲑان  /ﳏمد مﺼﻄﻔﻰ

 .١البدﱄ  ،اﲪد ﺧالد  ١٤٣٨ - ١٣٥٤ - ،ﻫـ .٢

عبدالرزاق العمري -.الﺼﻘور -.س  ، ٤٣ع ) ٧٩

اﻻﻛادﳝيون السعوديون .

ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص -٦٤

٠٠٠٢٢

.٦٦

الﺸبيلي  ،عبدالرﲪن بن صاﱀ بن عبدﷲ  ١٣٦٣ ،ﻫـ

 .١التعب  .٢الﻄﲑان .

-

٠٠٠١٨

اﲪد قنديل :راﺋد الﺸعﺮ اﳊلمنتيﺸي ) - ١٣٢٩

اﳊﺼيﲏ  ،ﳒم بن مسﻔر  ١٣٩٦ ،ﻫـ -

١٣٩٩ﻫـ ()١٩٧٩ - ١٩١١م (  /عبدالرﲪن

اﺣدث اﳌوجات اﻛتﺸاﻓا  :اﳌوجات الﺜﻘالية

الﺸبيلي -.العرب -.س  ، ٥٣ع  ) ٨-٧صﻔر ١٤٣٩

 /ﳒم بن مسﻔر اﳊﺼيﲏ -.الﻔيﺼل العلمية -.س ١٥

،

 ،ع  ) ٥٩ﺷوال  /ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩يوليو /

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥١٠-٥٠٣

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .١٤١-١٣٤

 .١قنديل  ،اﲪد صاﱀ  - ،ت  ١٣٩٩ﻫـ  .٢الﺸعر

 .١اﳌوجات .

العرﰊ  -السعودية  .٣الﻔﻜاﻫات العربية -

٠٠٠١٩

السعودية .

عبدﷲ  ،ﳏمد علي

٠٠٠٢٣

اﻻﺣﺮام للﻘادم للﺤج و العمﺮة لﻄاﺋﺮة و

بن اﶈبوﰊ  ،ﳏمدن بن أﲪد

الباﺧﺮة  /ﳏمد علي عبدﷲ -.ﳎلة ا مع

اﺣياﺋية ابﻦ التﻼميد ﳌﺸﺮق  :اقﻼع

الﻔﻘﻪ اﻻسﻼمي -.ع  ، ٣ج ،( ١٩٨٧ ، ١٤٠٨ ) ٢

واقناع :وقﻔات مع اﻻسﻬام اللﻐوي ﰲ اﳌﺸﺮوع

ص .١٤٤٥-١٤٣٩

النﻬﻀوي  /ﳏمد بن اﲪد بن اﶈبوﰊ-.

 .١اﻻﺣرام  .٢العمرة  .٣اﳊﺞ  -مواقيت .

العرب -.س  ، ٥٤ج  ) ٦-٥ذو العﻘدة  /ذو اﳊﺠة

٠٠٠٢٠
١٣

 ، ١٤٣٩مايو  /يوليو  /اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص

اﳌالﻜي  ،ﻃﻼل صاﱀ

.٣٦٢-٣٤١

ادارة اﻻزمة  /ﻃﻼل صاﱀ اﳌالﻜي -.ﳎلة

 .١الرساﺋل العربية  -نﻘد  .٢الﺸعر العرﰊ -

ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو

نﻘد  -موريتانيا  .٣اﻻدب العرﰊ  -نﻘد -

 ،( ٢٠١٨ص .٧١-٧٠

موريتانيا .

 .١ادارة اﻻزمات .

٠٠٠٢٤

٠٠٠٢٩

ﳏيي الدين  ،ﳏمد

ﲨعة  ،مﺼﻄﻔﻰ عﻄية

اﺧتﻼف علماء البﻼﻏة ﰲ اﳌﺼﻄلﺤات /

اﻻدب اﻻسﻼمي وقﻀا التﻄﺮف والﻐلو :قﺮاءة

ﳏمد ﳏﲕ الدين -.العرب -.ع  )١٠-٩الربيعان

ﰲ منﻈور التﺤيز اﳌعﺮﰲ  /مﺼﻄﻔﻰ عﻄية ﲨعة-.

 ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .٦٠٤-٥٩٥

اﻻدب اﻻسﻼمي -.مﺞ  ، ٢٤ع  ) ٩٦ﳏرم  /ربيع

 .١البﻼﻏة العربية  -مﺼﻄلحات .

اﻻول  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -٢٢

٠٠٠٢٥

.٣٠
 .١اﻻدب اﻻسﻼمي  -نﻘد  -العﺼر اﳊديﺚ .٢

اﺧﻄاء الﺸﺮﻛات ¢ ..الﻐلﻄة ¢ﲟليارات! -.

الﻐلو ﰲ الدين .

اﻻقتﺼاد -.ع  ) ٥٤٢ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير

٠٠٠٣٠

 ،( ٢٠١٨ص .٤٢ - ٤٠

ﺣﻄيﻂ  ،ندى

 .١اﻻعﻼ ت التﺠارية .

٠٠٠٢٦

اﻻدب بوصﻔﻪ سﻼﺣنا اﻻﺧﲑ  /ندى ﺣﻄيﻂ-.
اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع  ) ٨٩ربيع اﻻﺧر ١٤٣٩

ن  ،اﲪد

 ،يناير  ،( ٢٠١٨ص .٨٨-٨٦

اﻻﺧوان يﺴوقون انﻔﺴﻬم اصﺤاب اﳋدود العﺼﺮ

 .١اﻻدب  -نﻘد .

اﳊديﺚ  /اﲪد ن ؛ ﺣاورﺗﻪ مﲎ ﺷﻜري-.

٠٠٠٣١

اﳊوار -.ع  ) ٣٠رجب  ، ١٤٣٩ابريل ،( ٢٠١٨
ص .٥٣-٥٠

الﺸيباﱐ  ،ﳏمد عبدالوﻫاب

 .١اﳋﻄابة العربية  -نﻘد  .٢اﻻعﻼم اﻻسﻼمي

اد ء اليمﻦ وﻓنانوه :يﺮﺣلون لﺼمت /

 -نﻘد  .٣النﻈام السياسي ﰲ اﻻسﻼم .

ﳏمد عبدالوﻫاب الﺸيباﱐ -.الﻔيﺼل -.س، ٤٢

٠٠٠٢٧

ع٤٩٩
 ) ٥٠٠ -ﺷعبان  /رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو  /يونيو

اﳉﺶ  ،ﺷامﺦ ماجد

٢٠١٨

ادارة اﻻزمات ودورﻫا ﰲ اﳊد مﻦ اﻻزمة او

( ،ص .١٣٠ - ١٢٨

التﻘليل مﻦ الوقوع ﻓيﻬا  /ﺷامﺦ ماجد اﳉﺶ-.

 .١اﻻد ء اليمنيون  .٢الﻔنانون اليمنيون .

اﻻمن واﳊياة  -.س  ، ٣٧ع  ] ) ٤٢٨ربيع اﻻول

٠٠٠٣٢

 ، [ ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٣٥-١٣٤

الﻐﺸتول  ،اﳊسن

 .١ادارة اﻻزمات .

ادبية الﺮسالة عند ﺣﺴﻦ الوراﻛلي ﰲ ﻓيوض

٠٠٠٢٨
١٤

 /اﳊسن الﻐﺸتول -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.س  ، ٢٥ع

اساليﺐ اﳊﻔاظ علﻰ مﺴﺮح اﳉﺮﳝة  /ﳏمد

٩٧

ﳏمد عنب -.اﻻمن واﳊياة -.س  ، ٣٧ع ] ) ٤٢٧

) ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩يناير /

صﻔر  ، [ ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٣٣-١٢٦

مارس  ،( ٢٠١٨ص .٤١-٣٨

 .١اﳉرﳝة و ا رمون  .٢التحﻘيﻖ اﳉناﺋي .٣

 .١الوراﻛلي  ،ﺣسن عبدالﻜرﱘ  .٢ ١٩٤١ -اﻻدب

اﻻدلة اﳉناﺋية .

العرﰊ  -نﻘد  -اﳌﻐرب .

٠٠٠٣٧

٠٠٠٣٣

اﳍويﺶ  ،يوسﻒ بن ﳏمد بن ابراﻫيم

ﻓرج  ،ﺣنان اﲪد

اسباب انتﺸار ﻇاﻫﺮة ﺗعاﻃي اﳌخدرات بﲔ

ادوات اﻻستﻜﺸاف : Discovery Toolsرؤية

الﺸباب وآ رﻫا وسبل الوقاية منﻬا  /يوسﻒ بن

متﻜاملة لﻔﻬارس مﻜتبات اﳉيل الﻘادم ﰲ ﺿوء

ﳏمد اﳍويﺶ -.ا لة العربية للدراسات

التوجﻪ ﳓو ادوات اﻻستﻜﺸاف  /ﺣنان اﲪد

اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧٠ربيع اﻻﺧر ، ١٤٣٩

ﻓرج -.ﳎلة مﻜتبة اﳌلﻚ ﻓﻬد الوﻃنية -.س  ، ٢٤ع

ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٢٨٠-٢٥١

 ) ١اﶈرم  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩اﻛتوبر / ٢٠١٧

 .١اﳌﺨدرات  .٢الﺸباب .

مارس  ،(٢٠١٨ص .٢٩٣-٢٥٣

٠٠٠٣٨

 .١اﳌﻜتبات  -ﻓﻬارس  .٢الﻔﻬرسة اﻵلية .٣

العتيﱯ  ،يﻒ بن يوسﻒ

اﳌﻜتبات  -نﻈم اﳌعلومات .

اسباب العﻔة للمﺮأة ﰲ ﺿوء الﻘﺮآن الﻜﺮﱘ

٠٠٠٣٤

 /يﻒ بن يوسﻒ العتيﱯ -.اﳊﻜمة -.ع  ) ٥٦ﳏرم

العمري  ،اﲪد بن عبدﷲ

 ] ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( [ ٢٠١٧ص .١٧٦-١٣٧

اﻻرﻫاب اﻻلﻜﱰوﱐ =Cyber terorism ١ -٤

 .١اﳌرأة ﰲ اﻻسﻼم  .٢الﻘران  -مباﺣﺚ عامة

 /اﲪد عبدﷲ العمري -.الدﻓاع اﳉوي -.ع ) ٢٩

 .٣العﻔة .

ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥٩-٥٦

٠٠٠٣٩

 .١اﻻرﻫاب اﻻلﻜﱰوﱐ .

اﳍدلﻖ  ،ﳏمد بن عبدالرﲪن عبدالعزيز  ١٣٦٠ ،ﻫـ

٠٠٠٣٥

اﻻستاذ الدﻛتور ﳏمد الﺸامﺦ اﻻﻛادﳝي

قمر الدين  ،مﻬﻰ

الزاﻫد  / ( ١٤٣٨ - ١٣٥١ ):ﳏمد عبدالرﲪن

ازمة منتﺼﻒ العمﺮ :ﺣﻘيﻘتﻬا وﳏاوﻻت

اﳍدلﻖ -.العرب -.ع  ) ١٠-٩الربيعان ، ١٤٣٩

ﺗﻔﺴﲑﻫا  /مﻬﻰ قمر الدين -.الﻘاﻓلة -.مﺞ ، ٦٧

يناير  ،( ٢٠١٨ص .٦٤٢-٦٣٥

ع  ] ) ٢رجب  /ﺷعبان  ، [ ١٤٣٩مارس  /ابريل

 .١الﺸامﺦ  ،ﳏمد عبدالرﲪن ت .٢ ١٤٣٨

٢٠١٨

اﻻد ء السعوديون .

( ،ص .٤٤-٤١

٠٠٠٤٠

 .١عمر اﻻنسان  .٢السلوك ) علم نﻔﺲ ( .

اﳋوام  ،ر ض ﺣسن

٠٠٠٣٦

اﻻستاذ ﰲ ﺗﺮاﺛنا اللﻐوي  /ر ض

عنب  ،ﳏمد ﳏمد ﳏمد

اﳋوام -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٩ﲨادى
١٥

اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .١٢٧-١٢٦

الﺸمﺴية  /امﲔ ﳒيب -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع ٤

 .١اللﻐة العربية -الﻔاظ  .٢الﱰاث اﻻسﻼمي -

) ] ﺷوال  /ذو الﻘعدة  ، [ ١٤٣٩يوليو  /اﻏسﻄﺲ

ريﺦ .

 ،( ٢٠١٨ص .٣٧-٣٢

٠٠٠٤١

 .١ﺣرﻛة اﳍواء  .٢الﻄاقة الﺸمسية  -استﺨدام
 .٣اﳌياﻩ  -استﺨراج .

العبدالﻜرﱘ  ،ﳏمد ابراﻫيم

٠٠٠٤٥

اﻻستﺜمار ﰲ الﻔﻦ التﺸﻜيلي  /ﳏمد
ابراﻫيم العبدالﻜرﱘ -.ا لة العربية -.ع ) ٤٩٣

العنزي  ،عياد بن عساف بن مﻘبل

صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٩-٦

استدامة الزواج بﻐﲑ اﳌﺴلم رجاء دﺧولﻪ ﰲ

 .١اﻻستﺜمار الﺼناعي  .٢الﻔنون التﺸﻜيلية .٣

اﻻسﻼم  /عياد بن عساف بن مﻘبل العنزي-.

اﻻقتﺼاد الﺼناعي .

اﳊﻜمة -.ع  ) ٥٦ﳏرم  ] ، ١٤٣٩اﻛتوبر [ ٢٠١٧

٠٠٠٤٢

(،
ص .٥٤-١١

اﳌالﻚ  ،ﲪد بن سعد

 .١عﻘود الزواج  .٢الزواج ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي ( .

استخدام ﺗﻄبيﻘات الﺬﻛية ﰲ اﳌﻜتبات ومﺮاﻛز

٠٠٠٤٦

اﳌعلومات  /ﲪد اﳌالﻚ -.اﳌﻜتبة -.ع ) ٥٧
ربيع اول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص.٤٥-٤٠

رمﻀان  ،ﻫيام نﺼر الدين

 .١اﳍاﺗﻒ اﳉوال  -معاﳉة البيا ت .٢

اسﱰاﺗيﺠيات التدريﺲ الواردة ﰲ الﻘﺮآن

اﳌﻜتبات اﻻلﻜﱰونية  .٣مراﻛز اﳌعلومات  -نﻈم

الﻜﺮﱘ :ﲢليل لﺴورة البﻘﺮة  /ﻫيام نﺼر الدين

اﳌعلومات .

عبدﻩ رمﻀان -.ﳎلة العلوم الﱰبوية -.مﺞ  ، ١٩ع

٠٠٠٤٣

 ) ٣صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -٤٣٥
.٤٥٩

الﻘحﻄاﱐ  ،بﺸاير ﲪود عبدﷲ

 .١التدريﺲ  .٢الﻘرآن  -سورة البﻘرة .٣

استخدام اﳋﻄﻂ اﻻنتﻘالية ﰲ الﱪامج

الﱰبية اﻻسﻼمية .

الﱰبوية الﻔﺮدية للتلميﺬات ذوات اﻻعاقة

٠٠٠٤٧

الﻔﻜﺮية ﰲ اﳌملﻜة العﺮبية الﺴعودية  /بﺸاير
ﲪود عبدﷲ الﻘحﻄاﱐ  ،ﺗرﻛي عبدﷲ سليمان

مﻈلوم  ،ﳏمد ﲨال

الﻘريﲏ -.ﳎلة العلوم الﱰبوية -.مﺞ  ، ١٩ع ) ٣

اسﱰاﺗيﺠية اعداد وبناء الﻘوات اﳌﺴلﺤة /

صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٣٣-٤٠٩

ﳏمد ﲨال مﻈلوم -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد

 .١التﺨلﻒ العﻘلي  .٢اﳌعوقون  -ﺗعليم .٣

العسﻜرية -.ع  ) ١٣١ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ديسمﱪ

اﻻدارة الﱰبوية  -السعودية  .٤الﱰبية اﳋاصة

 ،( ٢٠١٧ص .١١٠-١٠٤

 .٥السعودية  -التﺨﻄيﻂ الﱰبوي  -ﲝوث .

 .١ﺗوازن الﻘوى  .٢التوازن العسﻜري .٣
اﻻسﱰاﺗيﺠية العسﻜرية  .٤الﻘوات اﳌسلحة .

٠٠٠٤٤

٠٠٠٤٨

ﳒيب  ،امﲔ
نﺼﲑي  ،ﳏمد ﳏمود

استخﺮاج اﳌياه مﻦ اﳍواء لﻄاقة
١٦

اسﱰاﺗيﺠية اﳊﺮوب الﺴﱪانية  /ﳏمد

الزويﻬري  ،ﻓاﻃمة بنت ﳏمد بن علي

ﳏمود نﺼﲑي -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع ) ٣٧٠

اﻻسﻼم ﰲ عيون الﻐﺮب اﻻلﻜﱰوﱐ :واقع

رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص .٨٦-٨١

وﺣلول  /ﻓاﻃمة بنت ﳏمد بن علي الزويﻬري-.

 .١اﻻسﱰاﺗيﺠية العسﻜرية  .٢اﳊرب

ﳎلة اﳊﻜمة -.ع  ) ٣٧رجب  ،( ١٤٣٩ص .٥٠-٩

اﻹلﻜﱰونية  .٣اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن و

 .١اﳌواقع اﻹلﻜﱰونية اﻻسﻼمية  .٢اﻻسﻼم

السﻼمة .

و الﻐرب .

٠٠٠٤٩

٠٠٠٥٣

الذ ﰊ  ،عبدﷲ بن سﻔر

مراد  ،برﻛات ﳏمد

اﻻسﱰاﺗيﺠية العﺴﻜﺮية والتﺴليﺢ /

اﻻسﻼم والعاﳌية :رؤية انﺴانية  /بﻘلم

عبدﷲ بن سﻔر الذ ﰊ -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد

برﻛات ﳏمد مراد -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع ٨٩

العسﻜرية -.ع  ) ١٣٢ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ٢٠١٨

) ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .٢٣-٢٠

(،

 .١اﻻسﻼم والعاﳌية .

ص .١٥١-١٤٤

٠٠٠٥٤

 .١السعودية  -اﻻسﱰاﺗيﺠية العسﻜرية .

العتيﱯ  ،ﺋﻒ بن ﻏازي اﳊميدي التوم

٠٠٠٥٠

اﻻسلﺤة البيولوجية العﺮقية  /يﻒ بن

الﻀو ن  ،منال

ﻏازي التوم -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع ) ٣٦٨

استعمل رمزا بﺴيﻄا للتعبﲑ عﻦ قﻀية ﻛبﲑة

ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥١-٥٠

 / ...منال الﻀو ن -.الﻔيﺼل -.ع ) ٤٩٢ - ٤٩١

 .١اﳊرب اﳉرﺛومية  .٢اﻻسلحة اﳉرﺛومية .

ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر

٠٠٠٥٥

 ،( ٢٠١٧ص .١٧٨-١٧٤

بن السيم  ،العرﰊ

ﺣوار صحاﰲ

اسلوبية التﻜﺮار ﰲ الﺸعﺮ اﳉزاﺋﺮي :ﲤﺜل

 .١الﻔنانون التﺸﻜيليون السعوديون  .٢الﻔنا ت

نﻈﺮي واﳒاز ﺗﻄبيﻘي الﺴاﺋﺤي الﺼﻐﲑ ﳕوذجا ﰲ

السعود ت .

ديوانﻪ ) الوان مﻦ اﳉزاﺋﺮ (  /العرﰊ بن

٠٠٠٥١

السيم -.العرب -.ع  ) ١٠-٩الربيعان  ، ١٤٣٩يناير

العﻄار  ،ﳏمد ﳏمود

 ،( ٢٠١٨ص .٥٥٤-٥٤٥

اﻻسﺮة نواة التواصل واﳊوار الناجﺢ مع

 .١الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -اﳉزاﺋر  -العﺼر

اﻻﻃﻔال  /ﳏمد ﳏمود العﻄار -.اﳉندي

اﳊديﺚ  .٢اﻻسلوب اﻻدﰊ .

اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع  ) ١٧٢ﲨادى اﻻﺧرة ١٤٣٩

٠٠٠٥٦

( ،ص .٩١-٨٨

عتمة  ،وليد نذير ﺣسن

 .١اﻵ ء و اﻻبناء  -اﳉوانب الﱰبوية .٢

اﻻﲰاء العﺮبية اﳊديﺜة :ﺗﻘنينﻬا و

اﻻﺗﺼال ) علم اﻻجتماع (  .٣اﳊوار .

ﺿوابﻄﻬا  /وليد نذير عتمة -.ﳎلة اﺧبار

٠٠٠٥٢
١٧

اﳌﻜتبة -.ع  ) ٥٧ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ

اﻻﺷعة التﺸخيﺼية ودروﻫا ﰲ ﺗﺸخيص مﺮض

٢٠١٧

ﻫﺸاﺷة

( ،ص .٢٩-٢٦

العﻈام  /عماد الدين ﳏمد عبدالعزيز

 .١اﻻﲰاء و الﻜﲎ و اﻷلﻘاب  .٢الﻀبﻂ

ابراﻫيم -.عيادة اﳉندي -.ع  ) ٥٠ربيع اﻻﺧر

الببليوجراﰲ .

 ،( ١٤٣٩ص .٣٥-٣٢

٠٠٠٥٧

 .١اﻻﺷعة السينية  .٢ﺗﺸﺨيﺺ اﻻمراض  .٣ﻫﺸاﺷة
العﻈام .

العامري  ،عمرو ﳏمد ﺣسﲔ  ١٣٧٧ ،ﻫـ -

٠٠٠٦١

اﻻسواق الﺸعبية :ﲡارة ومناﻓع للناس /
عمرو العامري -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٥ربيع

مراد  ،برﻛات ﳏمد

اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .٢٣-٢٠

اﺷﻜال مﻦ الﻘﺼص اﳌﺴﺮﺣي العﺮﰊ  /برﻛات

 .١اﻻسواق  -جازان ) السعودية ( .

ﳏمد مراد -.اﳌنﻬل -.ع  ) ٦٥١رمﻀان  /ﺷوال

٠٠٠٥٨

١٤٣٩

ﳒيب  ،امﲔ

 ،يونيو /يوليو  ،( ٢٠١٨ص.٩٣-٨٨

اﻻﺷاعة :ﻫل ﻫي ﺣاجة اجتماعية ؟  /امﲔ

 .١اﳌسرح  -ريﺦ  -العاﱂ العرﰊ .٢

ﳒيب -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ١ربيع اﻻﺧر /

اﳌسرﺣية العربية  -ريﺦ .

٠٠٠٦٢

ﲨادى اﻻوﱃ  ، [ ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص
.٥٩-٥٥

مريﲏ  ،ﳏمد

 .١الﺸاﺋعات  .٢اﻻﺣوال اﻻجتماعية .٣

اﺷﻜالية ﺗﺮﲨة اﳌﺼﻄلﺤات الﻘﺮآنية اﱃ اللﻐة

اﳌﺸاﻛل اﻻجتماعية .

الﻔﺮنﺴية  /ﳏمد مريﲏ -.ا لة العربية  -.ع

٠٠٠٥٩

 ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص -٦٦

ابن عساف  ،ﳏمد بن ﻇاﻓر

.٧٠

اﻻﺷﺠان وقﺮيتاﻫا  -اﳊنا واﳉباء :اﻫل

 .١الﻘرآن  -بﻼﻏة  -مﺼﻄلحات  .٢الﻘرآن -

الﻘﺮى  -الﻔﺮعة واﳌﻬد  /ﳏمد بن ﻇاﻓر ال

ﺗرﲨة  -اللﻐة الﻔرنسية  -نﻘد .

٠٠٠٦٣

عساف -.العرب -.س  ، ٥٤ج  ) ٢-١رجب /
ﺷعبان ١٤٣٩

مﻄر  ،ساﱂ

 ،ابريل  /مايو  ،( ٢٠١٨ص .٦٤-٥٤

اﺿﻄﺮا ت الﻘﺬف عند الﺮجال  /ساﱂ مﻄر-.

 .١الﻘباﺋل العربية  -اﳉزيرة العربية  -معاجم

التﺨﺼﺼي -.س  ، ٨ع  ) ٥٤صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ

 .٢معاجم البلدان  .٣اﻻﲰاء اﳉﻐراﻓية -

٢٠١٧

اﳉزيرة العربية  .٤الﻔرعة ) السعودية ( -

( ،ص .٢٩-٢٥

جﻐراﻓيا .

 .١اﳉﻬاز التناسلي للرجل  -امراض .

٠٠٠٦٠

٠٠٠٦٤

ابراﻫيم  ،عماد الدين ﳏمد عبدالعزيز

سيدو  ،امﲔ سليمان
١٨

اﺿواء علﻰ ﻛتﺐ ﺣديﺜة  /امﲔ سليمان

الديب  ،ﳏمود

سيدو -.ﳎلة مﻜتبة اﳌلﻚ ﻓﻬد الوﻃنية -.س  ، ٢٤ع

اﻻﻃﻔال واﻻجﻬزة الﺬﻛية :ادمان مؤذ واﺿﺮار

 ) ١اﶈرم  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩اﻛتوبر / ٢٠١٧

ﲨة  /ﳏمود الديب -.اﻫﻼ وسﻬﻼ -.س  ، ٤٣ع ٢

مارس  ،(٢٠١٨ص .٤٣١-٤٢٧

) ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص -٤٨

 .١الﻜتب  -عرض و ﲢليل  -السعودية .

.٥١

٠٠٠٦٥

 .١اﻷلعاب اﻹلﻜﱰونية  .٢اﳊواسيب و اﻻﻃﻔال
 .٣اﻻﻃﻔال  -العناية الﺼحية  .٤اﳍاﺗﻒ اﳉوال

الزﻫراﱐ  ،علي بن صاﱀ

 -اﳉوانب الﺼحية .

اﻻﻃار الﻘانوﱐ لﺸﺮاء الﺸﺮﻛات اﳌﺴاﳘة

٠٠٠٦٩

ﻻسﻬمﻬا :دراسة ﲢليلية نﻘدية ﰲ ﺿوء نﻈام

ﲪدان  ،اﺣﻼم ﳏمد سعيد

الﺸﺮﻛات والﺴوق اﳌاﱄ الﺴعودي  /علي بن صاﱀ
الزﻫراﱐ -.معﻬد اﻻدارة العامة -.مﺞ ، ٥٨ع) ١

اﻃﻼق لﻔﻆ ¢الﺸخص ¢علﻰ ﷲ بﲔ اﻻﺛبات

ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٥٤ - ١

والنﻔي :دراسة ﰲ ﺿوء منﻬج الﺴلﻒ  /اﺣﻼم

 .١الﺸرﻛات اﳌساﳘة  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات -

ﳏمد سعيد ﲪدان -.اﳊﻜمة -.ع  ) ٥٦ﳏرم

السعودية  .٢اﻻسﻬم  -اسعار  -السعودية .٣

١٤٣٩

اﻻسﻬم  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات  -السعودية .٤

 ] ،اﻛتوبر  ،( [ ٢٠١٧ص .٢٦٢-٢٣٧

اﻻسواق اﳌالية  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات  -السعودية .

 .١ﷲ جل جﻼلﻪ  .٢اﻻﲰاء و الﺼﻔات .

٠٠٠٧٠

٠٠٠٦٦
الرﺣﱯ  ،ابراﻫيم سيﻒ

النعمان  ،أﲪد

اﻃارات الدراجات النارية ودور ﻫيﺌة

اﻃﻼلة رﳜية علﻰ جازان اﳌخﻼف

التﻘييﺲ  /ابراﻫيم سيﻒ الرﺣﱯ  ،ﳏمد سعيد

الﺴليماﱐ  /اﲪد النعمان -.ا لة العربية-.

الزﻫراﱐ -.التﻘييﺲ اﳋليﺠي -.ع  ] ) ٢١ﺷوال

ع  ) ٤٩٥ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

 ، [ ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص.٤٣-٤٠

.٩-٦

 .١ﻫيﺌة اﳌواصﻔات و اﳌﻘاييﺲ لدول ﳎلﺲ

 .١اﳌﺨﻼف السليماﱐ ) السعودية (  -ريﺦ -

التعاون لدول اﳋليﺞ العربية  -انﻈمة و لواﺋﺢ

العﺼر اﳊديﺚ  .٢اﳌﺨﻼف السليماﱐ ) السعودية

 .٢اﻻﻃارات  -مواصﻔات قياسية .

(  -ريﺦ اسﻼمي  .٣جازان ) السعودية ( -
ريﺦ  -مﺼادر .

٠٠٠٦٧

٠٠٠٧١

الﺼﻘر  ،وليد بن عبدﷲ
اﻃارات اﳌﺮﻛبات :البيا ت والﺮموز /

بوﻫﲏ  ،نﺼر الدين الﺸيﺦ

وليد الﺼﻘر -.التﻘييﺲ اﳋليﺠي -.ع  ] ) ٢١ﺷوال

اﻃﻼلة نﻘدية ﰲ نﺸاة البﺤﺚ اللﻐوي عند

 ، [ ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص.٣٣-٣١

العﺮب  /نﺼر الدين الﺸيﺦ بوﻫﲏ -.ﳎلة

 .١اﻻﻃارات  -مواصﻔات قياسية .

الدراسات اللﻐوية -.مﺞ  ، ٢٠ع  ) ٤ذو اﳊﺠة

٠٠٠٦٨

١٤٣٩
 ،اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٢٣٤ - ١٩٧
١٩

 .١اللﻐة العربية  -نﻘد  -ﲝوث .

٠٠٠٧٦

٠٠٠٧٢

دنيا  ،ﺷوقي اﲪد

امﲔ  ،اسامة

اعمار اعيان الوقﻒ بﲔ التﺤد ت

اﻃلبوا الﺴعادة ولو ﰲ الداﳕارك  /اسامة

واﻻمﻜا ت  /ﺷوقي اﲪد دنيا -.ﳎلة البحوث

امﲔ -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٦ع  ] ) ٦صﻔر  /ربيع

الﻔﻘﻬية اﳌعاصرة -.س  ، ٣٠ع  ) ١١١ﺷعبان ١٤٣٩

اﻻول  ، [ ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

،

.٤٧-٤٣

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٣٧٠-٣٢٦

 .١السعادة  -ﻓلسﻔة  .٢الدﳕارك  -العادات و

 .١الوقﻒ ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي (  .٢وقﻒ العﻘارات .

التﻘاليد .

٠٠٠٧٧

٠٠٠٧٣

ﻓايد  ،ﳏمد ﳏمود

قﺼاب  ،وليد ابراﻫيم

اﻻﻏنية الﺸعبية الﻔلﺴﻄينية :معادلة الﺸعﱯ

اعداد اﳌعلم العﺮﰊ ﳌواجﻬة ﲢد ت

اﳉديد  /ﳏمد ﳏود ﻓايد -.ا لة العربية -.

العوﳌة  /وليد قﺼاب -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س ، ٣٩

ع  ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص

ع  ) ٣٧٠رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص

.١٢٩-١٢٤

.١١١-١٠٨

 .١اﻻﻏاﱐ الﺸعبية الﻔلسﻄينية  -ريﺦ .٢

 .١اﳌدرسون  -اعداد  -العاﱂ العرﰊ .

اﻻﻏاﱐ الﺸعبية الﻔلسﻄينية اﳉوانب

٠٠٠٧٤

اﻻجتماعية .

٠٠٠٧٨

اﳉحﲏ  ،علي بن ﻓايز بن عبدﷲ
اﻻعﻼم اﻻمﲏ وﺣﻘوق اﻻنﺴان  /ليﻒ

اﳌري ،ساﱂ بن ﳏمد ساﱂ

علي بن ﻓايز اﳉحﲏ -.ا لة العربية للدراسات

اﻓاق اسﱰاﺗيﺠية التﺼنيع العﺴﻜﺮي ﳌملﻜة

اﻷمنية والتدريب  -.س  ، ٣٢ع  ) ٦٩ﳏرم ، ١٤٣٩

العﺮبية الﺴعودية ﰲ رؤية  / ٢٠٣٠ساﱂ بن

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣٥١-٣٤٧

ﳏمد اﳌري -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية -.ع

 .١اﻻعﻼم اﻻمﲏ  .٢ﺣﻘوق اﻻنسان  .٣الﻜتب

 ) ١٣١ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

 -عرض و ﲢليل  -السعودية .

.٧٩-٧٤

٠٠٠٧٥

 .١التﻘنية العسﻜرية  .٢السعودية -
اﻻسﱰاﺗيﺠية العسﻜرية .

ﳜلﻒ  ،ﻓايزة

٠٠٠٧٩

اﻻعﻼم الﺴياﺣي ودوره ﰲ ﲢﻘيﻖ التنمية
اﶈلية  /ﻓايزة ﳜلﻒ -.اذاعة وﺗلﻔزيون

مﲑﰲ  ،ﺗﺸاد

اﳋليﺞ -.س ، ٣٤ع ) ١١٢رجب  ، ١٤٣٩مارس

اﻓاق البﺤﺚ اﳉديدة الﺴماوات الزرقاء وسﱪ

،( ٢٠١٨

اﻏوار اﳌدروس :الﺼناديﻖ الﺴوادء ﻫدف النﻈﺮية

ص .- ٤٢

اﳌتﺠﺬرة وﺗﻄبيﻘﻬا ﰲ ﲝوث ادارة اﳌوارد

 .١اﻻعﻼم السياﺣي  .٢صناعة السياﺣة .

البﺸﺮية  /ﺗﺸاد مﲑﰲ  ،انتوﱐ ﻛلوﺗﺲ  ،ﻏلﲔ
٢٠

ﻛرينر ؛ ﺗرﲨة رﻓعت ﳏمد علي ربيع ؛ راجع

ﻓﺨرو -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٨ - ٤٩٧ﲨادى اﻻﺧرة

الﱰﲨة جوﻫرة بنت ﳏمد ا اﳋيل -.معﻬد اﻻدارة

/

العامة -.مﺞ ، ٥٨ع ) ١ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر ٢٠١٧

رجب  ، ١٤٣٩مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص -٢٠

( ،ص .٢٤٨ - ٢٠٣

.٢٣

 .١البحﺚ  .٢العلوم اﻻجتماعية  -ﻃرق البحﺚ

 .١النزاع العرﰊ اﻻسراﺋيلي  -اﺗﻔاقيات .٢

 .٣ادارة اﻻﻓراد  .٤التنﻈيم اﻻداري .٥

التسوية السلمية للمنازعات الدولية  .٣العاﱂ

السلوك اﻻداري  .٦ادارة اﻻﻓراد  -نﻈر ت .

العرﰊ  -ﺗﻄبيع العﻼقات  -اسراﺋيل .

٠٠٠٨٤

٠٠٠٨٠
الﺸريدة  ،منﺼور بن سليمان

عزب  ،ﺧالد ﳏمد

اﻓﻀل ا م الدنيا عﺸﺮ ذي اﳊﺠة  /منﺼور

اﻛتﺸاف ﺗﺮاث الﻄعام وعلم اﻻ ر  /ﺧالد

بن ﳏمد الﺸريدة -.اﳉندي اﳌسلم  -.س  ، ٤٦ع

عزب -.ا لة العربية  -.ع  ) ٥٠١ﺷوال ، ١٤٣٩

 ] ) ١٧٠ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٨صﻔر  ،( [ ١٤٣٩ص

يوليو  ،( ٢٠١٨ص .٣٣-٣٠

.٢٦-٢٢

ﻃﻘوس الﻐذاء  :ارﲢاﻻ ا و ﲢوﻻ ا

 .١الﻔﻀاﺋل اﻻسﻼمية  .٢ﻓﻀاﺋل اﻻ م و الﺸﻬور .

 .١علم اﻻنسان اﻻجتماعي  .٢علم اﻻنسان
الﺜﻘاﰲ  .٣الﻄﻬي  -ريﺦ  .٤اﻻﻏذية .

٠٠٠٨١

٠٠٠٨٥

امﲔ  ،اسامة
اﻻقتﺼاد ليﺲ لﻐزا وﻓﻬمﻪ ليﺲ معﻀلة /

اﻻب النموذج الواقعي واﳌﺜالية اﳌنﺸودة

اسامة امﲔ -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٤ﺷوال /

 -.اﻻمن واﳊياة -.س  ، ٣٧ع  ] ) ٤٢٥ﳏرم

ذو الﻘعدة  ، [ ١٤٣٩يوليو  /اﻏسﻄﺲ ،( ٢٠١٨

١٤٣٩

ص .٤٩-٤٦

[  ،سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٦٩-٦٤

 .١اﻻقتﺼاد .

 .١اﻵ ء .

٠٠٠٨٦

٠٠٠٨٢
ﺧليل  ،رأﻓت

ابن عبداﶈسن  ،عبداﶈسن بن عبدالرﲪن

اقتﺼاد ا تمعات الﺮيﻔية والﺼﺤﺮاء ﰲ زمﻦ

الباب النﺠدي ادﺧلﲏ اﱃ عاﱂ الﻔﻦ

العوﳌة  /راﻓت ﺧليل -.ا لة العربية -.ع

والﱰاث  /عبداﶈسن ا ﺣسﲔ -.اﳌﻜتبة -.ع

 ) ٤٩٤ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

 ) ٥٧ربيع اول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص-٢٠

.٢٧-٢٤

.٢٥

 .١اﻻقتﺼاد اﻻجتماعي  .٢البدو ﰲ العاﱂ

 .١الﻔنانون التﺸﻜيليون السعوديون .

العرﰊ  .٣العاﱂ العرﰊ  -التنمية الريﻔية .

٠٠٠٨٧

٠٠٠٨٣

عودة  ،زيدان ﳏمد صاﱀ

ﻓﺨرو  ،علي ﳏمد

اﻻلتﻔات قﺮاءة ﰲ اﳌﱳ البﻼﻏي والتداول

اقﺤام التﻄبيع ﰲ صﺮاع وجودي  /علي

النﻘدي اﳊديﺚ  /زيدان ﳏمد صاﱀ عودة -.عاﱂ
٢١

 .١ألﻒ ليلة و ليلة  -نﻘد .

الﻜتب -.مﺞ  ، ٣٩ع  ) ٤ - ٣ربيع اﻻﺧر ، ١٤٣٩
ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٢٥٤-٢٢٩

٠٠٠٩٢

 .١البﻼﻏة  .٢النﺼوص اﻻدبية .

سامي  ،نﺼر

٠٠٠٨٨

الينا ﻓﲑانﱵ :ﺗلبﺲ ﻃاقية اﻻﺧﻔاء  /نﺼر

اﳋراط  ،ﺣذيﻔة اﲪد

سامي -.ا لة العربية  -.ع  ) ٥٠١ﺷوال ، ١٤٣٩

اﻻلتﻬاب :معﺮﻛة ﲢت عدسة ا ﻬﺮ  /ﺣذيﻔة

يوليو  ،( ٢٠١٨ص .٧٥-٧٢

اﲪد اﳋراط -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ١ربيع

 .١ادبيات اﳌرأة  -نﻘد  -ايﻄاليا .

اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻوﱃ  ، [ ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير

٠٠٠٩٣

 ،( ٢٠١٨ص .٢٩-٢٦

ﲨعة  ،ﻏريب

 .١اﻻلتﻬاب  .٢علم وﻇاﺋﻒ اﻻعﻀاء  .٣ا اﻫر .

اﻻمام اﻻﻛﱪ الﺸيﺦ ﳏمد اﳋﻀﺮ ﺣﺴﲔ :ﺷيﺦ

٠٠٠٨٩

اﻻزﻫﺮ  ..ﺷاعﺮا ﳏاﻓﻈا مﺼلﺤا  /ﻏريب ﲨعة-.

الساير  ،ﳏمد عويد

اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٨رجب  /رمﻀان ١٤٣٩

ابو اﳊﺴﻦ عبدالﻜﺮﱘ بﻦ ﻓﻀال اﳊلواﱐ

،

الﻘﲑواﱐ اﻻندلﺴي :ﺣياﺗﻪ وما ﺗبﻘﻰ مﻦ ﺷعﺮه

ابريل  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٦١-٥٠

 /ﳏمد عويد ﳏمد الساير -.العرب -.س  ، ٥٤ج

 .١ﺣسﲔ  ،ﳏمد اﳋﻀر  - ،ت  ١٣٧٧ﻫـ .٢

٤-٣

الﺸعر

) رمﻀان  /ﺷوال  ، ١٤٣٩مايو  /يونيو ،( ٢٠١٨

العرﰊ  -مﺼر .

ص .٢٦٢-٢٣٥

٠٠٠٩٤

 .١اﳊلواﱐ  ،عبدالﻜرﱘ بن ﻓﻀال  - ،ت.ق ٥.ﻫـ

البﻐدادي  ،رعد عبدالعزيز

 .٢الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -اﻻندلﺲ .

اﻻمانة  /رعد عبدالعزيز البﻐدادي-.

٠٠٠٩٠

اﳊﻜمة -.ع  ) ٥٦ﳏرم  ] ، ١٤٣٩اﻛتوبر [ ٢٠١٧

اﻻلﻐام البﺤﺮية:سﻼح متعدد اﻻﻏﺮاض ..

(،

للتدمﲑ واﳊماية  -.البحرية -.ع  ) ١٧ﳏرم

ص .١٠-٥

 ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٦٩-٦٢

 .١اﻻمانة  .٢الﻘران  -مباﺣﺚ عامة .

٠٠٠٩٥

 .١اﻷلﻐام البحرية .

٠٠٠٩١

اﳊميد  ،ابراﻫيم

ﺗﺸيتاﰐ  ،بيﱰو

اﻻمﱪاﻃورية الﺮومانية واﳉوف  /ابراﻫيم

الﻒ ليلة وليلة او صوت ﺷﻬﺮزاد  /بيﱰو

اﳊميد -.ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة

ﺗﺸيتاﰐ ؛ ﺗرﲨة ﳏمود عبدالﻐﲏ -.الﻔيﺼل -.ع

 ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .١٢-١٠

 ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم ، ١٤٣٩

 .١دومة اﳉندل ) السعودية (  -آ ر  .٢اﻵ ر

سبتمﱪ

الرومانية .

٠٠٠٩٦

 /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .١٠٥-١٠٢
٢٢

اﳌﻐاوري  ،ﳏمد

اﻻمﻦ ¢الﺴﱪاﱐ ..¢ﲢد ت ¢ﺣﺮب ¢وﻓﺮص

امﺮاض الﱪوستا  /ﳏمد اﳌﻐاوري-.

¢استﺜمار / ¢مﻬا اﳌﻐيﺼيب -.اﻻقتﺼاد -.ع ٥٤٢

اﻻمن واﳊياة -.س  ، ٣٧ع  ] ) ٤٢٧صﻔر [ ١٤٣٩

) ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص - ٢٦

،

.٣٢

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٥١-١٤٦

 .١اﳊرب اﻹلﻜﱰونية  .٢اﻻنﱰنت  -اجراءات

 .١الﱪوستا  -امراض .

اﻻمن و السﻼمة .

٠٠٠٩٧

٠٠١٠١

النعيم  ،اﲪد عبدالعزيز

عاصم  ،داليا

اﻻمﺮاض اﳉلدية ﰲ اﳊمل  /اﲪد بن

اﻻمﻦ الﺴيﱪاﱐ :اﳊﺮوب ﺣيﺚ ﻻ ﺗوجد ساﺣة

عبدالعزيز النعيم -.عيادة اﳉندي -.ع  ) ٥٠ربيع

للمعﺮﻛة  /داليا عاصم -.ا لة العربية -.ع

اﻻﺧر  ،( ١٤٣٩ص .٤٥-٤٢

 ) ٤٩٨رجب  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٢٧

 .١اﻷمراض اﳉلدية  .٢اﳊمل  -امراض .

 .١اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة .

٠٠٠٩٨

٠٠١٠٢

ﺣسن  ،عمر ﳏمود

الزﻫراﱐ  ،صاﱀ بن ﳏمد

اﻻمﺮاض اﳌعاصﺮة واﺛﺮﻫا ﰲ الﻔﺮقة بﲔ

اﻻمﻦ الﺴيﱪاﱐ:ﺿﺮورة ملﺤة وﺣاجة

الزوجﲔ :دراسة ﻓﻘﻬية  /عمر ﳏمود ﺣسن -.ﳎلة

متزايدة  /صاﱀ بن ﳏمد الزﻫراﱐ -.ﳎلة ﻛلية

البحوث الﻔﻘﻬية اﳌعاصرة -.س  ، ٣٠ع ) ١١١

اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ٢٠١٨

ﺷعبان

( ،ص .٤٢-٤٠

 ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٤٢٢-٣٧٢

 .١أمن اﳊواسيب  .٢أمن اﳌعلومات .٣

 .١الﻄﻼق ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي (  .٢اﻻمراض .

اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة  .٤مﻜاﻓحة

٠٠٠٩٩

اﳉرﳝة  -معاﳉة البيا ت .

٠٠١٠٣

الﻄويلي ،اﲪد اﲪد صاﱀ
اﻻمﻦ اﳉناﺋي ومﺴﺌولية الدولة واﻻﻓﺮاد ﰲ

ابو دوح  ،ﺧالد ﻛاﻇم

ﲢﻘيﻘﻪ  /اﲪد اﲪد صاﱀ الﻄويلي -.ا لة

اﻻمﻦ الﺴيﱪاﱐ للدول واﻻﻓﺮاد اﻻمﺮ الﺬي

العربية للدراسات اﻷمنية والتدريب  :ﳎلة علمية

ﻻ بد منﻪ  /ﺧالد ﻛاﻇم ابودوح -.ا لة

ﻓﺼلية -.س  ، ٣٢ع  ) ٦٩ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ

العربية -.ع  ) ٤٩٨رجب  ، ١٤٣٩ابريل ،( ٢٠١٨

٢٠١٧

ص .٣٣-٣٠

( ،ص .٢٠٣-١٧١

 .١أمن اﳊواسيب  .٢أمن اﳌعلومات .٣

 .١الﻘانون اﳉناﺋي  .٢الدولة  -عﻼقتﻬا

اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة  .٤مﻜاﻓحة

ﻻﻓراد و اﳉماعات .

اﳉرﳝة  -معاﳉة البيا ت .

٠٠١٠٠

٠٠١٠٤

اﳌﻐيﺼيب  ،مﻬا

اﳌﻘﺼودي  ،ﳏمد بن اﲪد علي  ١٣٨٨ ،ﻫـ -
٢٣

اﻻمﻦ الﺴيﱪاﱐ واﳉﻬود الدولية ﳌﻜاﻓﺤة

٠٠١٠٨

اﳉﺮاﺋم عابﺮة الﻘارات  /ﳏمد بن اﲪد بن علي

اﳊديﺜي  ،سليمان بن ﳏمد

اﳌﻘﺼودي -.اﻻمن واﳊياة -.س  ، ٣٧ع ] ) ٤٢٧

اﻻمﲑ اﻻمﲔ ﻓﻬد الﻔيﺼل :رجل سبﻖ عﺼﺮه

صﻔر  ، [ ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٠٧

 /سليمان اﳊديﺜي -.ا لة العربية -.ع ) ٤٩٤

 .١جراﺋم اﻻنﱰنت  .٢اﻻنﱰنت  -اجراءات

ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٨٣-٧٨

اﻻمن و السﻼمة  .٣مﻜاﻓحة اﳉرﳝة  -معاﳉة

 .١آل سعود  ،ﻓﻬد الﻔيﺼل الﻔرﺣان  ١٣٣٠ - ،ﻫـ

البيا ت .

 .٢رجال الدولة السعوديون .

٠٠١٠٥

٠٠١٠٩

ر ن  ،ﳏمد سيد

اﶈمود  ,سعد بن عبدﷲ

اﻻمﻦ الﺴيﱪاﱐ وﺛﻘاﻓتنا الﺮقمية  /ﳏمد

) ان ( الناﻓية عند سيبويﻪ بﲔ اﻻعمال

سيد ر ن -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٨رجب ، ١٤٣٩

واﻻﳘال  /سعد بن عبدﷲ بن عبدالرﲪن

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٢٩-٢٨

اﶈمود -.ﳎلة الدراسات اللﻐوية -.مﺞ  ، ٢٠ع ١

 .١أمن اﳊواسيب  .٢أمن اﳌعلومات .٣

) اﶈرم  /ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  /ديسمﱪ

اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة  .٤مﻜاﻓحة

 ،( ٢٠١٧ص .٣٧-٥

اﳉرﳝة  -معاﳉة البيا ت .

 .١سيبويﻪ  ،عمرو بن عﺜمان  - ،ت  ١٨٠ﻫـ .٢

٠٠١٠٦

اللﻐة العربية  -النحو .

العتيﱯ  ،عيسﻰ بن رﻓاعي

٠٠١١٠

اﻻمﻦ الﺴيﱪاﱐ وﺣﺮب الﻔﻀاء اﻻلﻜﱰوﱐ

بيناﻓيديﺲ  ،لوﺷيا

=/ Cyber security and space warfare

ا ومارﻛيز ﰲ ﺷﻘة واﺣدة  /لوﺷيا

عيسﻰ بن

بيناﻓيديﺲ ؛ ﺗرﲨة اﲪد ﺷاﻓعي -.الﻔيﺼل -.ع

رﻓاعي العتيﱯ -.الدﻓاع اﳉوي -.ع  ) ٢٩ربيع

 ) ٥٠٤-٥٠٣ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٩ﳏرم ، ١٤٤٠

اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥١-٤٨

سبتمﱪ/

 .١اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة .٢

اﻛتوبر  ،( ٢٠١٨ص .١٢١-١١٤

اﳊرب اﻹلﻜﱰونية .

 .١مارﻛيز  ،ﻏابرييل ﻏارسيا  .٢اﳌذﻛرات اﻻدبية .

٠٠١٠٧

٠٠١١١

الﻘحﻄاﱐ  ،سعيد بن معيﺾ

ﲪيﺶ  ،اﳌﻬدي

امﻦ الﻔﻀاء اﻻلﻜﱰوﱐ  /سعيد بن معيﺾ

اﻻنتاج الﺼناعي واﻻبداع الﻔﲏ  /اﳌﻬدي

الﻘحﻄاﱐ -.الﺼﻘور -.س  ، ٤٣ع  ) ٧٩ﲨادى

ﲪيﺶ -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٣صﻔر ، ١٤٣٩

اﻻﺧرة

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥٥-٥٢

 ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٥٩-٥٨

 .١اﻻنتاج الﺼناعي  .٢اﻻبداع الﻔﲏ .

 .١اﳊرب اﻹلﻜﱰونية  .٢اﻻنﱰنت  -اجراءات

٠٠١١٢

اﻻمن و السﻼمة .

ابراﻫيم  ،ﳎدي
٢٤

اندريﻪ مالﺮو :مﻐامﺮ يﺴعي اﱃ اﳌوت /

ربيع اﻻول  ] ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ [  ،( ٢٠١٨ص -٦٣

ﳎدي ابراﻫيم -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٤ربيع

.٧١

اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٧٠-٦٦

 .١الﻘﺼة الﻘﺼﲑة العربية  -نﻘد  -السعودية .٢

 .١مالرو  ،اندريﻪ .

البﻼﻏة العربية  -نﻘد  .٣السرد الﻘﺼﺼي .

٠٠١١٧

٠٠١١٣
الديب  ،ﳏمود

السمﻚ  ،عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

انﻄواء اﻻبناء :اﻻﺧﻄاء الﱰبوية  /ﳏود

اﻫل الﺬمة واﺣﻜامﻬم ﰲ د ر اﻻسﻼم /

الديب -.اﻫﻼ وسﻬﻼ -.س  ، ٤٣ع  ) ٤رجب

عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم السمﻚ -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س ٢٢

، ١٤٣٩

 ،ع  ) ٨٩ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٥١-٤٨

.٥٣-٤٨

 .١اﻻنﻄواﺋية ) علم نﻔﺲ (  .٢اﻵ ء و

 .١اﻫل الذمة  -ريﺦ .

٠٠١١٨

اﻻبناء  -اﳉوانب الﱰبوية  .٣اﻵ ء واﻻبناء
 -اﳉوانب النﻔسية .

العمري  ،عبدالﻐﻔور بن اﲪد

٠٠١١٤

اﻫم  ٦مﺸﻜﻼت صﺤية دد ﺣياة الﺮجل /

عرام  ،ﻓاﻃمة ﳏمد

عبدالﻐﻔور بن اﲪد العمري -.التﺨﺼﺼي -.س  ، ٨ع

اﻻنعﻜاسات البيﺌية للﻄاقة النووية /

 ) ٥٤صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٩-٤

ﻓاﻃمة ﳏمد عرام -.الﻔيﺼل العلمية -.س  ، ١٥ع

 .١الرجل  .٢اﻻمراض .

٠٠١١٩

 ) ٥٩ﺷوال  /ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩يوليو  /سبتمﱪ
 ،( ٢٠١٨ص .٧١-٦٤

اﳊارﺛي  ،مﺸعل بن اﲪد

 .١الﻄاقة النووية  .٢اﳉيولوجيا البيﺌية .

اﻻﳘية اﻻسﱰاﺗيﺠية ﳉزيﺮﰐ ﺗﲑان

٠٠١١٥

وصناﻓﲑ  /مﺸعل بن اﲪد اﳊارﺛي -.الدﻓاع

الﻈاﻫري  ،ابو عبدالرﲪن بن عﻘيل  ١٣٥٧ ،ﻫـ -

اﳉوي -.ع  ) ٢٩ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ

اﻻنﻔعال اﳉماﱄ بﲔ الﻘلﺐ والعﻘل /

٢٠١٧

ابوعبدالرﲪن ابن عﻘيل الﻈاﻫري -.ا لة

( ،ص .٣٣-٣٠

العربية -.ع  ) ٤٩٩ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

 .١مﻀيﻖ ﺗﲑان  .٢مﻀيﻖ صناﻓﲑ  .٣الﻄرق

ص .٧٩-٧٦

اﳌاﺋية  -الﺸرق اﻻوسﻂ  .٤البحر اﻻﲪر -

 .١اﳉمالية  .٢علم اﳉمال  -نﻘد  .٣اﻻدب

اﻻسﱰاﺗيﺠية .

العرﰊ  -نﻘد .

٠٠١٢٠

٠٠١١٦

قمرﻩ  ،لﻄيﻔة بنت سراج بن علي

ﲨيل  ،ﲪداوي

اﳘية ﺗﻀمﲔ قيم اﳌواﻃنة الﺼاﳊة ﰲ مﻘﺮرات

انواع الﺼور البﻼﻏية ﰲ قﺼص ﻃاﻫﺮ

اﳊديﺚ ﳌﺮﺣلة اﳌتوسﻄة ﰲ اﳌملﻜة العﺮبية

الزراعي  /ﲨيل ﲪداوي -.اﳉوبة -.ع ) ٥٩

الﺴعودية  /لﻄيﻔة بنت سراج علي قمرة -.ا لة
٢٥

العربية للدراسات اﻷمنية والتدريب  -.س  ، ٣٢ع

بن ﳏمد اﳌنيﻒ -.التسﺠيلة -.ع  ) ٣٧رمﻀان

 ) ٦٩ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -٧١

١٤٣٩

.١٠٦

 ،يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٣٧-٣٦

 .١اﳌواﻃنة  -ﺗعليم  -السعودية  .٢اﳊديﺚ -

 .١اﳌتاﺣﻒ  .٢الﺜﻘاﻓة .

مناﻫﺞ  -السعودية  .٣اﳌدارس اﳌتوسﻄة -

٠٠١٢٥

السعودية .

العريﺸي  ،جﱪيل بن ﺣسن بن ﳏمد  ١٣٨٦ ،ﻫـ -

٠٠١٢١

اﳘية اﶈتوى اﳌعلوماﰐ ﰲ اﲣاذ

مﻬداد  ،الزبﲑ

الﻘﺮار  /جﱪيل بن ﺣسن العريﺸي -.اﳊرس

اﳘية الﺜﻘاﻓة اﻻسﻼمية ﰲ مواجﻬة

الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٩ﲨادى اﻻوﱃ ، ١٤٣٩

العوﳌة  /الزبﲑ مﻬداد -.الرابﻄة -.س  ، ٥٤ع

يناير  ،( ٢٠١٨ص .٨٧-٨٤

 ) ٦١٢ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص -٥١

 .١اﲣاذ الﻘرارات  -نﻈم اﳌعلومات  .٢اﻻدارة

.٥٣

العامة  -اﲣاذ الﻘرارات .

 .١العوﳌة  -اﳉوانب الﺜﻘاﻓية  .٢الﺜﻘاﻓة

٠٠١٢٦

اﻻسﻼمية .

نعيﺠات  ،ﲪيد بن اﲪد

٠٠١٢٢

اوجﻪ اﺧتﺼاص رسالة النﱯ صلﻰ ﷲ عليﻪ وسلم

الﻐزواﱐ  ،ملﻬي بن علي مﻔرح

لعموم والﻔﺮق بﲔ عمومﻬا وما قيل ﰲ عموم

اﻻﳘية اﳉيوسﱰاﺗيﺠية ﳌﻀيﻖ ب اﳌندب

رسالة نوح عليﻪ الﺴﻼم  /ﲪيد بن اﲪد

 /ملﻬي بن علي الﻐزواﱐ -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ

نعيﺠات -.ﳎلة البحوث اﻻسﻼمية -.ع ) ١١٤

عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

ﺷعبان

ص .٣٩-٣٨

 ،( ١٤٣٩ص .٧٩-٢٦

 .١مﻀيﻖ ب اﳌندب  .٢البحر اﻻﲪر -

 .١نوح ) عليﻪ الﺼﻼة و السﻼم (  .٢السﲑة

اﻻسﱰاﺗيﺠية .

النبوية  .٣النبوات  .٤قﺼﺺ اﻻنبياء .

٠٠١٢٣

٠٠١٢٧

العتيﱯ  ،عبدالعزيز بدر

الﺸﺜري  ،ﺗرﻛي بن رﺷود

اﳘية الﺮوح اﳌعنوية للﺮجل العﺴﻜﺮي /

اﻻولية بﲔ اﻻدب واﻻجتماع :مﻬمة الﻜاﺗﺐ

عبدالعزيز بن بدر العتيﱯ -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ

ام الناقد ؟  /ﺗرﻛي رﺷود الﺸﺜري -.ا لة

عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

العربية -.ع  ) ٤٩٦ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير

ص .٤٧-٤٦

 ،( ٢٠١٨ص .٦٩-٦٤

 .١الروح اﳌعنوية  .٢اﳉنود .

 .١اﻻدب و ا تمع  .٢علم اﻻجتماع اﻻدﰊ .

٠٠١٢٤

٠٠١٢٨

اﳌنيﻒ  ،عبدﷲ بن ﳏمد بن عبدﷲ  ١٣٨٦ ،ﻫـ -

ايليا  ،جوسيلﲔ

اﳘية اﳌتاﺣﻒ ﰲ بناء الﺜﻘاﻓة  /عبدﷲ

اومﱪ :قلﺐ ايﻄاليا اﻻﺧﻀﺮ  /جوسيلﲔ
٢٦

ايليا -.اﻫﻼ وسﻬﻼ -.س  ، ٤٣ع  ) ٢ﲨادى اﻻوﱃ

٠٠١٣٣

 ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٣٥-٣٠

عبداﳊاﻓﻆ  ،ﺣسﲏ

 .١ايﻄاليا  -وصﻒ و رﺣﻼت .

ﲝﺮ الﺼﲔ اﳉنوﰊ والﺼﺮاعات اﻻقليمية

٠٠١٢٩

والدولية  /ﺣسﲏ عبداﳊاﻓﻆ -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ

الزامل  ،ﺧالد سعود

ﺧالد العسﻜرية  -.ع  ) ١٣٠ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ

اﻻوﻫام البﺼﺮية اﺛناء الﻄﲑان  /ﺧالد بن

 ،( ٢٠١٧ص .١٠٣-٩٦

سعود الزامل -.الﺼﻘور -.س  ، ٤٣ع  ) ٧٩ﲨادى

 .١السياسة الدولية  .٢الﺼراع الدوﱄ  .٣ﲝر

اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٨٩-٨٦

الﺼﲔ اﳉنوﰊ .

 .١الوﻫم  .٢اﻻدراك البﺼري  .٣الﻄﲑان .

٠٠١٣٤

٠٠١٣٠

اﳋﺼي  ،مبارك

اﳌليﺠي  ،ﺷيماء

بدا ت اﳌﺴﺮح ﰲ اﳉوف  /مبارك اﳋﺼي-.

اﻻيدز :معا ة نﻔﺴية واجتماعية  /ﺷيماء

ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة ، ١٤٣٩

اﳌليﺠي -.اﻻمن واﳊياة -.س  ، ٣٧ع ] ) ٤٢٥

اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٣٣-٣٢

ﳏرم  ، [ ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٦٣-٥٤

 .١اﳌسرح  -ريﺦ  -السعودية .

 .١اﻻيدز  .٢اﻻيدز  -ﺗﺸﺨيﺺ  .٣اﻻيدز -

٠٠١٣٥

عﻼج  .٤مرﺿﻰ اﻻيدز  -اﳉوانب اﻻجتماعية .

الﻘﺸعمي  ،ﳏمد بن عبدالرزاق بن ﳏمد  ١٣٦٤ ،ﻫـ-

٠٠١٣١

بداية الﻄباعة ﰲ اﳌملﻜة  /ﳏمد

بريتون  ،أندريﻪ

عبدالرزاق الﻘﺸعمي -.اﳌﻜتبة -.ع  ) ٥٧ربيع اول

اﳝي سيزيﺮ :ﺷاعﺮ اسود ﻛبﲑ  /اندريﻪ

 ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص.٤٩-٤٦

بريتون ؛ ﺗرﲨة ﲨال اﳉﻼصي -.الﻔيﺼل -.ع- ٤٩٥

 .١الﻄباعة  -ريﺦ  -السعودية .

 ) ٤٩٦ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير /

٠٠١٣٦

ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .١٢١-١١٦

الﱪاﻏماﺗية  -.اﳊوار -.ع  ) ٣٠رجب ١٤٣٩

 .١سيزير  ،اﳝي  ٢٠٠٨ - ١٩١٣ -م  .٢الﺸعر

 ،ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٩١-٨٨

الﻔرنسي  -نﻘد  -العﺼر اﳊديﺚ  .٣الﺸعر

 .١الﱪاﲨاﺗية ) ﻓلسﻔة ( .

اﻻﻓريﻘي  -نﻘد .

٠٠١٣٧

٠٠١٣٢

العبسي  ،صر بن ﲪود

ﳏمد  ،العنود

بﺮامج اعداد الﻘادة :مﺮاﺣل وﺧﻄوات  /صر

البا راﺗزي:مﻐامﺮون ﻃاﺋﺸون  ..ام صﺤاﻓيون

بن ﲪود العبسي -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية

ماجورون؟!  /العنود ﳏمد -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س

 -.ع  ) ١٣٠ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

 ، ٢٢ع ) ٩١ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيو  ،( ٢٠١٨ص

.١١٥-١١٠

.٨٩-٨٦

 .١الﻘيادة .

 .١التﺼوير الﺼحﻔي .

٠٠١٣٨
٢٧

اﳋريﻒ  ،بدر

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٨٠-٧٢

البﺼيلي:ﺣارس اﳌلوك عمﻼق اﳋﲑ  /بدر

 .١الﻘوة ) علوم اجتماعية(  .٢العاﱂ العرﰊ -

اﳋريﻒ -.اﻻقتﺼاد  -.ع ) ٥٣٩صﻔر ، ١٤٣٩

اﻻمن الﻘومي  .٣العاﱂ العرﰊ  -اﻻﺣوال

نوﻓمﱪ

السياسية  -العﺼر اﳊديﺚ .

٠٠١٤٣

 ،( ٢٠١٧ص .٩٣ - ٨٨
 .١البﺼيلي  ،عبدﷲ بن راﺷد  ١٣٤٢ﻫـ .٢ -

عبدﷲ  ،عماد ﲪدي

الﻘادة العسﻜريون  -السعودية .

البنية اﻻيﻘاعية ﰲ ﺷعﺮ الﻄبيعة ¢ﺷعﺮ

٠٠١٣٩

الﺼنوبﺮي وﻛﺸاجم اﳕوذجا / ¢عماد ﲪدي

ابو بﻜﺮ ساﱂ لﻔﻘيﻪ :رﺣيل الﺴيد الﻜبﲑ

عبدﷲ -.ﳎلة العلوم اﻻنسانية واﻻدارية -.ع

 -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٥ربيع اﻻﺧر ، ١٤٣٩

 ) ١٢ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص ٨٨

يناير  ،( ٢٠١٨ص .١٤١

.١١٦ -

 .١بلﻔﻘيﻪ  ،ابوبﻜر ساﱂ .

 .١الﺼنوبري  ،اﲪد بن ﳏمد  - ،ت  ٣٣٤ﻫـ .٢
ﻛﺸاجم  ،ﳏمود بن اﳊسﲔ  - ،ت  ٣٦٠ﻫـ .٣

٠٠١٤٠

الﻄبيعة ﰲ الﺸعر العرﰊ .

اﲪد  ،ابو بﻜر سلﻄان

٠٠١٤٤

بلوك ﺗﺸﲔ التﻘانة وراء عملة بت ﻛويﻦ ستﻐﲑ
مﺴتﻘبل العاﱂ  /ابو بﻜر سلﻄان اﲪد -.الﻔيﺼل

العﻘيلي  ،ﳏمد بن علي

العلمية -.س  ، ١٥ع  ) ٥٩ﺷوال  /ذو اﳊﺠة

بوابة عﺼﺮ الﻜﺮبون  /ﳏمد علي العﻘيلي-.

١٤٣٩

الدﻓاع اﳉوي -.ع  ) ٢٩ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ

 ،يوليو  /سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .١٣٣-١٢٢

 ،( ٢٠١٧ص .٢٧-٢٢

 .١العمﻼت الرقمية .

 .١اﳉراﻓﲔ .

٠٠١٤٥

٠٠١٤١
ﺷحرة  ،ابوبﻜر

مﻈلوم  ،ﳏمد

بناء الﻘدرات ﰲ اﻻمﻦ الﺴيﱪاﱐ /

بوب ﻛوﻓمان :رامبو امﺮيﻜا اﻻسود  /ﳏمد

ابوبﻜر ﺷحرة -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٨رجب

مﻈلوم -.الﻔيﺼل -.س  ، ٤٢ع ) ٥٠٠ - ٤٩٩

 ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .١١-٨

ﺷعبان /

 .١اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة  .٢أمن

رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص -٩٠

اﳊواسيب  .٣مﻜاﻓحة اﳉرﳝة  -معاﳉة البيا ت .

.٩٥
 .١الﺸعراء اﻻمريﻜيون .

٠٠١٤٢

٠٠١٤٦

علي  ،علي اﳌليﺠي
بناء الﻘوة وداﺋﺮة التﺤد ت  /علي

بول داش :الﻔنان الﺬي يﺮسم زوارق اﳌﻬاجﺮيﻦ

اﳌليﺠي علي -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية :

ﰲ اﳌتوسﻂ  -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٢رجب

عسﻜرية ،علمية ،ﺛﻘاﻓية -.ع  ) ١٣٠ﳏرم ، ١٤٣٩
٢٨

 /ﺷعبان  ، [ ١٤٣٩مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص

اﳉبﲑي  ،ﳏمد

.٧٥-٧٢

بﲑوت  ..ﻏواية اﳋﺮاب :مبان ﺷﻬﲑة عاﺷت

 .١الرسامون الﱪيﻄانيون .

اﻫوال اﳊﺮب ﺗلﻬم ﻛتا وﻓناننﲔ  /ﳏمد

٠٠١٤٧

اﳉبﲑي -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٥٠٤-٥٠٣ذو اﳊﺠة
/ ١٤٣٩

اﳌﺨيلد  ،إﳝان بنت عبدالعزيز عبدﷲ

ﳏرم  ، ١٤٤٠سبتمﱪ /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٨ص -١٢٨

البولوﻓونية والﻜﺮنﻔالية ﰲ رواية نزل

.١٣٣

الﻈﻼم ﳌاجد اﳉارد  /اﳝان عبدالعزيز

 .١الﻔنون التﺸﻜيلية  -لبنان  .٢بﲑوت ) لبنان

اﳌﺨليد -.اﳉوبة -.ع  ) ٥٩ربيع اﻻول ] ، ١٤٣٩

(  .٣لبنان  -الﺜﻘاﻓة .

نوﻓمﱪ [  ،( ٢٠١٨ص .٥٣-٤٨

٠٠١٥٢

 .١الﻘﺼة العربية  -نﻘد  -السعودية  .٢السرد

العزاوي  ،دية ﻏازي

الﻘﺼﺼي .

بﲔ الﻐﺮبة واﻻﻏﱰاب :مﻼت ﰲ ﺣيﺜيات لﻘاء

٠٠١٤٨

عبدالوﻫاب اﳌالﻜي واﰊ العﻼء اﳌعﺮي /

العنزي  ،صر بن ﻇاﻫر

دية العزاوي -.العرب -.س  ، ٥٤ج  ) ٢-١رجب /

البيان :ﺣﻘيﻘتﻪ وانواعﻪ وﺣﻜم ﺧﲑه /

ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  /مايو  ،( ٢٠١٨ص -٦٥

صر ﻇاﻫر العنزي -.اﳊﻜمة -.ع  ) ٥٦ﳏرم ١٤٣٩

.٧٨

،

 .١الﻘاﺿي عبدالوﻫاب  ،عبدالوﻫاب بن علي بن نﺼر

] اﻛتوبر  ،( [ ٢٠١٧ص .٢٣٦-٢١٣

 ٤٢٢ - ٣٦٢ - ،ﻫـ  .٢اﳌعري  ،اﲪد بن عبدﷲ

 .١اﻻدلة الﺸرعية  .٢اصول الﻔﻘﻪ .

 - ،ت  ٤٤٩ﻫـ  .٣اﻻﻏﱰاب اﻻجتماعي .٤

٠٠١٤٩

اﻻﻏﱰاب الﺜﻘاﰲ  .٥الدولة العباسية  -الﺜﻘاﻓة .

بيت الﻘﺮينة :بيت ﺣديﺚ بتﻘنيات ﺗﻘليدية

٠٠١٥٣

 -.عمران -.س  ، ١٧ع  ) ٦٣ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ

بوﻓﻼقة  ،ﳏمد سيﻒ اﻻسﻼم

 ،( ٢٠١٧ص .٤٩-٣٨

بﲔ الﻐﺮبية واﻻﻏﱰاب  ..واﺷﻜالية

 .١التﺼميم اﳌعماري  -السعودية .

اﳌﺼﻄلﺤﲔ  /ﳏمد سيﻒ اسﻼم بوﻓﻼقة -.اﳊرس

٠٠١٥٠

الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع  ) ٣٧٠رجب  ، ١٤٣٩مارس

ﻓايد  ،ﳏمد ﳏمود

٢٠١٨

بيتﻬوﻓﻦ وﺣﻜاية اﺷﻬﺮ سيمﻔونية عاﳌية /

( ،ص .١٢٦-١٢٢

ﳏمد ﳏمود ﻓايد -.ا لة العربية -.ع ) ٤٩٥

 .١اﻻﻏﱰاب الﺜﻘاﰲ  .٢اﻻدب العرﰊ  -نﻘد -

ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص -١٢٢

مﺼﻄلحات .

.١٢٧

٠٠١٥٤

 .١بتﻬوﻓن  ،لودﻓﺞ ﻓان  - ،ت  ١٨٢٧م .٢

عبدﷲ  ،يسري عبدالﻐﲏ

اﳌوسيﻘيون اﻷﳌان  .٣السيمﻔونيات .

ﺛﺮ اﻻداب اﻻوربية ﻻدب العﺮﰊ

٠٠١٥١

واﻻسﻼمي :روية مﻘارنة  /يسري عبدالﻐﲏ
٢٩

عبدﷲ -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.س ، ٢٥ع ) ٩٧ربيع

ريﺦ الﺴور لية العﺮبية ﰲ ريﺲ

اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩يناير  /مارس ٢٠١٨

: ١٩٧٥-١٩٧٣ﺛورة ﺷعﺮية لﻦ ﺗنتﻬي  /مارك ﻛوبﲑ

( ،ص .٧٥ - ٦٨

؛ ﺗرﲨة عاﻃﻒ ﳏمد عبدا يد -.الﻔيﺼل -.ع

 .١اﻻدب العرﰊ  .٢اﻻدب اﻻوروﰊ  -نﻘد .٣

 ) ٥٠٤-٥٠٣ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٩ﳏرم ، ١٤٤٠

اﻻدب اﻻسﻼمي .

سبتمﱪ/

٠٠١٥٥

اﻛتوبر  ،( ٢٠١٨ص .٨١-٧٢
 .١السر لية ﰲ الﺸعر العرﰊ .

الﻘدومي  ،عبدالناصر عبدالرﺣيم

٠٠١٥٩

ﺛﲑ اﻻيﻘاع اﳊيوي اليومي علﻰ ﺗوقيت

الﻘرﻩ داﻏي  ،ﳏمد علي

ﺗدريﺐ اللياقة البدنية لﻄﻼب الﻜليات الﺸﺮﻃية

ريﺦ اﳌﺼﺤﻒ ﰲ ﻛﺮدستان  /بﻘلم ﳏمد علي

والعﺴﻜﺮية  /عبدالناصر عبدالرﺣيم قدومي-.
ا لة العربية للدراسات اﻷمنية والتدريب  -.س

الﻘرﻩ داﻏي -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع ) ٩١ﺷوال

 ، ٣٢ع  ) ٦٩ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

 ، ١٤٣٩يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٥٧-٥٤

.٢٤١-٢٠٥

 .١اﻻسﻼم  -ﻛردستان  .٢اﳌﺼاﺣﻒ  -ريﺦ .

 .١اللياقة البدنية  -ﺗدريب  .٢الﻜليات

٠٠١٦٠

العسﻜرية  -ﻓلسﻄﲔ .

ﳐاﺗرة  ،جيا ﳏمد علي

٠٠١٥٦

التاصيل اﻻسﻼمي للﻀبﻂ اﻻجتماعي /

ﳏمود  ،اﳝان ﳏمد

جيا ﳏمد علي ﳐاﺗرة -.ا لة العربية

ﺛﲑات ﺗﻘنية الواقع اﳌعزز ﰲ ﳎال

للدراسات اﻷمنية والتدريب  -.س  ، ٣٢ع ) ٦٩

اﳌﻜتبات واﳌعلومات  /اﳝان ﳏمد ﳏمود-.

ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٤١-١٠٧

ﺗسﺠيلة -.ع  ) ٣٧رمﻀان  ، ١٤٣٩يوليو ،( ٢٠١٨

 .١علم اﻻجتماع اﻻسﻼمي  .٢اﻻسﻼم و ا تمع .

٠٠١٦١

ص .٦٧-٦٢
 .١الواقع اﳌعزز  .٢اﳌﻜتبات  .٣اﳌعلومات .

عياش  ،ﳏمد علي

٠٠١٥٧

صيل ﻓﻘﻪ اﳌواز ت ﰲ نوازل العﺼﺮ بﲔ

السمﻚ  ،عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

معﻀﻼت الﻔﻬم ومزالﻖ التنزيل  /ﳏمد علي

التاريﺦ اﻻسﻼمي ﰲ مﺼادره بيبلوﻏﺮاﻓيا مﻦ

عياش -.ﳎلة البحوث الﻔﻘﻬية اﳌعاصرة -.س  ، ٣٠ع

ابﻦ الندﱘ اﱃ جان سوﻓاجيﻪ وﻛلود ﻛايﻦ /

 ) ١١١ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص -١٢

عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم السمﻚ -.أﺣوال اﳌعرﻓة  -.ع

.٧٠

 ) ٨٨ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٥٧-٥٢

 .١اصول الﻔﻘﻪ  .٢الﻘواعد الﻔﻘﻬية  .٣اﳊﻼل

 .١التاريﺦ اﻻسﻼمي  -مﺼادر  .٢التاريﺦ

واﳊرام  .٤اﳌﺼاﱀ اﳌرسلة ) اصول ﻓﻘﻪ ( .

٠٠١٦٢

اﻻسﻼمي  -ببليوجراﻓيات .

٠٠١٥٨

عيساوي  ،اﲪد ﳏمود

ﻛوبﲑ  ،مارك

لﻖ ور دة علﻰ ﺧﻄﻰ اﳌؤسﺲ اﻻول  /اﲪد
٣٠

العتيﱯ  ،متعب بن جﻬز

ﳏمود عيساوي -.الرابﻄة -.س  ، ٥٤ع  ) ٦١٤ربيع
اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٢-١٠

ﻫيل واعداد الﻘيادات العﺴﻜﺮية العليا /

 .١آل سعود  ،ﳏمد بن سلمان بن عبدالعزيز  -وﱄ

متعب بن جﻬز العتيﱯ -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ

العﻬد  .٢ -التﺨﻄيﻂ اﻻقتﺼادي  .٣السعودية -

عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

التنمية اﳌستدﳝة .

ص .٣٧-٣٦

٠٠١٦٣

 .١الﻘيادة العسﻜرية  -اعداد .

٠٠١٦٧

بوقري  ،اﲪد عبدﷲ
آل ﺣسﲔ  ،سعود بن عبدﷲ

مﻼت ﰲ عاﱂ ﳏمد علوان الﻘﺼﺼي :الﺬات
الﺴاردة  -اﳌﺴﺮودة ﰲ مﺮآة اللﻐة  -التخييل

التبايﻦ اﳌنﻬﺠي ﰲ الدراسات الﺼوﺗية /

 /اﲪد بوقري -.الﻔيﺼل -.س  ، ٤٢ع - ٤٩٩

سعود بن عبدﷲ آل ﺣسﲔ -.ﳎلة الدراسات

) ٥٠٠

اللﻐوية -.مﺞ  ، ٢٠ع  ) ٤ذو اﳊﺠة ، ١٤٣٩

ﺷعبان  /رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص

اﻏسﻄﺲ

.٦٣-٥٨

 ،( ٢٠١٨ص .١٩٤-٩٥

 .١علوان  ،ﳏمد علي  ١٣٦٧ﻫـ  - -نﻘد .٢

 .١اللﻐة العربية  -اﻻصوات  .٢اﻻصوات اللﻐوية .

السرد الﻘﺼﺼي  .٣اﳉمالية ﰲ اﻻدب العرﰊ .

٠٠١٦٨

٠٠١٦٤

اﳌﻄردي  ،عبدﷲ صاﱀ

ابن دليم  ،سعيد بن ﻓﻬد

التﺠارب واﳌمارسات اﻻدارية ﰲ دول

مﲔ اﻻجواء الﺴعودية بتعزيز الدﻓاعات

اﳌتﻘدمة وقابليتﻬا للتﻄبيﻖ ﰲ الدول النامية

اﳉوية  /سعيد بن ﻓﻬد بن دليم -.ﳎلة ﻛلية

 /عبدﷲ بن صاﱀ اﳌﻄردي -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ

اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية -.ع  ) ١٣١ربيع اﻻﺧر ١٤٣٩

ﺧالد العسﻜرية  -.ع  ) ١٣٠ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ

 ،ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٨٩-٨٤

 ،( ٢٠١٧ص .١٢٢-١١٦

 .١الﺼواريﺦ اﳌوجﻬة  -السعودية  .٢السعودية -

 .١اﻻدارة العامة .

الدﻓاع اﳉوي .

٠٠١٦٩

٠٠١٦٥

الﻘاﺿي  ،ﳏمد عادل

العبيد  ،اﲪد بن سليمان بن صاﱀ

ﲡﺮبة الﻔﻬﺮس العﺮﰊ اﳌوﺣد ﰲ ﺗﻄبيﻖ قواعد

التﺄمﲔ التﻜاﻓلي مﻔﻬومﻪ  ،ﺣﻜمﻪ  ،ﺿوابﻄﻪ

وام  /ﳏمد عادل الﻘاﺿي -.التسﺠيلة -.ع ) ٣٧

:ﺷﺮﻛات التﺄمﲔ التﻜاﻓلي اﳌواﻓﻘة للﻀوابﻂ

رمﻀان  ، ١٤٣٩يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٩٥-٩٢

الﺸﺮعية  /اﲪد بن سليمان العبيد -.اﳊﻜمة-.

 .١الﻔﻬرس العرﰊ اﳌوﺣد  .٢التﻘنﲔ الدوﱄ

ع  ) ٥٦ﳏرم  ] ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( [ ٢٠١٧ص

للوصﻒ الببليوجراﰲ  .٣مﺼادر اﳌعلومات

.١٣٥-٨٧

اﻻلﻜﱰونية  .٤الﻔﻬرسة اﻵلية .

٠٠١٧٠

 .١التﺄمﲔ ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي (  .٢اﻻسﻼم و التﺄمﲔ .

٠٠١٦٦

ﲡﺮبة اﳌملﻜة ﰲ مﻜاﻓﺤة اﻻرﻫاب  ..وﺿوح
٣١

الﺮؤية وعمﻖ التﻔﻜﲑ :ﺣﻈيت بتﺄييد اقليمي

الوﻻ ت اﳌتحدة  -اﻻسﱰاﺗيﺠية العسﻜرية .٥

ودوﱄ  -.البحرية -.ع  ) ١٧ﳏرم ، ١٤٣٩

روسيا  -اﻻسﱰاﺗيﺠية العسﻜرية .

٠٠١٧٤

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٧٥-٧٠
 .١مﻜاﻓحة اﻻرﻫاب  -السعودية .

ي  ،جوزيﻒ س ) .اﻻبن (

٠٠١٧١

التﺤﻜم ﰲ الﺼﺮاع الﺴيﱪاﱐ  /جوزيﻒ

جودة  ،راﺿي

ي -.اﻫﻼ وسﻬﻼ -.س  ، ٤٣ع  ) ٢ﲨادى اﻻوﱃ

التﺠﺮيد :الﻔﻦ اﻻﺷﻬﺮ بﲔ التﺸﻜيليﲔ

 ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٣٩-٣٨

الﺴعوديﲔ  /راﺿي جودة -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س

 .١اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة .

٠٠١٧٥

 ، ٢٢ع  ) ٩٠رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص
.٣٧-٣٤

ﺣسن  ،اﲪد بﻜر

 .١الﻔنون التﺠريدية  .٢الﻔنون التﺸﻜيلية -

التﺤول اﻻلﻜﱰوﱐ واﺛﺮه ﰲ اجﺮاءات

نﻘد  -السعودية .

اﻻﺧتيار والتزويد ﰲ مؤسﺴات اﳌعلومات:دراسة

٠٠١٧٢

وصﻔية  /اﲪد بﻜر ﺣسن -.عاﱂ الﻜتب -.مﺞ ٣٩

اﳊسﲔ  ،عبدالﻜرﱘ ﺣسﲔ

 ،ع  ) ٤ - ٣ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ابريل ،( ٢٠١٨

التﺤد ت الﱴ ﺗواجﻪ معلمي الﻄلبة ذوي ﻓﺮط

ص .٢٠٤-١٨٥

اﳊﺮﻛة وﺗﺸتت اﻻنتباه ﰲ دمج التﻘنيات

 .١ﺗﻘنية اﳌعلومات  .٢الناﺷرون  -معاﳉة

اﳌﺴاعدة ،واﲡاﻫا م ﳓوﻫا  /عبدالﻜرﱘ ﺣسﲔ

البيا ت  .٣مﺼادر اﳌعلومات  -ﺗزويد .

٠٠١٧٦

اﳊسﲔ  ،ﺣنان عبدالعزيز آل داود -.ﳎلة العلوم
الﱰبوية -.مﺞ  ، ١٩ع  ) ٣صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ

النﺠار  ،ﳏمود

 ،( ٢٠١٧ص .٣٧٧-٣٥٥

التخاﻃﺮ بﲔ النﻈﺮية واﳊﻘيﻘة العلمية /

 .١الوساﺋل التعليمية  -استﺨدام  -الر ض .٢

ﳏمود النﺠار -.ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٣ذو

اﻻنتباﻩ ) علم نﻔﺲ (  .٣ﻓرط اﳊرﻛة .

اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص.٤٧-٤٦

٠٠١٧٣

 .١التﺨاﻃر .

٠٠١٧٧

سويلم  ،ﺣسام
ﲢد ت روسيا الﺼاروﺧية  ٢٠١٨ﰲ مواجﻬة

اﳋرعان  ،ابراﻫيم بن سعد

اﻻسﱰاﺗيﺠية النووية اﻻمﺮيﻜية اﳉديدة ٢-١

التخزيﻦ الﺴليم لﻼﻃارات :بداية الﺴﻼمة

 /ﺣسام سويلم -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع ٣٧٢

 /ابراﻫيم اﳋرعان -.التﻘييﺲ اﳋليﺠي -.ع ] ) ٢١

)

ﺷوال  ، [ ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص.٣٥-٣٤

ذو الﻘعدة  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص .٦١-٥٤

 .١صناعة اﻻﻃارات  .٢اﻻﻃارات  -اجراءات

 .١الوﻻ ت اﳌتحدة  -العﻼقات اﳋارجية -

اﻻمن و السﻼمة .

روسيا  .٢روسيا  -السياسة العسﻜرية .٣

٠٠١٧٨

الوﻻ ت اﳌتحدة  -السياسة العسﻜرية .٤

عواﺷرية  ،رقية سليمان
٣٢

 .١الﻘرآن  -اﺣﻜام  .٢الﻘرآن  -مباﺣﺚ عامة .

التدابﲑ الﻘانونية للوقاية ومﻜاﻓﺤة العنﻒ

٠٠١٨٢

ﰲ اﳌنﺸآت الﺮ ﺿية اﳉزاﺋﺮية:دراسة ﰲ اﻃار
قانون ﺗنﻈيم اﻻنﺸﻄة البدنية والﺮ ﺿية لعام

ﳏمود  ،رﺿا ابراﻫيم

 / ٢٠١٣رقية سليمان عواﺷرية -.ا لة العربية

ﺗدريع اﻻليات العﺴﻜﺮية :دواﻓع مؤﻛدة ..

للدراسات اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧٠ربيع اﻻﺧر

وانواع متعددة  /بﻘلم رﺿا ابراﻫيم ﳏمود-.

 ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٢٥٠-٢٢١

اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع  ) ٣٧٠رجب ، ١٤٣٩

 .١العنﻒ  -اﳉزاﺋر  .٢اﳌباﱐ الر ﺿية -

مارس

اﳉزاﺋر  .٣النﺸاط الر ﺿي ﺗنﻈم و ادارة .

 ،( ٢٠١٨ص .٥٩-٥٤

٠٠١٧٩

 .١اﳌدرعات  .٢صناعة الد ت .

٠٠١٨٣

اﳌساعﻔة  ،ﺧالد ﳏمد
ﺗداﺧل امﺜلة اللﺜﻐة مع امﺜلة اﻻبدال الﺼوﰐ

السليماﱐ  ،سلمان

واللﻬﺠات واللﺤﻦ ﰲ اﳌعﺠمات العﺮبية  /ﺧالد

ﺗدﻫور اداء اﳌعﺮﻓة  /سلمان السليماﱐ-.

ﳏمد اﳌساعﻔة  ،منﺼور عبدالﻜرﱘ الﻜﻔاوين ،

اﳊوار -.ع  ) ٣٠رجب  ، ١٤٣٩ابريل ،( ٢٠١٨

ﲰﲔ سعد اﳌوسﻰ -.ﳎلة الدراسات اللﻐوية-.

ص .٤٥-٤٢

مﺞ ، ٢٠ع ) ٢ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة ، ١٤٣٩

 .١ﺗﻘييم اﻻداء  .٢اﳌعرﻓة  .٣اﳊداﺛة الﻐربية .

يناير  /مارس  ،( ٢٠١٨ص .٣٦٦ - ٢٩٣

٠٠١٨٤

 .١اللﻐة العربية  -ألﻔاظ  .٢اللﻐة العربية -

ﺣوالة  ،يوسﻒ بن اﲪد سعيد  ١٣٦٨ ،ﻫـ -

اﻻصوات .

التﺬييل ﻃﺮيﻘة ﰲ التاليﻒ ابتﻜﺮﻫا

٠٠١٨٠

اﳌﺴلمون  /يوسﻒ بن اﲪد ﺣوالﻪ -.اﳌنﻬل -.ع

الﺸاﳚي  ،عبدﷲ

 ) ٦٥١رمﻀان  /ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيو /يوليو ٢٠١٨

ﺗداعيات قﺮار نﻘل الﻘدس علﻰ الﻘﻀية

(،

الﻔلﺴﻄينية  /عبدﷲ الﺸاﳚي -.الﻔيﺼل -.ع

ص .٣٩-٣٨

 ) ٤٩٨ - ٤٩٧ﲨادى اﻻﺧرة  /رجب ، ١٤٣٩

 .١التاليﻒ عند العرب .

مارس /

٠٠١٨٥

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٣٧-٣٢

عبدﷲ  ،عادل إبراﻫيم العدل

 .١الﻘﻀية الﻔلسﻄينية  .٢النزاع العرﰊ

الﱰاث اﻻسﻼمي ﰲ ﺷعﺮ ﻃاﻫﺮ العتباﱐ /

اﻻسراﺋيلي .

عادل ابراﻫيم عبدﷲ -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع ) ٩٩

٠٠١٨١

ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .٤٩-٤٠

اﻷنﺼاري  ،ﻓريد

 .١العتباﱐ  ،ﻃاﻫر ﳏمد ﳏمد  -ت ١٤٣٩ﻫـ .٢

التدبﺮ ﻏاية انزال الﻘﺮان  /ﻓريد

اﻻدب اﻻسﻼمي  .٣الﺸعراء اﳌﺼريون .

اﻻنﺼاري -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع  ) ١٧٤ذو

٠٠١٨٦

اﳊﺠة  ،( ١٤٣٩ص .١٧-١٤

الزايد ،زينب بنت عبدﷲ ﳏمد
٣٣

ﺗﺮبية اﳌواﻃنة ﰲ ﻏا ت التعليم واﻫداﻓﻪ

ﺗنﻔذ جامعة يﻒ العربية للعلوم اﻻمنية

ومناﻫﺠﻪ ﰲ النﻈام التعليمي الﺴعودي

للﱪ مﺞ العلمي للﺨﻄة اﻻمنية العربية الﺜامنة

والﻜويﱵ):دراسة ﲢليلية مﻘارنة(  /زينب

 :اﳉامعة ﺗنﻈم ﰲ ﳎال الﱰﲨة  ،اﳌلتﻘﻰ العلمي
 .١الﱰﲨة  .٢التبادل الﺜﻘاﰲ  .٣التعاون

عبدﷲ الزايد -.ا لة العربية للدراسات

الﺜﻘاﰲ .

اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧٠ربيع اﻻﺧر ، ١٤٣٩

٠٠١٩١

ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣١١-٢٨١
 .١اﳌواﻃنة  .٢التعليم  -السعودية .٣

علي  ،ﺧالد بن ﳏمد الﺼﻐﲑ بن أﲪد

التعليم  -الﻜويت  .٤التعليم  -مناﻫﺞ .

الﱰجيﺢ بﺮسم اﳌﺼﺤﻒ ﰲ اعﺮاب الﻘﺮآن عند

٠٠١٨٧

ابﻦ ﻫﺸام رﲪﻪ ﷲ :دراسة موازية مع آراء

راﺷد  ،ﻃارق

اﳌعﺮبﲔ  /ﺧالد بن ﳏمد الﺼﻐﲑ اﲪد علﻰ-.

الﱰﺗيﺐ اﳍﺮمي ﻻﺣتياجات الﺬﻛاء الﺼناعي

ﳎلة الدراسات اللﻐوية -.مﺞ  ، ٢٠ع  ) ٤ذو اﳊﺠة

 /ﻃارق راﺷد -.ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو

 ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٤٩-٧

الﻘعدة  ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٦٧-٦٤

 .١ابن ﻫﺸام  ،عبدﷲ بن يوسﻒ  - ،ت  ٧٦١ﻫـ

 .١نﻈم اﳌعلومات  -معاﳉة البيا ت  .٢الذﻛاء

 .٢اﳌﺼاﺣﻒ  -رسم  .٣الﻘرآن  -اعراب .

٠٠١٩٢

الﺼناعي .

٠٠١٨٨

الﺸريﻒ  ،عبدﷲ بن اﲪد بن سعيد

الﺸيﺨي  ،بﺸﲑ بن علي

الﱰجيﺢ :معناه  ،وﺣﻜمﻪ  ،وﰲ اي ﺷيء يﻘع

الﱰﲨة بﲔ البناء واﳍدم  /بﺸﲑ بن علي

 /اعداد عبدﷲ بن اﲪد الﺸريﻒ -.ﳎلة اﳊﻜمة-.

الﺸيﺨي -.ﳎلة اﳊﻜمة -.ع ) ٣٧رجب ،( ١٤٣٩

ع  ) ٣٧رجب  ،( ١٤٣٩ص .٣٦٤-٣٣٥

ص ٢٤١

 .١التعارض والﱰجيﺢ ) اصول ﻓﻘﻪ ( .

٠٠١٩٣

 .٢٧٣ .١الﱰﲨة العربية  -ريﺦ  .٢الﱰﲨة  -نﻘد .

السمﻚ  ،عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

٠٠١٨٩

ﺗﺮﻛي اﳌاﺿي :مبعوث اﳌلﻚ عبدالعزيز اﱃ

مﺼﻄﻔﻰ  ،ﳏمد

اليمﻦ  /عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم السمﻚ -.ا لة

الﱰﲨة :اﳌﻔﻬوم واﳍدف  /اعداد ﳏمد

العربية -.ع  ) ٤٩٩ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

مﺼﻄﻔﻰ -.اﳌﻜتبة -.ع  ) ٥٧ربيع اول ، ١٤٣٩

ص .٨٩-٨٦

ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص.٣٥-٣٢

 .١اﳌاﺿي  ،ﺗرﻛي بن ﳏمد  .٢السﻔراء

 .١الﱰﲨة .

السعوديون  .٣رجال الدولة السعوديون .

٠٠١٩٤

٠٠١٩٠
الﱰﲨة ودورﻫا ﰲ ﺗعزيز التواصل الﺜﻘاﰲ

البيومي  ،علي رمﻀان

 -.اﻻمن واﳊياة  -.س  ، ٣٧ع  ] ) ٤٢٨ربيع

الﱰﻛيﺐ اللﻐوي بﲔ اﻻستﻘامة واﻻﺣالة

اﻻول  ، [ ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣٨-٣٤

:دراسة ﰲ النﺤو والدﻻلة  /علي رمﻀان
٣٤

البيومي -.ﳎلة الدراسات اللﻐوية -.مﺞ ، ٢٠ع) ٢

الﺸﻬري  ،معيﺾ علي

ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩يناير  /مارس

التﺴليﺢ الﺬاﰐ واﳘيتﻪ  /معيﺾ بن علي

 ،( ٢٠١٨ص .١٧٩ - ٩١

الﺸﻬري -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية -.ع ١٣٢

 .١اللﻐة العربية  -النحو  .٢اللﻐة العربية -

) ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص .١٤٣-١٣٨

الدﻻلة اللﻔﻈية .

 .١الﺼناعات اﳊربية  -السعودية  .٢الﺼناعات

٠٠١٩٥

اﳊربية  -العاﱂ العرﰊ .

٠٠١٩٩

ﺗﺮميم قﺮية ذي عﲔ ﰲ منﻄﻘة عﺴﲑ
= Restoration of Zi Ain village in

العمري  ،منﺠي

the Aseer

ﺗﺴويﻖ الﻘيم بﲔ الﻔﻦ واﻻقتﺼاد  /منﺠي

 -.عمران -.س  ، ١٧ع  ) ٦٤ﲨادى اﻻوﱃ ١٤٣٩

العمري -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٣صﻔر ، ١٤٣٩

،

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٩-٤٤

ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .١٠١-٩٢

 .١اﻻقتﺼاد الﺼناعي  .٢اﻻستﺜمار الﺼناعي .٣

 .١اﳌباﱐ التارﳜية  -ﺗرميم  -السعودية .٢

الﻔن  .٤الﻘيم .

عسﲑ ) السعودية (  -آ ر .

٠٠٢٠٠

٠٠١٩٦

البلﺨي  ،در ابراﻫيم

ﻓورست  ،راينر

ﺗﺸمع الﻜبد او التليﻒ الﻜبدي = cirrhosis

التﺴامﺢ ﰲ النزاع :ﻓﻀيلة ﺗدعو اليﻬا

 /در ابراﻫيم البلﺨي -.عيادة اﳉندي -.ع ) ٥٠

اﻻﺧﻼق ام موقﻒ متعﺠﺮف ؟  /راينر ﻓورست ؛

ربيع اﻻﺧر  ،( ١٤٣٩ص .٥١-٤٦

رﺷيد بوﻃيب -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو

 .١ﺗليﻒ الﻜبد .

٠٠٢٠١

اﳊﺠة
 / ١٤٣٨ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر ،( ٢٠١٧

برادة  ،ﳏمد

ص .١١٥-١١٢

ﺗﺼدع ﰲ ﳎال الﺴوسيولوجيا بﻔﺮنﺴا يﺜﲑ

 .١التسامﺢ .

زوبعة ﺛﻘاﻓية :مﺴﺮف ﰲ التﺴييﺲ ويﻘود اﱃ ﺛﻘاﻓة

٠٠١٩٧

اﻻعتﺬار  /ﳏمد برادة -.الﻔيﺼل -.ع - ٤٩٧

اﳌعلمي  ،عبدالرﲪن بن ﳛﲕ بن علي - ١٣١٣ ،

 ) ٤٩٨ﲨادى اﻻﺧرة  /رجب  ، ١٤٣٩مارس  /ابريل

 ١٣٨٦ﻫـ .

 ،( ٢٠١٨ص .٧٣-٧٠

ﺗﺴعة نﺼوص :رساﺋل وﻓواﺋد  /عبدالرﲪن بن

 .١علم اﻻجتماع  .٢ﻓرنسا  -الﺜﻘاﻓة .

ﳛﲕ اﳌعلمي اليماﱐ ؛ دراسة وﲢﻘيﻖ ادريﺲ

٠٠٢٠٢

العبد -.ﳎلة اﳊﻜمة -.ع  ) ٣٧رجب  ،( ١٤٣٩ص

يوسﻒ  ،ﳏمد بسام

.٢٣٩-١٩٣

التﺼدي للمﺸﺮوع الﻘومي اﻻيﺮاﱐ الﺼﻔوي

 .١اﻻسﻼم  -ﳎموعات .

الﻔارسي  /ﳏمد بسام يوسﻒ -.اﳉندي اﳌسلم-.

٠٠١٩٨
٣٥

س  ، ٤٧ع  ) ١٧٢ﲨادى اﻻﺧرة  ،( ١٤٣٩ص

التدريﺲ بﻘﺴم اﳌﻜتبات واﳌعلومات ﲜامعة

.٢٨-٢٢

اﻻمﲑة نورة  /نورة بنت صر اﳍزاﱐ  ،وعد

 .١ايران  -اﻻﺣوال السياسية  -العﺼر اﳊديﺚ

عبدﷲ آل مسحان -.ﳎلة مﻜتبة اﳌلﻚ ﻓﻬد

 .٢ايران  -العﻼقات اﳋارجية  -العاﱂ العرﰊ .

الوﻃنية -.س  ، ٢٤ع  ) ١اﶈرم  /ﲨادى اﻻﺧرة

٠٠٢٠٣

 ، ١٤٣٩اﻛتوبر  / ٢٠١٧مارس  ،(٢٠١٨ص -٢٩٤
.٣١٤

سﻬمي  ،سعيد

 .١جامعة اﻷمﲑة نورة بنت عبد الرﲪن ﻫيﺌة

ﺗﺼميم الﺬﻛاء اﻻصﻄناعي :عندما ﺗناﻓﺲ اﻻلة

التدريﺲ  .٢اﳌستودعات الرقمية  .٣اﳌﻜتبات

اﻻنﺴان وﺗتﻔوق عليﻪ  /سعيد سﻬمي -.ا لة

اﳉامعية  -ﺗنﻈيم و ادارة  -السعودية .

العربية  -.ع  ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو ،( ٢٠١٨

٠٠٢٠٧

ص .١٠٣-١٠٠

عراﰊ  ،ﳏمد عباس

 .١اﻻنسان اﻵﱄ  .٢الذﻛاء الﺼناعي .

التﺼويﺮ البياﱐ عند ﺷعﺮاء الﺮسول صلﻰ ﷲ

٠٠٢٠٤

عليﻪ وسلم :دراسة بﻼﻏية نﻘدية مﻘارنة للباﺣﺚ

ابن دليم  ،سعيد بن ﻓﻬد
التﺼنيع العﺴﻜﺮي الﺴعودي :الدواﻓع وﻓﺮص

ﻃاﻫﺮ ابو سيﻒ  /ﳏمد عباس عراﰊ -.اﻻدب

النﺠاح  /سعيد بن ﻓﻬد بن دليم -.ﳎلة ﻛلية

اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٨رجب  /رمﻀان  ، ١٤٣٩ابريل
/

اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية -.ع  ) ١٣٢ﺷعبان ، ١٤٣٩

يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٩٩ - ٩٦

مايو  ،( ٢٠١٨ص .١٥٧-١٥٢

 .١الرساﺋل اﳉامعية  -عرض و ﲢليل  -مﺼر .٢

 .١الﺼناعات اﳊربية  -السعودية .

البيان ) بﻼﻏة عربية (  .٣الﺸعر العرﰊ  -نﻘد

٠٠٢٠٥

 -عﺼر صدر اﻻسﻼم .

ﲰرقندي  ،ﳒوى ﺣسﲔ

٠٠٢٠٨

ﺗﺼور اﻻبداع واﻻبتﻜار ﰲ عﺼﺮ التنمية

البدنة  ،امل ﳏمد

اﳌﺴتدامة  /ﳒوى ﺣسﲔ ﲰرقندي -.ﳎلة مﻜتبة

ﺗﻄبيﻖ سناب ﺗﺸات ﻛمﺼدر لﻼﺧبار :قﺮاءة

اﳌلﻚ ﻓﻬد الوﻃنية -.س  ، ٢٤ع  ) ١اﶈرم /

ﲢليلية للوﺿع الﺮاﻫﻦ  /امل ﳏمد البدنة ،

ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  / ٢٠١٧مارس

ﻫديل ابراﻫيم ا اﳋيل -.إذاعة وﺗلﻔزيون

،(٢٠١٨

اﳋليﺞ -.س  ، ٣٣ع  ) ١١٠ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر

ص .٢٥٢-٢٢٣

 ،( ٢٠١٧ص .٤١-٣٨

 .١جامعة ام الﻘرى  -الﻄالبات  .٢اﻻبداع .٣

 .١مواقع التواصل اﻻجتماعي  .٢سناب ﺷات )

التنمية اﳌستدﳝة .

انﱰنت (  .٣اﳌراسلون الﺼحﻔيون .

٠٠٢٠٦

٠٠٢٠٩

اﳍزاﱐ  ،نورة بنت صر

العيسﻰ  ،ﺧالد بن عبدالعزيز

ﺗﺼور مﻘﱰح لبناء اﳌﺴتودع الﺮقمي لﻘﺴم

التﻄبيﻘات الﺴلمية للﻄاقة النووية واﺛﺮﻫا ﰲ

اﳌﻜتبات واﳌعلومات مﻦ وجﻬة نﻈﺮ عﻀوا ﻫيﺌة
٣٦

جوانﺐ التنمية اﳌﺴتدامة  /ﺧالد بن عبدالعزيز

ﺗﻄور الﺬاﺋﻘة اﳉمالية والﻔنية :صورة اﳌﺮأة

العيسﻰ -.الﻔيﺼل العلمية -.س  ، ١٥ع  ) ٥٩ﺷوال

أﳕوذجا  /ﺣنان رﺣيمي -.ا لة العربية -.ع

/

 ) ٤٩٩ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص -٤٨

ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩يوليو  /سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص

.٥١

.٣٩-٢٢

 .١الذوق  .٢اﳉمالية ﰲ اﻻدب العرﰊ .٣

 .١الﻄاقة النووية  .٢التنمية اﳌستدﳝة .

اﳌرأة ﰲ اﻻدب العرﰊ .

٠٠٢١٠

٠٠٢١٤

السﻘاف  ،سعاد علي

اليوسﻒ  ،سعود بن سليمان بن عبدﷲ

التﻄبيﻘات اﳌتنوعة للﻄاقة النووية

التﻄور ﰲ الدﻻﻻت اﻻدبية  /سعود بن

النﻈيﻔة  /سعاد علي السﻘاف -.الﻔيﺼل

سليمان اليوسﻒ -.العرب -.ع  ) ١٠-٩الربيعان

العلمية -.س  ، ١٥ع  ) ٥٩ﺷوال  /ذو اﳊﺠة

١٤٣٩

١٤٣٩

 ،يناير  ،( ٢٠١٨ص .٥٦٤-٥٥٥

 ،يوليو  /سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .٨٩-٨٠

 .١اللﻐة العربية  -اﺷتﻘاق  .٢اﻻدب العرﰊ

 .١الﻄاقة النووية .

نﻘد  .٣اللﻐة العربية  -الدﻻلة اللﻔﻈية .

٠٠٢١٥

٠٠٢١١
ﺗﻄبيﻘات اﳍاﺗﻒ اﳉوال واستﺜمارﻫا ﰲ ﺗعليم

اﻻصلعي  ،ﻫاجد بن ﳛﲕ

العﺮبية  / APPs/اسامة زﻛي علي -.اﳊرس

ﺗﻄويﺮ الﺼناعات العﺴﻜﺮية ﰲ ﻇل رؤية ٢٠٣٠

الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٨ربيع اﻻول ، ١٤٣٩

بﲔ ﺿﺮورات اﻻمﻦ ووﻓﺮة اﻻمﻜا ت  /ﻫاجد بن

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٢٣-١٢٠

ﳛﲕ اﻻصلعي -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية-.

 .١التعليم اﻹلﻜﱰوﱐ  .٢اللﻐة العربية -

ع  ) ١٣٢ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص

ﺗعليم  -السعودية  .٣اﳍاﺗﻒ اﳉوال .

.١١٩-١٠٨
 .١الﺼناعات اﳊربية  -السعودية .

٠٠٢١٢

٠٠٢١٦

عيسوي  ،عﺼام أﲪد
ﺗﻄور انﻈمة وﺗﺸﺮيعات الو ﺋﻖ واﻻرﺷيﻒ ﰲ

اﳊمود  ،لة داود سليمان

اﳌملﻜة العﺮبية الﺴعودية  /عﺼام اﲪد

ﺗﻄويﺮ ﻛﻔا ت اﳋﺮﳚﲔ علﻰ ﺿوء ﺗﻄورات علم

عيسوي -.ﳎلة مﻜتبة اﳌلﻚ ﻓﻬد الوﻃنية -.س ، ٢٤

ﺗﻜنولوجيا اﳌعلومات واﻻﺗﺼاﻻت وﺣاجات سوق

ع  ) ١اﶈرم  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩اﻛتوبر ٢٠١٧

العمل  /لة داود اﳊمود -.ﳎلة مﻜتبة اﳌلﻚ

 /مارس  ،(٢٠١٨ص .٢٢٢-١٢٥

ﻓﻬد الوﻃنية -.س  ، ٢٤ع  ) ١اﶈرم  /ﲨادى

 .١الو ﺋﻖ  -السعودية  .٢اﻻرﺷيﻒ  -قوانﲔ و

اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  / ٢٠١٧مارس  ،(٢٠١٨ص

ﺗﺸريعات  .٣السعودية  -اﻻجﻬزة اﻻدارية .

.٣٧٩-٣١٥

٠٠٢١٣

 .١سوق العمل  -الﻜويت  .٢ﺗﻘنية اﳌعلومات -
الﻜويت .

رﺣيمي  ،ﺣنان
٣٧

ﺧالد العسﻜرية  -.ع  ) ١٣٠ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ

٠٠٢١٧

 ،( ٢٠١٧ص .١٠٨-١٠٤

العنزي  ،منﲑة مﻄلﻖ اﳋمﺸي

 .١التعليم العسﻜري .

التعايﺶ النﻔﺴي مع الﻔﺸل الﻜلوي  /منﲑة

٠٠٢٢٢

مﻄلﻖ اﳋمﺸي العنزي -.عيادة اﳉندي -.ع ) ٥٠
ربيع اﻻﺧر  ،( ١٤٣٩ص .٥٨-٥٦

السمﻚ  ،عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

 .١الﻔﺸل الﻜلوي  .٢اﳌرﺿﻰ  -علم نﻔﺲ .

التعليم ﰲ اﻻسﻼم  /عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم
السمﻚ -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع  ) ٩٠رجب

٠٠٢١٨

١٤٣٩

عزوزي  ،ﺣسن

 ،مارس  ،( ٢٠١٨ص .٦٥-٦٢

ﺗعزيز اﻻمﻦ الﻔﻜﺮي لدى الﺸباب  /بﻘلم

 .١اﻻسﻼم و العلم  -ريﺦ  .٢الوقﻒ  -ريﺦ .

ﺣسن عزوزي -.الرابﻄة -.س  ، ٥٤ع  ) ٦١٤ربيع

٠٠٢٢٣

اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٥-٤٤

اﳊﻘيل  ،ابراﻫيم ﳏمد

 .١اﻷمن الﻔﻜري  .٢الﺸباب  -رعاية .

ﺗﻐﻄية الوجﻪ عند اﳌﻔﺴﺮيﻦ  /ابراﻫيم بن

٠٠٢١٩

ﳏمد اﳊﻘيل -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع ) ١٧٢

ﺣسﲔ  ،اﳌزمل الﺸريﻒ ﺣامد

ﲨادى اﻻﺧرة  ،( ١٤٣٩ص .٢٠-١٨

ﺗعزيز الوصول اﱃ اﳌعﺮﻓة :اﳌﻜتبات والﻔﻬﺮس

 .١الوجﻪ  .٢اﳊﺠاب و السﻔور  .٣اﳌﻔسرون .

العﺮﰊ اﳌوﺣد  /اﳌزمل الﺸريﻒ ﺣامد ﺣسﲔ-.

٠٠٢٢٤

التسﺠيلة -.ع  ) ٣٧رمﻀان  ، ١٤٣٩يونيو ٢٠١٨

العﻼونة  ،اﲪد

(،
ص .٧٩-٥٤

ﺗﻐيﲑ عناويﻦ الﻜتﺐ عند اﳌؤلﻔﲔ

 .١اﳌﻜتبات  -السودان  .٢الﻔﻬرس العرﰊ اﳌوﺣد .

اﳌعاصﺮيﻦ  /اﲪد العﻼونة -.ا لة
العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة  ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ

٠٠٢٢٠

٢٠١٨

سرﺣان  ،صر ﳏمد ﲨيل

( ،ص .٩٧-٩٢

التعلم اﻻلﻜﱰوﱐ ﰲ ﳎاﻻت ﺗعليم وﺗدريﺐ

 .١نﺸر الﻜتب  -العاﱂ العرﰊ .

الﻄﲑان  /صر بن ﳏمد بن ﲨيل سرﺣان-.

٠٠٢٢٥

الﺼﻘور -.ع  ) ٨٠رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

مزﻫودة  ،عبداﳌليﻚ مسعود

ص .٦٨-٦٣
 .١التعلم اﻻلﻜﱰوﱐ  .٢الﻄﲑان ﺗعليم .٣

التﻔﻜﲑ اﻻسﱰاﺗيﺠي بﲔ ﲢد ت الﻘﻀا

الﻄﲑان  -ﺗدريب .

اﻻمنية ﰲ العلوم الﺴياسة ورﻫا ت التناﻓﺴية ﰲ
ادارة اﻻعمال :التواﻓﻘات والتباينات /

٠٠٢٢١

عبداﳌليﻚ مسعود مزﻫودة  ،مﺼﻄﻔﻰ عبدا يد

نوﺗون  ،ﺗريﻚ

ﲞوش -.ا لة العربية للدراسات اﻷمنية

التعليم العﺴﻜﺮي اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺗريﻚ

والتدريب  -.س  ، ٣٢ع  ) ٦٩ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ

نوﺗون ؛ ﺗرﲨة اﲪد عمران -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ
٣٨

 ،( ٢٠١٧ص .٢٧٥-٢٤٣

 / ASFSFM٢٠١٧عبدالسﻼم اﲪد بﻜداش-.

 .١العلوم السياسية  .٢ادارة اﻻعمال .٣

ا لة

التﺨﻄيﻂ اﻻسﱰاﺗيﺠي .

العربية للدراسات اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧٠ربيع
اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣٣٠-٣٢١

٠٠٢٢٦

 .١جامعة يﻒ العربية للعلوم اﻻمنية .٢

اﻻدريسي  ،ﳛﲕ بن ابراﻫيم

اﻻدلة اﳉناﺋية  -السعودية  .٣الﻄب الﺸرعي .٤

التﻘﺮب اﱃ ﷲ قامة ﻓﺮيﻀة الﺼﻼة /

اﳉامعات و الﻜليات  -السعودية  -مﺆﲤرات .

ﳛﲕ بن ابراﻫيم اﻻدريسي -.اﳉندي اﳌسلم -.س

٠٠٢٣٠

 ، ٤٧ع  ) ١٧٢ﲨادى اﻻﺧرة  ،( ١٤٣٩ص -١٠
.١٦

اﻻصﻔر  ،لينة

 .١الﺼﻼة .

ﺗﻘنيات ﺗوليد الﻄاقة مﻦ جﺴم اﻻنﺴان /
لينة اﻻصﻔر -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٦ع  ] ) ٦صﻔر /

٠٠٢٢٧

ربيع اﻻول  ، [ ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

الزﻫراﱐ  ،أﲪد بن عبدﷲ

.٣٩-٣٤

ﺗﻘﺮيﺮ عﻦ اﳌلتﻘﻰ العلمي  :امﻦ وﲪاية

 .١التﻘنية اﳊيوية  .٢الﻄاقة اﳊيوية .

البيﺌة  /اﲪد بن عبدﷲ الزﻫراﱐ -.ا لة

٠٠٢٣١

العربية للدراسات اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧١ﺷعبان

العتيﱯ  ،ﻓراج بن سارح

 ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٢٨٩-٢٨٣
 .١جامعة يﻒ العربية للعلوم اﻻمنية .٢

ﺗﻘنية اﳌعلومات ودورﻫا ﰲ اﳊﺮب اﳍﺠينة

ﲪاية البيﺌة .

 /ﻓراح بن سارح ﻓراج العتيﱯ -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ
عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

٠٠٢٢٨

ص .٩٥-٩٤

اﳊرﻓﺶ  ,ﺧالد عبدالعزيز

 .١ﺗﻘنية اﳌعلومات  .٢ﺣرب اﳌعلومات .

ﺗﻘﺮيﺮ عﻦ اﳌلتﻘﻰ العلمي الﻘيادات واﻻعﻼم

٠٠٢٣٢

اﺛناء اﻻزمات  /ﺧالد بن عبدالعزيز اﳊرﻓﺶ-.

الﺸعﻼن  ،عبدﷲ ﳏمد

ا لة العربية للدراسات اﻷمنية والتدريب  -.س
 ، ٣٢ع  ) ٦٩ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

التﻘييﺲ ودوره ﰲ ﺗﻄويﺮ اﳌنتج الﺼناعي /

.٣٦٠-٣٥٣

عبدﷲ الﺸعﻼن -.التﻘييﺲ اﳋليﺠي -.ع ] ) ٢١

 .١ادارة اﻻزمات  -السعودية  .٢اﻻعﻼم

ﺷوال  ، [ ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص.٥٤-٥٢

اﻻمﲏ  .٣الﻘيادة اﻻدارية .

 .١التوﺣيد الﻘياسي  .٢اﻻنتاج الﺼناعي .٣
ﺿبﻂ اﳉودة .

٠٠٢٢٩

٠٠٢٣٣

بﻜداش  ،عبد السﻼم أﲪد

العنزي  ،صر بن ﻇاﻫر

ﺗﻘﺮيﺮ عﻦ اﳌؤﲤﺮ العﺮﰊ الدوﱄ الﺜالﺚ

ﺗﻜليﻒ اﳌﻜﺮه  /اعداد صربن ﻇاﻫر بن

لعلوم اﻻدلة اﳉناﺋية والﻄﺐ الﺸﺮعي

ﳏمد العنزي -.ﳎلة اﳊﻜمة -.ع ) ٣٧رجب ١٤٣٩
(،
٣٩

العنﻒ ﰲ اﳌدارس .

ص .٧٨ - ٥١
 .١اﻻﻛراﻩ ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي (  .٢اﻻﻫلية ) ﻓﻘﻪ

٠٠٢٣٨

اسﻼمي ( .

بوﻻند  ،ﻛريﺲ

٠٠٢٣٤

التنوع البيولوجي الﱪي ﰲ اﳌملﻜة :ﻏﲏ جدا

راوي  ،عبﲑ ﳏمد

ولﻜنﻪ ﺣﺴاس للﻐاية  /ﻛريﺲ بوﻻند -.الﻘاﻓلة-.

ﺗليﻒ الﺮﺋتﲔ  /عبﲑ ﳏمد راوي ﲪادة-.

مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٢رجب  /ﺷعبان  ، [ ١٤٣٩مارس

اﻻمن واﳊياة -.س  ، ٣٧ع  ] ) ٤٢٥ﳏرم [ ١٤٣٩

/

،

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٢٩-٢٦

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١١١-١٠٦

 .١التنوع اﻻﺣياﺋي  -السعودية .

 .١الرﺋتان  -امراض .

٠٠٢٣٩

٠٠٢٣٥

سعيد  ،ﳏمد ﳏمود

ﺗنﻔيﺬا لﺮؤية اﳌملﻜة  : ٢٠٣٠ﳎمع اﳌلﻚ

ديدات اﻻجﺮام الﺴياسي واﳌعلوماﰐ لﺮوح

سلمان البﺤﺮي  ..ﺗوﻃﲔ للﺼناعة البﺤﺮية -.

اﻻنتماء لدى الﺸباب:دراسة ميدانية لﻼبعاد

البحرية -.ع  ) ١٧ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ ،( ٢٠١٧

اﻻمنية ﲟﺤاﻓﻈة اﻻقﺼﺮ  /ﳏمد ﳏمود ﺧﻀر

ص .٨٥-٨٢

سعيد -.ا لة العربية للدراسات اﻻمنية -.س ٣٣

 .١ﳎمع اﳌلﻚ سلمان العاﳌي للﺼناعات واﳋدمات

 ،ع  ) ٧١ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص -٤١

البحرية ) رأس اﳋﲑ (  .٢اﳌناﻃﻖ الﺼناعية -

.٧٤

السعودية .

 .١الﺸباب  -مﺼر  .٢اﳉراﺋم السياسية  -مﺼر

٠٠٢٣٦

 .٣اﻻنتماء .

٠٠٢٤٠

ﳒيب  ،امﲔ
التنﻘيﺐ عﻦ اﳍيليوم  ..ﰲ الﻘمﺮ ؟ /

اﳌياسي  ،ﳏﻔوظ

امﲔ ﳒيب -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٢رجب /

ﺮيﺐ اﻻ ر  /ﳏﻔوظ اﳌياسي -.اﻻمن

ﺷعبان  ، [ ١٤٣٩مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص -٣٣

واﳊياة -.س  ، ٣٧ع  ] ) ٤٢٥ﳏرم ، [ ١٤٣٩

.٣٧

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٩٥-٨٦

 .١مﺼادر الﻄاقة البديلة  .٢الﻘمر  .٣رﺣﻼت

 .١اﳉرﳝة و ا رمون  -قﺼﺺ  -اليمن .

الﻔﻀاء .

٠٠٢٤١

٠٠٢٣٧

اﳌﺸﻬداﱐ ،إﲰاعيل إبراﻫيم

الرومي  ،ﻓﻬد بن مﺸاري بن ﳏمد

ﺗواﺷج النﻘد والﱰاث ﰲ اﳋﻄاب النﻘدي

التنمﺮ داﺧل الﻔﺼل الدراسي  /ﻓﻬد بن

اﻻسﻼمي اﳌعاصﺮ  /اﲰاعيل ابراﻫيم

مﺸاري الرومي -.الﺼﻘور -.س  ، ٤٣ع  ) ٧٩ﲨادى

اﳌﺸﻬداﱐ -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٩ذو اﳊﺠة

اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٧٧-٧٦

 ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .١٥-٤

 .١علم النﻔﺲ الﱰبوي  .٢الﻄﻼب  -علم نﻔﺲ .٣

 .١الﻔﻜر اﻻسﻼمي  -نﻘد  .٢اﻻدب اﻻسﻼمي -
٤٠

نﻘد  -العﺼر اﳊديﺚ .

النﺼﻒ الﺜاﱐ مﻦ الﻘﺮن العﺸﺮيﻦ:دراسة ﲢليلية

٠٠٢٤٢

نﻘدية للباﺣﺚ ﳏمد ﳏمد ﺧليل اﻻﺧﺮش  /ﻓرج
ﳎاﻫد عبدالوﻫاب -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٩ذو

معابرة  ،ﳏمود ﳏمد

اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .١٠٤-١٠٠

التواﻃؤ ﰲ الﻔﺤص الﻄﱯ قبل الزواج ،واﺛﺮه

 .١الرساﺋل اﳉامعية  -عرض و ﲢليل  -مﺼر .٢

ﰲ عﻘد الزواج :مﻘارنة بﻘانون اﻻﺣوال الﺸخﺼية

الﻘﺼة الﻘﺼﲑة العربية  -نﻘد  -مﺼر .

اﻻردﱐ  /ﳏمود ﳏمد عﻄية معابرة -.ﳎلة

٠٠٢٤٦

البحوث الﻔﻘﻬية اﳌعاصرة -.س  ، ٣٠ع ) ١١١
ﺷعبان

براﳘي  ،عبدالﻜرﱘ

 ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .١٨٢-٧٢

الﺜابت واﳌتﺤول :ﻃﻘوس الﻀياﻓة التونﺴية

 .١الﻜﺸﻒ الﻄﱯ قبل الزواج  .٢الزواج  -قوانﲔ

 /عبدالﻜرﱘ براﳘي -.ا لة العربية  -.ع ) ٥٠١

و ﺗﺸريعات  -اﻻردن  .٣الزواج ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي ( .

ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص .٤٥-٤٢
ﻃﻘوس الﻐذاء  :ارﲢاﻻ ا و ﲢوﻻ ا

٠٠٢٤٣

 .١الﻄﻬي  -ﺗونﺲ  .٢اﻻﻏذية  .٣ﺗونﺲ -

عبدﷲ  ،معتز سﻼمة

العادات و التﻘاليد .

التوﻇيﻒ اﻻسﻼمي لﻼسﻄورة ﰲ مﺴﺮﺣية مﺄساة

٠٠٢٤٧

اوديﺐ لعلي اﲪد ﻛﺜﲑ  /معتز سﻼمة

ج الﺴعودية :ﻛنز اﺛﺮي مﻦ الﺬﻫﺐ والياقوت

عبدﷲ -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.س  ، ٢٥ع  ) ٩٧ربيع
اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩يناير  /مارس ٢٠١٨

ا ﺮ العاﱂ !  -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع

( ،ص .١٤-٤

 ) ٨٩ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص -٤٠

 .١ﻛﺜﲑ  ،علي اﲪد  .٢اﳌسرﺣيات اﻻسﻼمية

.٤٣

 .٣اﳌسرﺣية العربية  -نﻘد  -مﺼر  .٤اﻻسﻄورة -

 .١ج ) السعودية (  -آ ر .

ﻓلسﻔة .

٠٠٢٤٨

٠٠٢٤٤

الرومي  ،سليمان بن عبدﷲ بن صاﱀ

الﻈاﻫري  ،ابو عبدالرﲪن بن عﻘيل  ١٣٥٧ ،ﻫـ -

ﺛﻘاﻓة الياس :اسبا ا  ،مﻈاﻫﺮﻫا  ،دور

التوﻓيﻖ بﲔ الﻔلﺴﻔة والديﻦ عند ابﻦ رﺷد

الدعاة واﳌﺼلﺤﲔ ﰲ عﻼجﻬا  /سليمان بن

 /ابوعبدالرﲪن ابن عﻘيل الﻈاﻫري -.ا لة

عبدﷲ بن صاﱀ الرومي -.ﳎلة اﳊﻜمة -.ع) ٣٧

العربية -.ع  ) ٤٩٣صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ ،( ٢٠١٧

رجب  ،( ١٤٣٩ص .١٩١ - ١٣٥

ص .٧١-٦٨

 .١الﺜﻘاﻓة  .٢اليﺄس  .٣الدعاة .

 .١ابن رﺷد  ،ﳏمد بن أﲪد بن ﳏمد  - ،ت ٥٩٥

٠٠٢٤٩

ﻫـ  .٢الﻔلسﻔة و الدين .

ﻃحﻄﺢ  ،ﺧاليد ﻓﺆاد

٠٠٢٤٥

ﺛﻘاﻓة الﻔﻘﺮ  /ﺧاليد ﻓﺆاد ﻃحﻄﺢ -.ا لة

عبدالوﻫاب  ،ﻓرج ﳎاﻫد

العربية -.ع  ) ٤٩٣صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ ،( ٢٠١٧

التيار اﻻسﻼمي ﰲ الﻘﺼة الﻘﺼﲑة ﲟﺼﺮ ﰲ

ص .٦٥-٦٢
٤١

العرﰊ  .٣البديع ) بﻼﻏة عربية (  .٤اﻻبداع

 .١الﺜﻘاﻓة  .٢الﻔﻘر .

الﺸعري .

٠٠٢٥٠

٠٠٢٥٤

الﻘرمازي  ،ﺣياة
الﺜﻘاﻓة والتنمية :اﳌﺮجعية الدولية والﺴياق

ﺣويزي  ،عبدالرازق

العﺮﰊ  /ﺣياة الﻘرمازي -.التسﺠيلة -.ع ) ٣٧

ﺛناﺋية اﻻبداع الﺸعﺮي واﳌمارسة النﻘدية

رمﻀان  ، ١٤٣٩يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٢٩-٢٨

لدى اﻻديﺐ العﺮﰊ ﰲ الﻘﺮنﲔ اﳋامﺲ والﺴادس

 .١التنمية اﳌستدﳝة  .٢الﺜﻘاﻓة .

اﳍﺠﺮيﲔ : ٢-علي بﻦ اﻓلﺢ العبﺴي اﳕوذجا /

٠٠٢٥١

عبدالرزاق ﺣويزي -.العرب -.س  ، ٥٤ج ) ٢-١
رجب /

اﳋالدي  ،دﳝا

ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  /مايو  ،( ٢٠١٨ص -٧٩

الﺜﻘة لنﻔﺲ  ..اﻛﺴﲑ النﺠاح :اﻫم ادوات

.٩٦

الدبلوماسي الناجﺢ  /دﳝا اﳋالدي-.

 .١العبسي ،علي بن اﻓلﺢ  ٥٣٥ - ،ﻫـ  .٢الﺸعر

الدبلوماسي -.ع  ] ) ٩٠ﺷوال  ، [ ١٤٣٩يونيو

العرﰊ  .٣البديع ) بﻼﻏة عربية (  .٤اﻻبداع

٢٠١٨

الﺸعري .

( ،ص.٤١-٣٨

٠٠٢٥٥

 .١الﺜﻘة لنﻔﺲ .

العﺠمي  ،ﺣسن بن علي

٠٠٢٥٢

الﺜورة الﺼناعية الﺮابعة وﺗﻐﲑات اﳊياة

العريﻔي  ،عبدالعزيز ﳏمد صاﱀ

اﻻنﺴانية  /ﺣسن بن علي العﺠمي -.ا لة

الﺜمامة :بﺮاري ﺗلوح بﻔﺴيﻔﺴاء اﳊﻀارة /

العربية -.ع  ) ٤٩٨رجب  ، ١٤٣٩ابريل ،( ٢٠١٨

عبدالعزيز ﳏمد العريﻔي -.اﻫﻼ وسﻬﻼ -.س  ، ٤٣ع

ص .١٧-١٤

 ) ٢ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص

 .١أمن اﳊواسيب  .٢اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن

.٢٩-٢٦

و السﻼمة  .٣مﻜاﻓحة اﳉرﳝة  -معاﳉة البيا ت

 .١الﺜمامة ) السعودية ( .

 .٤أمن اﳌعلومات .

٠٠٢٥٣

٠٠٢٥٦

ﺣويزي  ،عبدالرازق

العريﺸي  ،جﱪيل بن ﺣسن بن ﳏمد  ١٣٨٦ ،ﻫـ -

ﺛناﺋية اﻻبداع الﺸعﺮي و اﳌمارسة النﻘدية

ﺛورة ﰲ التﻜنولوجيا الﻄبية الﺮقمية /

لدى اﻻديﺐ العﺮﰊ ﰲ الﻘﺮنﲔ اﳋامﺲ والﺴادس

جﱪيل بن ﺣسن العريﺸي -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س ، ٢٢

اﳍﺠﺮيﲔ : ١ -علي بﻦ اﻓلﺢ العبﺴي اﳕوذجا /

ع ) ٩١ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيو  ،( ٢٠١٨ص -٧٦

عبدالرازق ﺣويزي -.العرب -.س  ، ٥٣ع ١٢ - ١١

.٧٧

)

 .١التﻘنية الﻄبية .

اﳉماد ن  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  /مارس  ،( ٢٠١٨ص

٠٠٢٥٧

.٧٣٦-٧١٩

ﻓراج  ،عبدالرﲪن اﲪد عبداﳍادي

 .١العبسي ،علي بن اﻓلﺢ  ٥٣٥ - ،ﻫـ  .٢الﺸعر
٤٢

اﳉامعات الﺴعودية بﲔ اﻻعتماد اﻻﻛادﳝي

اﳉدوى اﻻقتﺼادية لﻼنتاج العلمي  /زيد

والتﺼنﻔيات العاﳌية  /عبدالرﲪن ﻓراج-.

بن ﳏمد رماﱐ -.الﺼﻘور -.س  ، ٤٣ع  ) ٧٩ﲨادى

اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع ) ٩١ﺷوال ، ١٤٣٩

اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٧٨

يونيو

 .١دراسات اﳉدوى  .٢البحﺚ العلمي  -اقتﺼاد ت

 ،( ٢٠١٨ص .٢٥-٢٣

.

٠٠٢٦٢

 .١التعليم العاﱄ  -ﺿبﻂ اﳉودة  -السعودية .٢
اﳉامعات و الﻜليات  -ﺿبﻂ اﳉودة  -السعودية .

العبيدي  ،اسامة ﻏاﱎ سعيد

٠٠٢٥٨

جﺮاﺋم ﺗلوث البيﺌة وﺗﻄبيﻘا ا ﰲ النﻈام

الﻜرت  ،ﲨعان بن علي  ١٣٧٨ﻫـ -

الﺴعودي  /اعداد اسامة ﻏاﱎ العبيدي -.ﳎلة

جبل ﺷدا  :موﻃﻦ الﱭ والنمور والﺼخور

البحوث اﻻمنية -.مﺞ  ، ٢٧ع  ) ٦٩ربيع الﺜاﱐ

اﳉﺮانيتية :ﳛوي مﺼلي ابﺮاﻫيم وﻛﻬوﻓا عمﻼقة

 ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .٢٦٦-٢٢٧

وﺣﻜا و اساﻃﲑ  /ﲨعان الﻜرت -.ا لة

 .١اﳉرﳝة و ا رمون  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات -

العربية -.ع  ) ٤٩٤ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ

السعودية  .٢ﲪاية البيﺌة  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات -

 ،( ٢٠١٧ص .١٢٣-١١٨

السعودية  .٣ﺗلوث البيﺌة  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات -

 .١جبل ﺷدا اﻻعلﻰ ) الباﺣة ( .

السعودية .

٠٠٢٦٣

٠٠٢٥٩

الﻐامدي  ،عبدﷲ ﺷرف

العريﺾ  ،عبدالوﻫاب صاﱀ
جبل قارة :صخور وﻛﻬوف و ريﺦ و ﺣﻜا ت /

اﳉﺮاﺋم الﺴيﱪانية والتﺤد ت اﳌﺴتﻘبلية

ﻛتبﻬا عبدالوﻫاب العريﺾ -.الﻘاﻓلة -.مﺞ ، ٦٦ع ٥

 /عبدﷲ ﺷرف الﻐامدي -.ا لة العربية -.ع ٤٩٨

) ] ذواﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم  ، [ ١٤٣٩سبتمﱪ /

) رجب  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٧-٦

اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٥٣-٤٩

 .١جراﺋم اﻻنﱰنت  .٢جراﺋم اﳊواسيب  .٣أمن

 .١جبل الﻘارة ) اﻻﺣساء ( .

اﳌعلومات .

٠٠٢٦٤

٠٠٢٦٠

اﳌﻘﺼودي  ،ﳏمد بن اﲪد علي  ١٣٨٨ ،ﻫـ -

ﻏريب  ،ﲰﲑ
اﳉدران تﻒ ..ﺛورة الﻐﺮاﻓيﱵ الﺜانية ﰲ

اﳉﺮاﺋم اﳌعلوماﺗية:ﺧﺼاﺋﺼﻬا وﻛيﻔية

العاﱂ ﺗنﻔﺠﺮ ﰲ ميدان التﺤﺮيﺮ  /ﲰﲑ ﻏريب-.

مواجﻬتﻬا قانونيا  /ﳏمد بن اﲪد علي

الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٦ - ٤٩٥ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى

اﳌﻘﺼودي -.ا لة العربية للدراسات اﻻمنية -.س

اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .١٩-١٦

 ، ٣٣ع  ) ٧٠ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ديسمﱪ ٢٠١٧

 .١اﳉراﻓيت  .٢الرسوم اﳉدارية  .٣الﻔن و

( ،ص .١٣١-١٠١

السياسة .

 .١جراﺋم اﳊواسيب  -قوانﲔ وﺗﺸريعات -
السعودية  .٢أمن اﳌعلومات  .٣جراﺋم اﻻنﱰنت .

٠٠٢٦١

٠٠٢٦٥

الرماﱐ  ،زيد بن ﳏمد بن دﺣيم
٤٣

اﳋليﻔي  ،عبدالرﲪن بن عبدﷲ

ﲨال عبدالناصﺮ ﰲ ميزان عدل / ٣ - ٢

جﺮﳝة اﳋﺮوج علﻰ وﱄ اﻻمﺮ وعﻘوبتﻬا :دراسة

ابوعبدالرﲪن ابن عﻘيل الﻈاﻫري -.ا لة
العربية -.ع  ) ٤٦٩ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير

صيلية نﻈامية ﺗﻄبيﻘية  /عبدالرﲪن بن
عبدﷲ اﳋليﻔي -.ﳎلة اﳊﻜمة -.ع  ) ٣٧رجب

 ،( ٢٠١٨ص .٧٧-٧٤

 ،( ١٤٣٩ص .٤٤٠-٣٦٥

 .١ﲨال عبدالناصر  - ،رﺋيﺲ مﺼر  .٢مﺼر -
ريﺦ  -ﲨال عبدالناصر )  ١٩٥٤م ١٩٧٠ -م ( .

 .١الﻄاعة  .٢اﳋﻼﻓة  .٣الﻔتاوى الﺸرعية .٤

٠٠٢٧٠

البﻐاة .

٠٠٢٦٦

الﻈاﻫري  ،ابو عبدالرﲪن بن عﻘيل  ١٣٥٧ ،ﻫـ -

جزر البﺤﺮ اﻻﲪﺮ :سياﺣة اﳌﺴتﻘبل -.

ﲨال عبدالناصﺮ ﰲ ميزان عدل / ٣-٣

اﻫﻼ وسﻬﻼ -.س  ، ٤٣ع  ) ١٠اﶈرم ، ١٤٣٩

ابوعبدالرﲪن ابن عﻘيل الﻈاﻫري -.ا لة

اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٢٩-٢٤

العربية -.ع  ) ٤٩٧ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩مارس

 .١اﳉزر  -السعودية  .٢البحر اﻻﲪر .

 ،( ٢٠١٨ص .٧٧-٧٤
 .١ﲨال عبدالناصر  - ،رﺋيﺲ مﺼر  .٢مﺼر -

٠٠٢٦٧

ريﺦ  -ﲨال عبدالناصر )  ١٩٥٤م ١٩٧٠ -م ( .

اﳊﺠﲑي  ،ﳏمد

٠٠٢٧١

جﻼل الديﻦ الﺮومي اﻻمﺮيﻜي :قﺼاﺋده اﻻﻛﺜﺮ

اﳌناصرة  ،عباس

مبيعا مع بزوغ ﳒم ﺗﺮمﺐ  /ﳏمد اﳊﺠﲑي-.
الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو اﳊﺠة / ١٤٣٨

اﳉمال واﳉمال اﻻدﰊ بﲔ اﻻﺣتﻔاء

ﳏرم

واﻻسﻘاط ﰲ النﻘد اﻻسﻼمي  /عباس

 ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص -١٤٨

اﳌناصرة -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٨رجب /

.١٥١

رمﻀان

 .١جﻼل الدين الرومي  ،ﳏمد بن ﳏمد  - ،ت ٦٧٢

 ، ١٤٣٩ابريل  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص .١٤-٤

ﻫـ .

 .١اﳉمال  -ﻓلسﻔة  .٢اﻻدب اﻻسﻼمي  -نﻘد .

٠٠٢٧٢

٠٠٢٦٨
الﻈاﻫري  ،ابو عبدالرﲪن بن عﻘيل  ١٣٥٧ ،ﻫـ -

ﲨعة  ،مﺼﻄﻔﻰ عﻄية

ﲨال عبدالناصﺮ ﰲ ميزان عدل / ٣ -١

ﲨاليات اﻻبداع والتخييل ﰲ الﻜتابة

ابوعبدالرﲪن ابن عﻘيل الﻈاﻫري -.ا لة

للﻄﻔل  /مﺼﻄﻔﻰ عﻄية ﲨعة -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س

العربية -.ع  ) ٤٩٥ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير ٢٠١٨

 ، ٣٩ع  ) ٣٧٠رجب  ، ١٤٣٩مارس ،( ٢٠١٨

( ،ص .٧٥-٧٤

ص .١٢٠-١١٦

 .١ﲨال عبدالناصر  - ،رﺋيﺲ مﺼر  .٢مﺼر -

 .١اﻻبداع اﻷدﰊ  .٢اﳉمالية ﰲ اﻻدب
العرﰊ  .٣ﻛتب اﻻﻃﻔال  -نﻘد  .٤ادب اﻻﻃﻔال -

ريﺦ  -ﲨال عبدالناصر )  ١٩٥٤م ١٩٧٠ -م ( .

نﻘد .

٠٠٢٦٩

٠٠٢٧٣

الﻈاﻫري  ،ابو عبدالرﲪن بن عﻘيل  ١٣٥٧ ،ﻫـ -
٤٤

سﻬمي  ،سعيد

العربية  -دﻓع مﻄاعن .

ﲨاليات التوﻇيﻒ اﻻستعاري ﰲ ﺷعﺮ جاسم

٠٠٢٧٧

الﺼﺤيﺢ  /سعيد سﻬمي -.اﳉوبة -.ع  ) ٥٩ربيع

الرويلي ،ﻓاﺋز

اﻻول  ] ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ [  ،( ٢٠١٨ص .٧٦-٧٢

اﳉوف ﰲ رﺣلة التنوﺧي  /ﻓاﺋز الرويلي-.

 .١الﺼحيﺢ  ،جاسم ﳏمد اﲪد  ١٣٨٤ - ،ﻫـ .٢ -

ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة ، ١٤٣٩

اﳉمالية ﰲ الﺸعر العرﰊ .

اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .١٩-١٦

٠٠٢٧٤

 .١التنوﺧي  ،عزالدين  .٢ادب الرﺣﻼت .٣

عبدﷲ  ،اﲪد عبدالﻘيوم عبدرب النﱯ

اﳉوف )السعودية (  -وصﻒ و رﺣﻼت .

٠٠٢٧٨

جﻬود رابﻄة العاﱂ اﻻسﻼمي ﰲ مواجﻬة
التﻄﺮف  / ٤/٤بﻘلم اﲪد عبدالﻘيوم-.

اليحياﺋي  ،ﳏمد  ١٩٦٤ ،م

الرابﻄة -.س  ، ٥٤ع  ) ٦١٢ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر

اﳊالة اﳋليﺠية  :ﻓﻚ اﻻرﺗباط بﲔ مﺴاري

 ،( ٢٠١٧ص .٥٠-٤٦

الدﳝﻘﺮاﻃية وا تمع اﳌدﱐ  /ﳏمد

 .١رابﻄة العاﱂ اﻻسﻼمي .

اليحياﺋي -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٥٠٤-٥٠٣ذو اﳊﺠة

٠٠٢٧٥

١٤٣٩

الرابﻐي  ،رﱘ علي ﳏمد

 /ﳏرم  ، ١٤٤٠سبتمﱪ /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٨ص -٢٦

اﳉﻬود الﺴعودية ﰲ التﺤول ﳓو ﳎتمع

.٢٩

اﳌعﺮﻓة الﻘاﺋم علﻰ اقتﺼاد اﳌعﺮﻓة :بﺮ مج در

 .١ا تمع اﳌدﱐ  -دول ﳎلﺲ التعاون اﳋليﺠي .

٠٠٢٧٩

ﳊاﺿنات التﻘنية اﳕوذجا  /رﱘ علي الرابﻐي ،
ندى ﲪيد الﺸماسي -.ﳎلة مﻜتبة اﳌلﻚ ﻓﻬد

سنﻪ  ،صر اﲪد

الوﻃنية -.س  ، ٢٤ع  ) ١اﶈرم  /ﲨادى اﻻﺧرة

ﺣبا ﰲ ﻓينﺴت :اﺣدث ﺷﺮيﻂ سينماﺋي يليﻖ بﻔان

 ، ١٤٣٩اﻛتوبر  / ٢٠١٧مارس  ،(٢٠١٨ص -٧٦

جوخ  /صر اﲪد سنة -.ا لة العربية  -.ع

.١٢٤

 ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص -٩٤

 .١ﳎتمع اﳌعرﻓة  .٢اﻻقتﺼاد اﳌعرﰲ .٣

.٩٩

التﻘنية  -السعودية .

 .١جوخ  ،ﻓينسنت ﻓان  ،ت ١٨٩٠م  .٢الرسوم

٠٠٢٧٦

اﳌتحرﻛة  -نﻘد  .٣اﻻﻓﻼم السينماﺋية  -نﻘد -
بريﻄانيا .

الﺸليل  ،ﻃارق بن ابراﻫيم بن ﳏمد

٠٠٢٨٠

جﻬود مؤسﺴات اﳌعلومات لوﻃﻦ العﺮﰊ ﰲ
ﺧدمة العﺮبية  /ﻃارق بن ابراﻫيم الﺸليل-.

اﳉلعود  ،عبدﷲ بن عبدالعزيز

اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٨ربيع اﻻول

ﺣﱴ ﻻ نﻔﻘد اﺣدا مﻦ صﻘور البﺤﺚ عﻦ

١٤٣٩

اﻻسباب البﺸﺮية لﻜوارث الﻄﲑان  /عبدﷲ بن

 ،نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٧٥-٧٠

عبدالعزيز اﳉلعود -.الﺼﻘور -.س  ، ٤٣ع ) ٧٩

 .١مراﻛز اﳌعلومات  -العاﱂ العرﰊ  .٢اللﻐة
٤٥

ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص -٩٠

ﺣديﺚ الﻘﺮآن عﻦ الﻔﺴاد  /عبدالرﲪن بن

.٩١

ﻏرمان العمري -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع ١٥

 .١ﺣوادث الﻄﲑان .

) ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص .٩٣-٩٢

٠٠٢٨١

 .١الﻘرآن الﻜرﱘ  .٢الﻔساد .

٠٠٢٨٦

الﺸﻬراﱐ  ،سلﻄان بن سعيد منﲑ
ﺣﱴ ﻻ نﻜون ﺿﺤا اﺣتماليﲔ  /سلﻄان بن

العتيﱯ  ،وليد بن ﺣزام بن ﻛدﳝيﺲ

سعيد الﺸﻬراﱐ -.اﻻمن واﳊياة  -.س  ، ٣٧ع ٤٢٨

ﺣديﺚ الﻘﺮآن الﻜﺮﱘ عﻦ اﳌﺴاجد :دراسة

) ] ربيع اﻻول  ، [ ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

موﺿوعية  /وليد بن ﺣزام الﺸيباﱐ -.ﳎلة

.١٢٧-١٢٤

البحوث اﻻسﻼمية -.ع  ) ١١٤ﺷعبان  ،( ١٤٣٩ص

 .١السلوك اﻻجرامي  -اﳉوانب اﻻجتماعية .٢

.٣٥٣-٢٩٢

ﺿحا اﳉرﳝة .

 .١اﳌساجد  .٢الﻘرآن  -ﺗﻔسﲑ  .٣عمارة اﳌساجد .

٠٠٢٨٢

٠٠٢٨٧

الﺸمري  ،عبدﷲ بن راﺿي

العي  ،صادق يسلم

اﳊج ا م معدوادت  /عبدﷲ بن راﺿي

اﳊﺬف اﻻعتباﻃي ﰲ بناء اﳌﻔﺮدة العﺮبية

الﺸمري -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع  ) ١٧٤ذو

 /صادق يسلم العي -.ﳎلة الدراسات اللﻐوية -.مﺞ

اﳊﺠة  ،( ١٤٣٩ص .٥٧-٥٢

 ، ٢٠ع  ) ٢ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة ، ١٤٣٩

 .١اﳊﺞ  -مناسﻚ .

يناير  /مارس  ،( ٢٠١٨ص .٢٨٩-٢١٦

٠٠٢٨٣

 .١اللﻐة العربية  -النحو  .٢اللﻐة العربية -
اﻻصوات .

العﻄار  ،ﳏمد ﳏمود

٠٠٢٨٨

اﳊﺠامة :اقدم ﳑارسة ﻃبية عﺮﻓﻬا اﻻنﺴان
 /ﳏمد ﳏمود العﻄار -.الرابﻄة -.س  ، ٥٤ع ) ٦١٣

اﳊميميدي  ،ﳏمد علي

صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٦١-٦٠

اﳊﺮب النﻔﺴية  /ﳏمد بن علي اﳊميميدي-.

 .١اﳊﺠامة .

اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٩ﲨادى اﻻوﱃ

٠٠٢٨٤

 ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .٩١-٨٨
 .١اﳊرب النﻔسية .

مﻔلﺢ  ،ﳏمود

٠٠٢٨٩

ﺣداﺛة التﺸﻜيل ونزعة التآصيل ﰲ ديوان ﺗﻜويﻦ
ﺣلم  /ﳏمود مﻔلﺢ -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع ) ٩٩

عبداﳊاﻓﻆ  ،ﺣسﲏ

ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .٥٦-٥٢

ﺣﺮوب اﳌدن  ..ﳓو اﳊﺴم  /بﻘلم ﺣسﲏ

 .١الﺸعر العرﰊ  -سور  .٢الﺸعر اﳊر  -نﻘد

عبداﳊاﻓﻆ -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع ) ٣٧٠

 -سور .

رجب

٠٠٢٨٥

 ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص .٦٩-٦٤
 .١اﻻسﱰاﺗيﺠية العسﻜرية  .٢اﻻسناد اﳉوي

العمري  ،عبدالرﲪن ﻏرمان عبدﷲ
٤٦

 .٣ﺣرب العﺼا ت .

٠٠٢٩٤

٠٠٢٩٠

عﻔيﻔي  ،ا ت

بﻐورة  ،صبحة

اﳊﻀارة اﻻنﺴانية بﲔ ﲰو اﳌﺮجعيات ورجعية

ﺣﺮية اﻻبداع بﲔ الﺼدق التارﳜي والﺼدق

التﻔﻜﲑ :ﺣﺠاب اﳌﺮاة اﳕوذجا  /ا ت عﻔيﻔي-.

الﻔﲏ  /صبحة بﻐورة -.اﻻمن واﳊياة -.س ، ٣٧

اﳉوبة -.ع  ) ٥٧ﳏرم  /ربيع اﻻول ، ١٤٣٩

ع  ] ) ٤٢٦ﳏرم  ، [ ١٤٣٩اﻛتوبر --.( ٢٠١٧

سبتمﱪ  /نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٢٦-١٢٠

ص .١٣٩-١٣٦

 .١اﳊﺠاب و السﻔور  -ريﺦ .

 .١اﻻبداع الﻔﲏ  .٢الﺼدق  .٣التﺄريﺦ .٤

٠٠٢٩٥

الﻔن  -نﻘد .

اﳌندعي  ،ﳏمد

٠٠٢٩١

اﳊﻄام اﳌداري :مﺸﻜلة متعاﻇمة ﺗنتﻈﺮ ﺣﻼ

ﻓراج  ،عبدالرﲪن اﲪد عبداﳍادي

 /ﳏمد اﳌندعي -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع ] ) ٤

ﺣﺸمت قاسم :راﺋد علم اﳌعلومات ﰲ العاﱂ

ﺷوال  /ذو الﻘعدة  ، [ ١٤٣٩يوليو  /اﻏسﻄﺲ

العﺮﰊ  /عبدالرﲪن ﻓراج -.أﺣوال اﳌعرﻓة -.

٢٠١٨

ع  ) ٨٨ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص -٨٨

( ،ص .٢٩-٢٦

.٦١

 .١النﻔا ت الﻔﻀاﺋية .

٠٠٢٩٦

 .١قاسم  ،ﺣﺸمت  .٢اﳌﻜتبيون اﳌﺼريون .

٠٠٢٩٢

ﺣﻖ اﳊﻀانة واﺣﻜامﻬا  /عﻘيل بن عبدالرﲪن

ابراﻫيم  ،ﳎدي

العﻘيل -.اﻻمن واﳊياة -.س ، ٣٧ع ] ) ٤٢٧صﻔر

اﳊﺸيﺶ واﳋﺸخاش والﺸويﻜﺮان والبنج وست

 ، [ ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٠١ - ٩٦

اﳊﺴﻦ :ادوات ﲣديﺮ ﻃﱯ سبﻖ ا العﺮب واﳌﺴلمون

 .١اﳊﻀانة ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي ( .

٠٠٢٩٧

العاﱂ  /ﳎدي ابراﻫيم -.ا لة العربية -.ع
 ) ٤٩٣صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -١٠٠

العروسي  ،ﳏمد ج عبدالرﲪن

.١٠٤

ﺣﻘاﺋﻖ صادمة ﰲ قﻀية مﺴلمي بورما  /ﳏمد

 .١الﻄب عند اﳌسلمﲔ  -ريﺦ  .٢التﺨدير .

ج العروسي -.الرابﻄة -.س  ، ٥٤ع  ) ٦١٤ربيع

٠٠٢٩٣

اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٩-٤٦
 .١اﳌسلمون ﰲ بورما .

اﳊرﰊ  ،سلمان ﺣسﲔ

٠٠٢٩٨

اﳊﺼار واﳊﻈﺮ البﺤﺮ ن :اﻻزمة الﻜوبية..
ﺷﻜلت مﻔاﻫيم عﺴﻜﺮية جديدة  /سلمان بن ﺣسﲔ

اﳊريري  ،ﻓيﺼل بن عبدالرﲪن

اﳊرﰊ -.البحرية -.ع  ) ١٧ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ

ﺣﻘبة جديدة مﻦ اﻻسلﺤة واﳊﺮوب

 ،( ٢٠١٧ص .٦١-٥٨

البيولوجية  /ﻓيﺼل اﳊريري -.الدﻓاع اﳉوي-.

 .١اﳌعارك البحرية  .٢اﳊﺼار العسﻜري .٣

ع  ) ٢٩ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

ﻛو  -اﻻﺣوال السياسية .

.٢٩-٢٨
٤٧

العمال ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي ( .

 .١اﳊرب اﳉرﺛومية  .٢اﻻسلحة اﳉرﺛومية .

٠٠٣٠٣

٠٠٢٩٩
البﻘمي  ،صﺢ بن صﺢ

اﳋاﻃر  ،ﺣسن

ﺣﻘوق اﻻنﺴان اﳌدنية ﰲ الﻘانون الدوﱄ

ﺣلم النﻈﺮية النﻬاﺋية  /ﺣسن اﳋاﻃر-.

ﳊﻘوق اﻻنﺴان والﺸﺮيعة اﻻسﻼمية  /صﺢ بن

الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ١ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى
اﻻوﱃ  ، [ ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص -٢١

صﺢ اﳌرزوقي البﻘمي -.ا لة العربية للدراسات
اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧٠ربيع اﻻﺧر ، ١٤٣٩

.٢٣

ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٧٠ - ٤١

 .١الﻔيز ء  -نﻈر ت .

٠٠٣٠٤

 .١اﻻسﻼم و ﺣﻘوق اﻻنسان  .٢ﺣﻘوق اﻻنسان )
قانون دوﱄ ( .

الروﺿان  ،ﻓارس

٠٠٣٠٠

ﺣلوة اﳉوف ونبتة الﺴمﺢ  /ﻓارس الروﺿان-.

العسﻜر  ،عبدﷲ ابراﻫيم عبدﷲ  ١٣٧٢ ،ﻫـ -

ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة ، ١٤٣٩

ﺣﻘيﻘة اﳌد الﺼﻔوي وﺧﻄورﺗﻪ  /عبدﷲ

اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٤١-٣٨

العسﻜر -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع  ) ١٧٤ذو

 .١السمﺢ ) نبات (  -زراعة  .٢التمور  -انتاج

اﳊﺠة  ،( ١٤٣٩ص .٢٤-٢٢

 .٣اﳉوف ) السعودية ( .

٠٠٣٠٥

 .١ايران  -العﻼقات اﳋارجية  -العاﱂ العرﰊ
 .٢إيران  -اﻻﺣوال السياسية  -العﺼر اﳊديﺚ .

اﳌنﺸاوي  ،ﳏمد أﲪد

٠٠٣٠١

اﳊماية اﻻجﺮاﺋية للﺤديﺚ اﳋاص :دراسة ﰲ

اﳌﻄﲑي  ،رجا ساير

النﻈام الﺴعودي والﻘانون اﳌﻘارن  /ﳏمد اﲪد

ﺣﻜاية الﺴعوديﲔ مع الﺴينما :مﻦ ﺧليل الﺮواف

اﳌنﺸاوي -.معﻬد اﻻدارة العامة -.مﺞ ، ٥٨ع) ١

اﱃ  ١٨ابﺮيل  ٢٠١٨م  /رجا ساير اﳌﻄﲑي-.

ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٢٠٢ - ١٠١

الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٤ﺷوال  /ذو الﻘعدة

 .١اﳊﻖ ﰲ اﳋﺼوصية  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات .٢

 ، [ ١٤٣٩يوليو  /اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص -٥٧

قانون اﻻجراءات اﳉناﺋية  .٣الﻘانون اﳌﻘارن .

٠٠٣٠٦

.٦١
 .١السينما  -ريﺦ  -السعودية .

العنزي  ،ﳑدوح رﺷيد مﺸرف الرﺷيد

٠٠٣٠٢

اﳊماية اﳉناﺋية للمﺠﲏ عليﻪ مﻦ

اﳌسعودي  ،ﺣسن بن اﲪد بن ﳛﲕ

اﻻبتزاز  /ﳑدوح رﺷيد مﺸرف الرﺷيد العنزي-.

ﺣﻜم ﺗوﱄ اﳌﺴلم الوﻇاﺋﻒ العامة ﰲ بﻼد

ا لة العربية للدراسات اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع ٧٠

الﻜﻔار :دراسة عﻘدية  /ﺣسن بن اﲪد بن ﳛﲕ

) ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -١٩٣

اﳌسعودي -.اﳊﻜمة -.ع  ) ٥٦ﳏرم ] ، ١٤٣٩

.٢١٩

اﻛتوبر  ،( [ ٢٠١٧ص .٢٩٥-٢٦٣

 .١اﻻبتزاز  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات  -السعودية .٢

 .١التوﻇيﻒ  .٢اﻻسﻼم و الﻐرب  .٣العمل و

اﳊماية اﳉناﺋية  -السعودية  .٣اﳉراﺋم
٤٨

العيادات الﻄبية .

اﻹلﻜﱰونية .

٠٠٣١١

٠٠٣٠٧
اﳌﻄوع  ،عبدﷲ ﳏمد ابراﻫيم  ١٣٧٦ ،ﻫـ -

الﺼﻘري  ،ﳏمد بن صر

ﺣي الﻄﺮيﻒ ﰲ عﻬد الدولة الﺴعودية اﻻوﱃ

ﺧﺼاﺋص البﺤﺚ واﳌﻼﺣة علﻰ مواقع اﳉامعات

 /عبدﷲ ﳏمد اﳌﻄوع -.ا لة العربية -.ع٤٩٧

العمانية علﻰ الويﺐ ودورﻫا ﰲ ﺗﺴﻬيل الوصول اﱃ

) ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص - ١٠

اﳌعلومات  /ﳏمد صر الﺼﻘري  ،عبدﷲ بن

.١٤

ﲪود الﺼارمي  ،سعاد بنت عامر الذﻫلي -.ﳎلة

 .١الدرعية ) السعودية (  -ريﺦ  .٢السعودية

مﻜتبة اﳌلﻚ ﻓﻬد الوﻃنية -.س  ، ٢٤ع  ) ١اﶈرم

 -ريﺦ  -الدولة اﻻوﱃ .

 /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  / ٢٠١٧مارس

٠٠٣٠٨

 ،(٢٠١٨ص .٤٢٦-٣٨١
 .١اﻻنﱰنت  -سلﻄنة عمان  .٢ﺧدمات اﳌعلومات

الرويﺲ  ،قاسم ﺧلﻒ

 -سلﻄنة عمان  .٣اﳉامعات و الﻜليات  -سلﻄنة

ﺧالد الﻘﺮقﲏ  :مبعوث اﳌلﻚ عبدالعزيز اﱃ

عمان .

ﻫتلﺮ  /قاسم بن ﺧلﻒ الرويﺲ -.ا لة

٠٠٣١٢

العربية -.ع  ) ٤٩٧ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩مارس

ﺷا  ،اﲪد ﻓﺆاد

 ،( ٢٠١٨ص .٨٩-٨٤

ﺧﺼوصيات اللﻐة العلمية العﺮبية وﺿﺮورات

 .١رجال الدولة السعوديون .

٠٠٣٠٩

ﺗنميتﻬا اﳌﺴتدامة  /اﲪد ﻓﺆاد ﺷا -.الﻔيﺼل
العلمية -.س  ، ١٥ع  ) ٥٩ﺷوال  /ذو اﳊﺠة

عبداﳊاﻓﻆ  ،ﺣسﲏ

١٤٣٩

ﺧدمات التﻘنية الﺮقمية للﻐة العﺮبية

 ،يوليو  /سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .١٠١-٩٠

:اﻓادت الناﻃﻘﲔ ا  /بﻘلم ﺣسﲏ عبداﳊاﻓﻆ-.

 .١اللﻐة العربية  -ريﺦ  .٢العلوم عند

اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٨ربيع اﻻول

اﳌسلمﲔ  .٣اللﻐة العربية  -دﻓع مﻄاعن .

١٤٣٩

٠٠٣١٣

 ،نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٨٧-٨٠
 .١ﺧدمات اﳌعلومات  .٢التﻘنية الرقمية .٣

اﳌملوك  ،يسري

اللﻐة العربية .

اﳋﻂ لﺴان اليد وسﻔﲑ العﻘول  /يسري

٠٠٣١٠

اﳌملوك ؛ ﺣاورﺗﻪ اﲰﻬان الﻔاﱀ -.ا لة
العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة  ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ

العسﲑي  ،بدر صاﱀ

٢٠١٨

ﺧﺮاﻓات اﻻﺿﻄﺮا ت النﻔﺴية وعيادا ا /

( ،ص .٥٤-٥٠

بدر صاﱀ العسﲑي -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع ] ) ٢

ﺣوار صحﻔي

رجب  /ﺷعبان  ، [ ١٤٣٩مارس  /ابريل ،( ٢٠١٨

 .١الﻔنون التﺸﻜيلية  -نﻘد  .٢اﳋﻂ العرﰊ -

ص .٤٩-٤٥

ﻓن و زﺧرﻓة .

 .١اﳋراﻓات  .٢اﻻمراض النﻔسية ﺗﺸﺨيﺺ .٣
٤٩

اﳋﻼﻓات الزوجية :اﻻسباب  ..وسبل

٠٠٣١٤

العﻼج  /عﻘيل بن عبدالرﲪن العﻘيل -.اﻻمن

اﳋﲑو  ،مازن موﻓﻖ صديﻖ

واﳊياة  -.س  ،٣٧ع  ] ) ٤٢٨ربيع اﻻول [ ١٤٣٩

اﳋﻄاب والتواصل ﰲ النص اﻻدب اﳊديﺚ /

،

مازن موﻓﻖ صديﻖ اﳋﲑو -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س ، ٢٢

ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١١١-١٠٤

ع ) ٩١ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيو  ،( ٢٠١٨ص -٣٤

 .١اﻻسرة ﰲ اﻻسﻼم  .٢اﳊﻘوق الزوجية .٣

.٣٧

العﻼقات الزوجية .

 .١اﳋﻄابة العربية  -نﻘد  .٢اﻻدب العرﰊ -

٠٠٣١٩

نﻘد  -العﺼر اﳊديﺚ .

بن منﺼور  ،عبدالوﻫاب

٠٠٣١٥

ﺧلوة ابﻦ ﺧلدون :مﻐارات بﲏ سﻼمة ﺣيﺚ ولدت

ﺧﻄا ت اﳌؤﺛﺮات النﻔﺴية ﺗداﺧﻼت ﻓنية بﲔ

اﳌﻘدمة  /اعداد وﺗﺼوير عبدالوﻫاب بن منﺼور-.

الﺬاﺗية و اﳉمعية عند الﺸاعﺮ الﺴعودي / ٢-٢

الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٢رجب  /ﺷعبان [ ١٤٣٩

عماد الدين اﳋﻄيب -.أﺣوال اﳌعرﻓة  -.ع ) ٨٨

،

ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٩١-٨٨

مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٥٥-٥١

 .١اﳋﻄابة العربية  -نﻘد  .٢اﻻدب  -علم نﻔﺲ

 .١ابن ﺧلدون  ،عبدالرﲪن بن ﳏمد  - ،ت  ٨٠٨ﻫـ

 .٣الﺸعراء السعوديون .

 .٢اﳋلوة  .٣اﳊﺼون و الﻘﻼع  -اﳉزاﺋر .

٠٠٣١٦

٠٠٣٢٠

الﻜتﱯ  ,ساﱂ

الداود  ،ﻓﻬد بن عبدالعزيز ﳏمد

اﳋﻄﺮ اﻻيﺮاﱐ علﻰ اﻻمﻦ اﻻقليمي /

ﺧيار الﻐﱭ وﺗﻄبيﻘاﺗﻪ اﳌعاصﺮة  /ﻓﻬد بن

ساﱂ الﻜتﱯ -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع ) ١٧٤

عبدالعزيز بن ﳏمد الداود -.ﳎلة البحوث

ذو اﳊﺠة  ،( ١٤٣٩ص .٢٠-١٨

اﻻسﻼمية -.ع  ) ١١٤ﺷعبان  ،( ١٤٣٩ص -٣٥٥

 .١دول ﳎلﺲ التعاون اﳋليﺠي  -اﻻمن الﻘومي

.٤٢٢

 .٢دول ﳎلﺲ التعاون اﳋليﺠي العﻼقات

 .١البيع ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي (  .٢الﻐﺶ و التدليﺲ

اﳋارجية  -ايران .

 .٣اﳌعامﻼت ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي ( .

٠٠٣١٧

٠٠٣٢١

الﺸريدة  ،منﺼور بن ﳏمد

رمﻀان  ،ابراﻫيم عبدالﻔتاح

ﺧﻄوات عملية ﳊل اﳌﺸﻜﻼت الﺼعبة  /منﺼور

اﳋيال الﺸعﺮي بﲔ الﺸاﰊ و ﳏمد اﳋﻀﺮ ﺣﺴﲔ

بن ﳏمد الﺸريدة -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع

 / ١ -ابراﻫيم عبدالﻔتاح رمﻀان -.العرب -.ع

١٧٢
) ﲨادى اﻻﺧرة  ،( ١٤٣٩ص .٩٥-٩٢

 ) ١٠-٩الربيعان  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

 .١ﺣل اﳌﺸاﻛل .

.٥٤٤-٥٢٧
 .١الﺸاﰊ  ،ابو الﻘاسم  - ،ت  ١٣٥٣ﻫـ  -نﻘد

٠٠٣١٨

 .٢ﺣسﲔ  ،ﳏمد اﳋﻀر  - ،ت  ١٣٧٧ﻫـ .٣

العﻘيل  ،عﻘيل بن عبدالرﲪن بن ﳏمد

اﳋيال
٥٠

 ،ابو الﻘاسم  - ،ت  ١٣٥٣ﻫـ  -نﻘد  .٣اﳋيال

اﻻدﰊ .

اﻻدﰊ .

٠٠٣٢٢

٠٠٣٢٥

رمﻀان  ،ابراﻫيم عبد الﻔتاح
اﳋيال الﺸعﺮي بﲔ الﺸاﰊ و ﳏمد اﳋﻀﺮ ﺣﺴﲔ

قﺼاب  ،وليد ابراﻫيم

 / ٢ -ابراﻫيم عبدالﻔتاح رمﻀان -.العرب -.س

اﳋيال والوﻫم عند اﻻد ء  /وليد قﺼاب-.

 ، ٥٣ع  ) ١٢ - ١١اﳉماد ن  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير /

اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٩ﲨادى اﻻوﱃ

مارس  ،( ٢٠١٨ص .٧٥٨-٧٣٧

 ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .١٢٥-١٢٢

 .١الﺸاﰊ  ،ابو الﻘاسم  - ،ت  ١٣٥٣ﻫـ  -نﻘد

 .١اﳋيال اﻻدﰊ  .٢الوﻫم  .٣اﻻد ء .

٠٠٣٢٦

 .٢ﺣسﲔ  ،ﳏمد اﳋﻀر  - ،ت  ١٣٧٧ﻫـ .٣
اﳋيال

بﺸري  ،ﳏمد اﳌﻬدي  ١٩٤٨ ،م

اﻻدﰊ .

اﳋيل و اﳊواجز :جﺮداق للوﻃﻦ واﻻنﺴان /

٠٠٣٢٣

ﳏمد اﳌﻬدي بﺸرى -.الﻔيﺼل -.ع) ٤٩٦ - ٤٩٥

رمﻀان  ،ابراﻫيم عبدالﻔتاح

ربيع

اﳋيال الﺸعﺮي بﲔ الﺸاﰊ وﳏمد اﳋﻀﺮ ﺣﺴﲔ

اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير

: ٣ -اﳌبﺤﺚ الﺜاﱐ  :اﳋيال الﺸعﺮي بﲔ الﺸاﰊ

 ،( ٢٠١٨ص .٥٧ - ٥٢

واﳋﻀﺮ ﰲ ﳎال اﻻستﺸﻬاد  /ابراﻫيم

 .١الﺸعر العرﰊ  -السودان  -العﺼر اﳊديﺚ .٢
الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -السودان .

عبدالﻔتاح رمﻀان -.العرب -.س  ، ٥٤ج ) ٢-١

٠٠٣٢٧

رجب /
ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  /مايو  ،( ٢٠١٨ص -٩٧

د .زﻫﲑ النواب :مﺴﲑة علمية ومﻬنية زاﺧﺮة

.١١٤

لنﺠاح  -.ارﺿنا -.ع  ] ) ٢٠رمﻀان ، [ ١٤٣٩

 .١ﺣسﲔ  ،ﳏمد اﳋﻀر  - ،ت  ١٣٧٧ﻫـ .٢

مايو  ،( ٢٠١٨ص .٣١-٢٨

الﺸاﰊ

 .١اﳉيولوجيون السعوديون .

 ،ابو الﻘاسم  - ،ت  ١٣٥٣ﻫـ  -نﻘد  .٣اﳋيال

٠٠٣٢٨

اﻻدﰊ .

دار الﻜتﺐ الﺴعودية وجﺬور اﳌﻜتبة الوﻃنية

٠٠٣٢٤

للمملﻜة  -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع ) ٩٠

رمﻀان  ،ابراﻫيم عبدالﻔتاح

رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص .٤٥-٤٢

اﳋيال الﺸعﺮي بﲔ الﺸاﰊ وﳏمد اﳋﻀﺮ ﺣﺴﲔ

 .١دار الﻜتب الوﻃنية ) الر ض ( .

: ٤ -اﳌبﺤﺚ الﺜالﺚ بﲔ اﳋﻀﺮ والﺸاﰊ ﰲ ﳎال

٠٠٣٢٩

التﻄبيﻖ  /ابراﻫيم عبدالﻔتاح رمﻀان -.العرب-.

سباﻃة  ،عبدا يد

س  ، ٥٤ج  ) ٤-٣رمﻀان  /ﺷوال  ، ١٤٣٩مايو /

د ت اﳊﺮوب الﺴيﱪانية  /عبدا يد

يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٢٨٠-٢٦٣

سباﻃة -.ا لة العربية -.ع ) ٤٩٨رجب ، ١٤٣٩

 .١ﺣسﲔ  ،ﳏمد اﳋﻀر  - ،ت  ١٣٧٧ﻫـ .٢

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٥١ - ٤٨

الﺸاﰊ
٥١

 .١أمن اﳊواسيب  .٢أمن اﳌعلومات .٣

للمدينة  /ﳏمد ﺧﲑﳏمود البﻘاعي -.ا لة

اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة  .٤مﻜاﻓحة

العربية -.ع ) ٤٩٧ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩مارس

اﳉرﳝة  -معاﳉة البيا ت .

٢٠١٨

٠٠٣٣٠

( ،ص .٢٣ - ١٦
 .١الو ﺋﻖ  .٢الدرعية ) السعودية (  -ريﺦ

سﻘا  ،مرﻫﻒ عبداﳉبار

 .٣الدرعية ) السعودية (  -ﺧراﺋﻂ  .٤ﻓرنسا .

دراسة ﺣديﺚ واﺛلة بﻦ اﻻسﻘع) :اعﻄيت مﻜان

٠٠٣٣٤

التوراة الﺴبع الﻄوال( دراية  ،وﲢﻘيﻖ اﳌﺮاد

السمﻬري  ،ﻫيا بنت عبدالرﲪن

لﺴبع الﻄوال  /مرﻫﻒ بن عبداﳉبار سﻘا-.
ﳎلة العلوم اﻻنسانية واﻻدارية -.ع  ) ١٢ربيع

الدرعية ﰲ وجدان الﺸعﺮاء  /ﻫيا

اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٨٧ - ٥٨

عبدالرﲪن السمﻬري -.ا لة العربية -.ع ) ٤٩٧

 .١اﳊديﺚ  -مباﺣﺚ عامة  .٢علوم الﻘران .

ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص -٢٨
.٣١

٠٠٣٣١

 .١الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -السعودية  -العﺼر

اﳋﻄيب  ،عماد علي

اﳊديﺚ  .٢الدرعية ) السعودية (  -ﺷعر .

دراما ﺣﻜي الﺼورة الﺸعﺮية :اﳕاط مﻦ اﳌعلﻦ

٠٠٣٣٥

واﳌخﻔي عند الﺸاعﺮ الﺴعودي  /عماد الدين

الربيع  ،ﺧالد بن عبدالعزيز بن اﲪد

اﳋﻄيب -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع  ) ٨٩ربيع

دﻻلة لﻔﻆ ) مﻘارب اﳊديﺚ ( عند اﻻمام اﲪد

اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .٨٥-٨٢

رﲪﻪ ﷲ ﺗعاﱃ :ﲨعا ودراسة  /ﺧالد بن

 .١الﺸعر الﻘﺼﺼي  -نﻘد  -السعودية .

عبدالعزيز الربيع -.ﳎلة البحوث اﻻسﻼمية -.ع

٠٠٣٣٢

 ) ١١٤ﺷعبان  ،( ١٤٣٩ص .١٤٣-٨٢

ﻛيتا  ,جاﻛارﳚا

 .١ابن ﺣنبل  ،اﲪد بن ﳏمد  - ،ت  ٢٤١ﻫـ -

درجة استخدام معلمي اللﻐة العﺮبية

٤٧١

اسﱰاﺗيﺠيات التﻘوﱘ الواقعي ﰲ اﳌﺮﺣلة

ح  .٢اﳊديﺚ الﺼحيﺢ  .٣اﳊديﺚ  -ﺗراجم الرواة .

الﺜانوية ﳌدارس العﺮبية ﰲ ماﱄ /

٠٠٣٣٦

جاﻛارﳚا ﻛيتا  ،ﳏمد زيد بن اﲰاعيل -.ﳎلة

وارت  ،مونتﺠومري ﻓان

العلوم الﱰبوية -.مﺞ  ، ١٩ع  ) ٣صﻔر ، ١٤٣٩

دمج قﻀا ﺗبﲏ ﺗﻘنيات اﳌعلومات واﻻﺗﺼاﻻت

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٠٨ - ٣٧٩
 .١مدرسو اللﻐة العربية  -ﺗﻘييم اﻻداء .٢

ﰲ نﻈﺮية الﻘيادة اﻻلﻜﱰونية  /مونتﺠومري

التعليم الﺜانوي  -ماﱄ  .٣التﻘوﱘ الﱰبوي .٤

ﻓان وارت  ] ...وآخ  ، [ .ﺗرﲨة عﺠﻼن ﳏمد ﺣﺠﲑ

اﳌدارس العربية  -ماﱄ .

الﺸﻬري -.اﻻدارة العامة -.مﺞ  ، ٥٨ع  ) ٤ﺷوال
 ، ١٤٣٩يونيﻪ  ،( ٢٠١٨ص .٩١٦-٨٨٧

٠٠٣٣٣

 .١ﺗﻘنية اﳌعلومات  .٢الﻘيادة اﻻدارية .٣

البﻘاعي  ،ﳏمد ﺧﲑ ﳏمود

ﺗﻘنية اﻻﺗﺼاﻻت .

الدرعية ﰲ اﳌﺼادر الﻔﺮنﺴية واول ﺧﺮيﻄة
٥٢

اﳌﻐﺮب  /ﳏمد الﺼﻐﲑ جنﺠار -.التسﺠيلة -.ع

٠٠٣٣٧

 ) ٣٧رمﻀان  ، ١٤٣٩يونيو  ،( ٢٠١٨ص -٦٨

ﳏمد  ،عمر سعيد

.٧٣

دور الﺸعﺮ التﺸادي ﰲ الدعوة اﻻسﻼمية /

 .١مﺆسسة اﳌلﻚ عبدالعزيز آل سعود للدراسات

عمر سعيد ﳏمد -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.س  ، ٢٥ع

اﻻسﻼمية و العلوم اﻻنسانية ) الدار البيﻀاء (

) ٩٧

 -اﳌﻜتبة  .٢التنمية اﳌستدﳝة .

ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩يناير  /مارس

٠٠٣٤١

 ،( ٢٠١٨ص .٩٩-٩٦
 .١الدعوة اﻻسﻼمية  -ﺗﺸاد  .٢الرساﺋل

اﺧدوش ،اﳊسﲔ

اﳉامعية  -عرض و ﲢليل  .٣اﻓريﻘيا  -ﺷعر .

دور اﳌﻜبوت الﺴياسي واﳋيال الديﲏ ﰲ

٠٠٣٣٨

ﺗﺮسيﺦ ايديولوجيا اﶈاﻓﻈة والتﺸدد الدينيﲔ
 /اﳊسﲔ اﺧدوش -.اﳊوار -.ع  ) ٣٠رجب ١٤٣٩

ﳏمود  ،رﺿا ابراﻫيم

،

دور صناع الﺴﻼح ﰲ ﺣياﻛة الﻘﺮارات و جيج

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٧٧-٧٤

الﺼﺮاعات !  /رﺿا ابراﻫيم ﳏمود -.اﳊرس

 .١اﻻيديولوجية  -نﻘد  .٢الﻐلو ﰲ الدين .

الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع  ) ٣٧١رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو

٠٠٣٤٢

٢٠١٨
( ،ص .٩٢-٨٨

ﳏروس  ،رمﻀان عارف رمﻀان ﳏروس

 .١ﲡارة اﻻسلحة  .٢اﲣاذ الﻘرارات .٣

دور اﳌلﻜية اﻻجنبية ﰲ اﳊد مﻦ ادارة

الﺼراع الدوﱄ .

اﻻر ح:دليل مﻦ الﺸﺮﻛات اﳌﻘيدة لبورصة

٠٠٣٣٩

اﳌﺼﺮية  /رمﻀان عارف رمﻀان ﳏروس -.اﻻدارة

اﳊرﰊ  ،ﻫناء ﻓيحان

العامة -.مﺞ  ، ٥٨ع  ) ٤ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيﻪ

دور اﳌدرسة الﺜانوية ﰲ ﺗنمية الوعي اﻻمﲏ

٢٠١٨

لدى الﻄالبات  /ﻫناء ﻓيحان اﳊرﰊ -.ا لة

( ،ص .٨٨٣-٨٣٩
 .١اﳌﺸارﻛة ﰲ اﻻر ح  .٢اﻷسواق اﳌالية -

العربية للدراسات اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧٠ربيع

مﺼر  .٣الﺸرﻛات  -مﺼر .

اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٩٩-٧١

٠٠٣٤٣

 .١ﻃالبات اﳌدارس الﺜانوية  -اﳌدينة اﳌنورة
 .٢التوعية اﻻمنية  -السعودية  .٣اﻻدارة

رجب  ،علي ﳏمد

اﳌدرسية  -السعودية .

دور اﳌملﻜة العﺮبية الﺴعودية الدوﱄ

٠٠٣٤٠

واﻻسﻼمي  /علي ﳏمد علي رجب -.الدﻓاع -.س

جنﺠار  ،ﳏمد الﺼﻐﲑ

 ، ٥٦ع  ) ١٨١ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

دور مﺮاﻛز التوﺛيﻖ واﳌﻜتبات اﳌتخﺼﺼة ﰲ

.١٢٥-١٢٠

ﲢﻘيﻖ اﻫداف التنمية اﳌﺴتدامة :ﲡﺮبة مﻜتبة

 .١اﳌنﻈمات و اﳍيﺌات  -السعودية  .٢السعودية
 -العﻼقات اﳋارجية .

مؤسﺴة اﳌلﻚ عبدالعزيز ال سعود لدار البيﻀاء
٥٣

اﳌﺨالﻔات اﳌرورية  -السعودية  .٣اﳌرور -

٠٠٣٤٤

نﻈام ساﻫر  .٤اﳌرور  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة

العايد  ،واصﻒ سﻼمة

 -السعودية .

دور مواقع اﻻعﻼم اﻻجتماعي ﰲ ﺗعزيز

٠٠٣٤٧

العﻼقات اﻻجتماعية ورﻓع مﻔﻬوم الﺬات لﺬوي

الﻔاسي  ،ﻫتون اجواد عبدﷲ  ١٣٨٤ ،ﻫـ -

اﻻﺣتياجات اﳋاصة وعﻼقتﻬا ببعﺾ اﳌتﻐﲑات

دومة اﳉندل ﰲ الﻘﺮنﲔ الﺜامﻦ والﺴابع قبل

اﻻﺧﺮى  /واصﻒ العايد  ،ﳏمد بن عبدﷲ
الﺸايع -.ﳎلة العلوم اﻻنسانية واﻻدارية -.ع

اﳌيﻼد  /ﻫتون اجواد الﻔاسي ؛ ﺣاورﻫا عمر

 ) ١٢ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص ٣٢

بوقاسم -.اﳉوبة -.ع  ) ٥٧ﳏرم  /ربيع اﻻول

.٥٧ -

 ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٧٧-٧٢

 .١مواقع التواصل اﻻجتماعي  .٢العﻼقات

جوار صحﻔي

اﻻجتماعية  .٣اﻻﻃﻔال اﳌعوقون  -رعاية .٤

 .١دومة اﳉندل ) السعودية (  -ريﺦ .

٠٠٣٤٨

اﻻ ) علم نﻔﺲ ( .

٠٠٣٤٥

الزين  ،ﳏمد ﺷوقي

الﺼو ن  ،نورة بنت ابراﻫيم بن صر

الديﻦ والﺮؤية العلمانية للعاﱂ ﰲ ﺿوء

دور اﳌؤسﺴات اﳊﻜومية ﰲ اﻛﺴاب وﺗنمية

النماذج التنﻈيمية الﻜﱪى  /ﳏمد ﺷوقي

مﻬارات الﻘيادة لدى الﺸباب الﺴعودي ):دراسة

الزين -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذواﳊﺠة

ميدانية علﻰ عينة مﻦ ﺷباب منﻄﻘة الﺮ ض ( /

/ ١٤٣٨
ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص -٣٦

نورة ابراﻫيم الﺼو ن -.ﳎلة العلوم اﻻنسانية

.٣٨

واﻻدارية -.ع  ) ١٢ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ

 .١النﺼرانية و العلمانية  .٢الدين و العلمانية .

 ،( ٢٠١٧ص .١٤٤ - ١١٧

٠٠٣٤٩

 .١الﺸباب الر ض  .٢الﻘيادة اﻻدارية -
ﺗﻘييم اﻻداء  -السعودية  .٣اﳌﺆسسات العامة -

اﶈمود  ،ﳏمد بن علي

الر ض .

الديﻦ والعلمانية :اﳌعﲎ وﻓﻀاء التاويل

٠٠٣٤٦

 /ﳏمد علي اﶈمود -.الﻔيﺼل -.ع ) ٤٩٢ - ٤٩١

اﳌﻄﲑ  ،عامر بن صر

ذو

دور نﻈام ساﻫﺮ ﰲ ﲢﺴﻦ مﺴتوى الﺴﻼمة

اﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر
٢٠١٧

اﳌﺮورية ﰲ مدينة الﺮ ض ﳌملﻜة العﺮبية

( ،ص .٢٥-٢٢

الﺴعودية  /عامر بن صر اﳌﻄﲑ؛ علي بن

 .١الدين و العلمانية .

ﺿبيان الرﺷيدي -.ﳎلة البحوث اﻻمنية -.مﺞ ، ٢٧

٠٠٣٥٠

ع  ) ٦٩ربيع الﺜاﱐ  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص
.٩٢-٥٣

عبدﷲ  ،مﺼﻄﻔﻰ

 .١اﳌرور  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات  -السعودية .٢

الﺬاﺋﻘة اﳉمالية بﲔ اﳌﻜان والزمان :ﻫل
٥٤

ﻫناك اﻓﻀلية ؟  /مﺼﻄﻔﻰ عبدﷲ -.ا لة

٠٠٣٥٥

العربية -.ع  ) ٤٩٩ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

الﺼاﱀ  ،عبدا يد بن عبدالرﲪن

ص .٣٣-٣٢

الﺬﻛاء اﻻجتماعي  /عبدا يد بن

 .١الذوق  .٢اﳉمالية .

عبدالرﲪن الﺼاﱀ -.الﺼﻘور -.س  ، ٤٣ع ) ٧٩

٠٠٣٥١

ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٨٣

اﳊرز  ،ﳏمد بن علي بن ﺣسن  ١٣٨٨ ،ﻫـ -

 .١الذﻛاء اﻻجتماعي .

الﺬاﺋﻘة اﳉمالية وقيمة اﳉﺴد  /ﳏمد

٠٠٣٥٦

اﳊرز -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٩ﺷعبان ، ١٤٣٩

الﺸاﻓعي  ،ﺷريﻒ

مايو  ،( ٢٠١٨ص .٩-٦

الﺬﻛاء الﺼناعي واﻻبداع اﻻنﺴاﱐ ﰲ زمﻦ

 .١اﳉمالية ﰲ الﻔن  .٢الذوق  .٣جسم اﻻنسان

مﻐايﺮ  /ﺷريﻒ الﺸاﻓعي -.ا لة العربية -.ع

 .٤اﳉمال  -نﻘد .

 ) ٤٩٦ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص

٠٠٣٥٢

.٣٥-٣٢

ﲰحان  ،اسﻼم

 .١الذﻛاء الﺼناعي .

الﺬاﺋﻘة دليل العارﻓﲔ  /اسﻼم ﲰحان-.

٠٠٣٥٧

ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٩ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو

ﺧﻄاب  ،يوسﻒ ﻛامل

 ،( ٢٠١٨ص .٢٥-٢٤

الﺬﻛﺮى الﺜالﺜة لبيعة ﺧادم اﳊﺮمﲔ الﺸﺮيﻔﲔ

 .١الذوق  .٢اﳉمالية ﰲ الﻔن .

اﳌلﻚ سلمان بﻦ عبدالعزيزقﺮاءة ﲢليلية ﰲ ملﻔات

٠٠٣٥٣

اﻻﳒاز  /يوسﻒ ﻛامل ﺧﻄاب -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ

اﳊمداﱐ  ،مبارك ﲬيﺲ

ﺧالد العسﻜرية -.ع  ) ١٣١ربيع اﻻﺧر ، ١٤٣٩

ذاﺋﻘة اﳌﺮأة ﰲ عﺼﺮ ا تمع اﳋليﺠي

ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٧٦-٤٠

الﺴاﺋل  /مبارك ﲬيﺲ اﳊمداﱐ -.ا لة

 .١سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  - ،ملﻚ

العربية -.ع  ) ٤٩٩ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

السعودية  .٢سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ،

ص .٢١-١٦

ملﻚ السعودية  -البيعة  .٣السعودية  -ريﺦ -

 .١الذوق  .٢اﳉمالية  .٣اﳌرأة  -اﻻﺣوال

اﳌلﻚ سلمان .

اﻻجتماعية  -دول ﳎلﺲ التعاون اﳋليﺠي .٤

٠٠٣٥٨

السلع اﻻستﻬﻼﻛية  -ﺗسويﻖ .

اﳉذﻻﱐ  ،ﳏمد بن سعود بن صاﱀ

٠٠٣٥٤

رابﻄة العاﱂ اﻻسﻼمي و روما ﺣد ن

بﻄاﱄ  ،عبدا يد

رﳜيان يبعﺜان رسالة اﻻسﻼم  /ﳏمد بن

الﺬاﺋﻘة واﺛﺮﻫا ﰲ ﺣياة اﳌتﺬوق /

سعود اﳉذﻻﱐ -.الرابﻄة -.س ، ٥٤ع ) ٦١٣صﻔر

عبدا يد بﻄاﱄ -.ا لة العربية -.ع ) ٤٩٩

 ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٢٤

ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص .٥٥-٥٢

 .١رابﻄة العاﱂ اﻻسﻼمي .

 .١الذوق .

٠٠٣٥٩
٥٥

اليامي  ،ﻫادي

الزﻫراﱐ -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع ) ١٥

رابﻄة العاﱂ اﻻسﻼمي الوجﻪ اﳉديد /

ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص .٣٥-٣٤

ﻫادي اليامي -.الرابﻄة -.س ، ٥٤ع ) ٦١٣صﻔر

 .١ابو ﲤام  ،ﺣبيب بن اوس  - ،ت  ٢٣١ﻫـ  -نﻘد

١٤٣٩

 .٢ﺷعر الر ء  -نﻘد  -العﺼر العباسي .

٠٠٣٦٤

 ،نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٢٣
 .١رابﻄة العاﱂ اﻻسﻼمي .

آل سعود  ،بندر بن عبدﷲ بن ﺗرﻛي

٠٠٣٦٠

الﺮجل الﺼاﱀ عبدالعزيز ال سعود :الﻘيادة

ﳏمود  ،سيد

لﻔﻄﺮة الﺴليمة  /بندر بن عبدﷲ بن ﺗرﻛي

راس اﳌال الﺜﻘاﰲ الﻐاﺋﺐ :مﺼﺮ مﺜاﻻ /

ال سعود -.الدﻓاع -.س  ، ٥٦ع  ) ١٨١ﳏرم

سيد ﳏمود -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٤ربيع

، ١٤٣٩

اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣٣-٣٠

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١١١-١٠٦

 .١رؤوس اﻷموال  .٢مﺼر  -الﺜﻘاﻓة اﳉماﻫﲑية .

 .١السعودية  -ريﺦ  -اﳌلﻚ عبدالعزيز .

٠٠٣٦٥

٠٠٣٦١
ﳏمد  ،اﺷرف صاﱀ

اﳉميل  ،ﳏمد بن ﻓارس اﲪد  ١٣٦٨ ،ﻫـ -

الﺮبوت ﰲ الﱰاث العلمي العﺮﰊ :اسالوا علم

رﺣلة ابﻦ جبﲑ :قﺮاءة ﺗﺼﺤيﺤية لبعﺾ مﺸاﻫداﺗﻪ

اﳊيل والدمي ذاﺗية اﳊﺮﻛة !  /اﺷرف صاﱀ

ابﻦ جبﲑ ﰲ مﺼﺮ واﳊﺠاز والﺸام  /ﳏمد ﻓارس

ﳏمد -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٩ﺷعبان ، ١٤٣٩

اﳉميل -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٣صﻔر ، ١٤٣٩

مايو  ،( ٢٠١٨ص .١٠٠-٩٦

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٩٢-٨٦

 .١اﻻنسان اﻵﱄ  .٢الﱰاث العرﰊ .٣

 .١ابن جبﲑ  ،ﳏمد بن اﲪد  - ،ت  ٦١٤ﻫـ .٢

اﳌيﻜانيﻜا عند اﳌسلمﲔ .

ادب الرﺣﻼت  -نﻘد .

٠٠٣٦٦

٠٠٣٦٢
ﻓرﺣات  ،اﲪد

أنساعد  ،ﲰﲑة

ربيع الﻐﺮب وﲢوﻻﺗﻪ :ﺛﻘاﻓتﻪ ﺗﺮسخت ﰲ ذاﻛﺮة

الﺮﺣلة اﳊﺠازية ﰲ اﻻدب اﳉزاﺋﺮي الﻘدﱘ

مﻔﻜﺮيﻪ وﻛتابﻪ ومبدعيﻪ  /اﲪد ﻓرﺣات-.

:قﺮاءة ﰲ رﺣلة اﲪد بﻦ عمار اﳉزاﺋﺮي ﳓلة

الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو اﳊﺠة / ١٤٣٨

اللبيﺐ ﺧبار الﺮﺣلة اﱃ اﳊبيﺐ  /ﲰﲑة

ﳏرم

انساعد -.العرب -.س  ، ٥٤ج  ) ٤-٣رمﻀان /

 ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص -١١٦

ﺷوال

.١٢١

 ، ١٤٣٩مايو  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص .١٧٨-١٥٧

 .١الوﻻ ت اﳌتحدة  -ريﺦ  -الﺜورات .

 .١ادب الرﺣﻼت  .٢اﳊﺞ  -وصﻒ و رﺣﻼت .٣

٠٠٣٦٣

اﳊﺞ ﰲ اﻻدب العرﰊ  .٤اﻻدب العرﰊ  -نﻘد -
اﳉزاﺋر .

الزﻫراﱐ  ،عبدﷲ بن عﻄية

٠٠٣٦٧

الﺮ ء عند اﰊ ﲤام  /عبدﷲ بن عﻄية
٥٦

ابراﻫيم  ،ﳎدي

بن اﲪد بن اﶈبوﰊ -.العرب -.س  ، ٥٣ع - ١١

رﺣلة الدر دي بعيد ﺣﻜم اﳌلﻚ عبدالعزيز

١٢

:سﻔﺮ مﻪ ﺣﺠاز يوﺛﻖ اﻻمﻦ الﺴعودي لﻘاصدي

) اﳉماد ن  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  /مارس  ،( ٢٠١٨ص

اﳊﺮمﲔ الﺸﺮيﻔﲔ  /ﳎدي ابراﻫيم -.ا لة

٦٩٣
.٧١٨ -

العربية -.ع  ) ٤٩٢ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر ،( ٢٠١٧

 .١الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -موريتانيا  .٢اﻻدب

ص .٩٥-٩٠

العرﰊ  -نﻘد  -موريتانيا  .٣الرساﺋل العربية -

 .١الرﺣالة اﳍنود  .٢اﳊﺠاز  -وصﻒ و رﺣﻼت

نﻘد .

 .٣السعودية  -ريﺦ  -اﳌلﻚ عبدالعزيز .

٠٠٣٧١

٠٠٣٦٨

النابلسي  ،عبدالﻐﲏ بن اﲰاعيل  ،ت  ١١٤٣ﻫـ

عﻼم  ،أﲪد بن ﳏمد بن عبدالعزيز

رسالة ﰲ النزاﻫة ﰲ ﺣﻜم الﺼﻼة علﻰ اﳉناﺋز

الﺮد علﻰ زعم التﺤﺮيﻒ ﰲ ﻛتاب ¢اﳌعﺮب ﺷﺮح

ﰲ اﳌﺴاجد  /عبدالﻐﲏ بن اﲰاعيل بن

قواﰲ اﻻﺧﻔﺶ واﺷتﻘاق اﲰاﺋﻬا ¢ﻻبﻦ جﲏ

عبدالﻐﲏ النابلسي اﳊنﻔي ؛ ﲢﻘيﻖ وﺗعليﻖ بدرية

ت٢٩٣ﻫـ  /اﲪد ﳏمد عبدالعزيز عﻼم -.ﳎلة

بنت صاﱀ السياري -.ﳎلة البحوث اﻻسﻼمية -.ع

الدراسات اللﻐوية -.مﺞ  ، ٢٠ع  ) ٤ذو اﳊﺠة

 ) ١١٣ﳏرم  /ربيع اﻻﺧر  ،( ١٤٣٩ص .١٤٤-٩٧

١٤٣٩

 .١صﻼة اﳉنازة .

 ،اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٣٣٦-٢٩٩

٠٠٣٧٢

 .١اللﻐة العربية  -اﺷتﻘاق .

الرويﲏ  ،عبلة

٠٠٣٦٩

رساﺋل سعدﷲ ونوس :مﻬزمون ﺣﱴ العﻈم /

بن اﶈبوﰊ  ،ﳏمدن بن أﲪد

عبلة الرويﲏ -.الﻔيﺼل -.س  ، ٤٢ع ٥٠٠ - ٤٩٩

رسالة اﺗﻼميد :ابداع نﺜﺮي وﺗﻘليد ﳏﻈﺮي

)

:وقﻔة مع ﺗلﻄيﻒ اﻻجواء و مﲔ الﻐﺬاء /

ﺷعبان  /رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص

ﳏمدن بن اﲪد بن اﶈبوﰊ -.العرب -.س  ، ٥٤ج

.١٦٦-١٦٢

 ) ٢-١رجب  /ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  /مايو ٢٠١٨

 .١ونوس  ،سعد ﷲ  -نﻘد .

(،

٠٠٣٧٣

ص .١٣٢-١١٥
 .١الرساﺋل العربية  -نﻘد  .٢الﺸعر العرﰊ -

السمﻚ  ،عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

نﻘد  -موريتانيا  .٣اﻻدب العرﰊ  -نﻘد -

رﺷاد ﻓﺮعون :الوزيﺮ واﳌﺴتﺸار الﺮﻓيع /

موريتانيا .

عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم السمﻚ -.ا لة العربية  -.ع
 ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص -٨٨

٠٠٣٧٠

.٩١

بن اﶈبوﰊ  ،ﳏمدن بن أﲪد

 .١رجال الدولة السعوديون .

رسالة اﺗﻼميد  :ابداع نﺜﺮي وﺗﻘليد ﳏﻈﺮي

٠٠٣٧٤

:وقﻔة مع ﺗلﻄيﻒ اﻻجواء و مﲔ الﻐﺬاء  /ﳏمد

البﻜر  ،ﺧالد بن عبدالﻜرﱘ بن ﲪود
٥٧

ابﻦ رﺷيد الﻔﻬﺮي :واوﱃ الﺮﺣﻼت اﳌﻐﺮبية

بن اﲪد الﻜناﱐ -.عيادة اﳉندي -.ع  ) ٥٠ربيع

اﳌدونة ﰲ اﳊﺠاز  /ﺧالد البﻜر -.الﻔيﺼل -.ع

اﻻﺧر  ،( ١٤٣٩ص .٣١-٢٨

 ) ٤٩٤ - ٤٩٣ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ

 .١الرﻫاب .

٠٠٣٧٩

 ،( ٢٠١٧ص .١١٣-١١٠
 .١ادب الرﺣﻼت  -نﻘد  .٢اﳊﺞ  -وصﻒ و

الﻈاﻫري  ،ابو عبدالرﲪن بن عﻘيل  ١٣٥٧ ،ﻫـ -

رﺣﻼت

الﺮومانﺴية اللﺬيﺬة ﻫي الينبوع :الﺜﺮ الﺜﺮي

 .٣رﺣﻼت اﳊﺞ  -ريﺦ  .٤الرﺣالة اﳌﻐاربة .

للﺠمال الﻔﲏ اﳌﺮقص  /ابوعبدالرﲪن ابن عﻘيل

٠٠٣٧٥

الﻈاﻫري -.ا لة العربية -.ع ) ٤٩٨رجب ، ١٤٣٩

عبدﷲ  ،يسري عبدالﻐﲏ

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٨٠ - ٧٨

رصيد الﻔﻜﺮي واﻻدﰊ بﲔ التواصل

 .١الرومانسية ﰲ الﺸعر العرﰊ  .٢الرومانسية

واﻻنﺴﺠام الﻘيمي  /يسري عبدالﻐﲏ عبدﷲ-.

ﰲ اﻻدب  -نﻘد .

٠٠٣٨٠

اﳌنﻬل -.ع  ) ٦٥١رمﻀان  /ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيو/
يوليو  ،( ٢٠١٨ص .٧٥-٧٢

ابوﻃاﺣون  ،مﺼﻄﻔﻰ ﳏمد

 .١الﱰاث العرﰊ  -نﻘد  .٢اﳊﻀارة اﻻسﻼمية

رؤية ﺷعﺮية ﳌﺸﻜل العنﻒ واﻻرﻫاب :رمتﲏ

 -عﺼر اﻻزدﻫار .

بداﺋﻬا وانﺴلت  /مﺼﻄﻔﻰ ﳏمد ابوﻃاﺣون -.اﻻدب

٠٠٣٧٦

اﻻسﻼمي -.مﺞ  ، ٢٤ع  ) ٩٦ﳏرم  /ربيع اﻻول

الﻜرت  ،ﲨعان بن علي  ١٣٧٨ﻫـ -

 ، ١٤٣٩اﻛتوبر  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣٧-٣١

رﻏدان :زﻫﺮة جبال الﺴﺮوات  /ﲨعان

 .١اﻻرﻫاب  -ﺷعر .

٠٠٣٨١

الﻜرت -.اﻫﻼ وسﻬﻼ -.س ، ٤٣ع ) ٤رجب ١٤٣٩
،

اﳌسعودي  ،راﻛان

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٢٥ - ٢٠

الزراعة العمودية :مواجﻬة النمو الﺴﻜاﱐ

 .١جبال السروات ) السعودية (  .٢الباﺣة )

واﳓﺴار اﻻراﺿي الزراعية  /راﻛان اﳌسعودي-.

السعودية ( .

الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٢رجب  /ﺷعبان [ ١٤٣٩

٠٠٣٧٧

،

الﺮمل :مورد ﻃبيعي ﻏﲑ متﺠدد ومﻬدد

مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٢٥-٢١
 .١التﻘنية الزراعية .

لنﻀوب  -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٤ﺷوال

٠٠٣٨٢

 /ذو الﻘعدة  ، [ ١٤٣٩يوليو  /اﻏسﻄﺲ ،( ٢٠١٨
ص .٨٩-٨١

ابو زيد  ،اﲪد

 .١الرمال .

زﻓﺮات اﻻدب الباﻛي :مﺮاﺛي اﳌدن

٠٠٣٧٨

واﳌمالﻚ  /اﲪد ابوزيد -.ا لة العربية -.ع

الﻜناﱐ  ،علي اﲪد

 ) ٤٩٨رجب  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص -١٠٠

رﻫاب النخاريﺐ او اﳋوف مﻦ الﺜﻘوب  /علي

.١٠٦
٥٨

 .١اﳌدن و الﻘرى  -ﺷعر  .٢ﺷعر الر ء .

٠٠٣٨٧

٠٠٣٨٣

ﳏمد  ،صر السر صر

علي  ،ﳏمد ﻓﺆاد

سد النﻬﻀة:وﺿعﻪ الﻘانوﱐ ،واﺛﺮه علﻰ اﻻمﻦ

الزيﺮ ساﱂ ﰲ التاريﺦ واﻻدب واﳌخيال

الﻘومي ﰲ ﺣوض النيل  /صر السر صر ﳏمد-.

الﺸعﱯ  /ﳏمد ﻓﺆاد علي -.ا لة العربية -.

ا لة العربية للدراسات اﻻمنية -.س  ، ٣٠ع ٧٠

ع  ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص -٨٢

) ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -١٦٥

.٨٧

.١٩١

 .١اﳌﻬلﻬل  ،عدي بن ربيعة  - ،ت ﳓو  ١٠٠ق ،

 .١اﻻمن اﳌاﺋي  -دول ﺣوض النيل  .٢الﻘانون

ﻫـ  .٢الﻘﺼﺺ الﺸعبية العربية  .٣العرب قبل

البحري الدوﱄ  .٣سد النﻬﻀة ) اﺛيوبيا ( .

اﻻسﻼم  -ريﺦ  .٤ﺣرب البسوس .

٠٠٣٨٨

٠٠٣٨٤

اﳌليﺠي  ،ﺷيماء

ابواﳊسب  ،سر

سﺮقة اﻻعﻀاء البﺸﺮية :جﺮﳝة ﳏﺮمة دوليا

الﺴايبورج :مﺴتﻘبل ﺗعزيز جﺴم اﻻنﺴان

 /ﲢﻘيﻖ ﺷيماء اﳌليﺠي -.اﻻمن واﳊياة  -.س ٣٧

ﲟﻜو ت الية  /سر ابواﳊسب -.الﻘاﻓلة -.مﺞ

 ،ع  ] ) ٤٢٨ربيع اﻻول  ، [ ١٤٣٩ديسمﱪ ٢٠١٧

، ٦٦ع  ] ) ٥ذواﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم ، [ ١٤٣٩

(،

سبتمﱪ  /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٣١-٣٠

ص .١٠٣-٩٠

 .١اﻻنسان و التﻘنية .

 .١زراعة اﻻنسﺠة واﻻعﻀاء  -قوانﲔ وﺗﺸريعات
 .٢السرقة  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات .

٠٠٣٨٥

٠٠٣٨٩

بدران  ،عبداﳊميد ﳏمد
سبل اﳍدى والﺮﺷاد ﰲ سﲑة ﺧﲑ العباد

عبدﻩ  ،ﺧالد بن ﳏمد

وقميتﻪ اﻻدبية  /عبداﳊميد ﳏمد بدران-.

سعاد اﳊﻜيم ﺗﺴعيد الﺼوﻓية :سعيا اﱃ عاﱂ

العرب -.س  ، ٥٣ع  ) ١٢-١١اﳉماد ن ، ١٤٣٩

اﻛﺜﺮ انﻔتاﺣا  /ﺧالد ﳏمد عبدﻩ -.الﻔيﺼل -.ع

ﻓﱪاير  /مارس  ،( ٢٠١٨ص .٦٩٢-٦٦٥

 ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم ، ١٤٣٩

 .١السﲑة النبوية  .٢اﻻدب العرﰊ  -نﻘد -

سبتمﱪ

عﺼر صدر اﻻسﻼم  .٣اﳌداﺋﺢ النبوية  -نﻘد .٤

 /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .١٠٩-١٠٦

النﺜر العرﰊ  -نﻘد .

 .١التﺼوف اﻻسﻼمي .

٠٠٣٩٠

٠٠٣٨٦

الﺸبيلي  ،عبدالرﲪن بن صاﱀ بن عبدﷲ  ١٣٦٣ ،ﻫـ

ﻃحﻄﺢ  ،ﺧاليد ﻓﺆاد
ستيﻔان زﻓايﻎ :اﳌنﻔﻰ اﳌﺴتﺤيل  /ﺧاليد

-

ﻓﺆاد ﻃحﻄﺢ -.ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة

سعود بﻦ ﻫﺬلول  ١٤٠٣ - ١٣٢٤ﻫـ - ١٩٠٦ /

 ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٧٥-٧٢

١٩٨٣

 .١اﻻد ء اﻷﳌان .
٥٩

م :مؤلﻒ ﻛتاب ريﺦ ملوك ال سعود  ١٣٨٠ﻫـ /

٠٠٣٩٤

١٩٦٠

العﻄا  ،مﲎ عبدﷲ

م  /عبدالرﲪن الﺸبيلي -.العرب -.س  ، ٥٤ج -١

الﺴودان :ﺗبايﻦ الﻄﻘوس والعادات الﻐﺬاﺋية

 ) ٢رجب  /ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  /مايو ،( ٢٠١٨

 /مﲎ عبدﷲ العﻄا -.ا لة العربية  -.ع ٥٠١

ص .١٣٨-١٣٣

) ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص .٣٧-٣٦

 .١ال سعود  ،سعود بن ﻫذلول  - ،ت .٢ ١٤٠٣

ﻃﻘوس الﻐذاء  :ارﲢاﻻ ا و ﲢوﻻ ا

اﳌﺆرﺧون السعوديون .

 .١الﻄﻬي السودان  .٢اﻻﻏذية  .٣السودان -

٠٠٣٩١

العادات و التﻘاليد .

٠٠٣٩٥

سويلم  ،ﺣسام
سﻼح البﻼزما الﺴﻼح الناجز  /ﺣسام

موسﻰ  ،آمال

سويلم -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية -.ع ١٣١

سوسيولوجيا اﳋﻄاب الﺸعﺮي اﻻﺣياﺋي  :لوث

) ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -١٣٠

الﺬاﻛﺮة والﱰاث واﳍوية  /آمال موسﻰ-.

.١٣٧

الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو اﳊﺠة / ١٤٣٨

 .١البﻼزما ) ﻓيز ء (  .٢الﻄاقة ) ﻓيز ء (

ﳏرم

 .٣صناعة الﻐاز  .٤ﺗﻘنية اﻻسلحة  .٥صناعة

 ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٥٧-٥٢

اﻻسلحة .

 .١الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -العﺼر اﳊديﺚ .٢

٠٠٣٩٢

الﺸعر العرﰊ  -ريﺦ  -العﺼر اﳊديﺚ  .٣علم

علي  ،علي اﳌليﺠي

اﻻجتماع اﻻدﰊ  .٤اﳋﻄابة العربية  -نﻘد .

٠٠٣٩٦

سﻼمة الدول بﲔ ر ح اﻻنﻔﺼال ودواعي
اﻻستﻘﺮار  /علي اﳌليﺠي علي -.ﳎلة ﻛلية

الﺴياسة واﳌوند ل  :ﺣﻜا ت اﻻذرع اﳋﻔية

اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية -.ع  ) ١٣١ربيع اﻻﺧر ١٤٣٩

:موسوليﲏ يﺸﺮف علﻰ التﻔاصيل ويتوعد الﻔوز او

 ،ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٠٣-٨٦

اﳌوت  -.الﻔيﺼل -.س ، ٤٢ع ) ٥٠٠- ٤٩٩

 .١الوﺣدة الوﻃنية  .٢السلﻄة السياسية .٣

ﺷعبان

الدولة  -عﻼقتﻬا ﻻﻓراد و اﳉماعات .

 /رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص -٢٢

٠٠٣٩٣

.٢٧

ابن عياف  ،ﺧالد بن عبدالعزيز

 .١موسوليﲏ  ،بنتو  ١٩٤٥ - ١٨٨٢ - ،م .٢

سلمان بﻦ عبدالعزيز :رجل اﳌﺮﺣلة وقاﺋد

الر ﺿة و السياسة  .٣ايﻄاليا  -ريﺦ  -العﺼر

مﺴﲑة اﻻصﻼح  /ﺧالد بن عبدالعزيز بن عياف-.

اﳊديﺚ .

٠٠٣٩٧

اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٩ﲨادى اﻻوﱃ
 ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .٣٩-٣٦

عﻄوي  ،ﺛناء

 .١سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  - ،ملﻚ

سيﻜولوجية اﳉماﻫﲑ وروﺣﻬا :ﻛيﻒ قﺮاﻫا

السعودية  -البيعة .

اﳌﻔﻜﺮون واﻻد ء مﻦ لوبون اﱃ بورﺧيﺲ /
٦٠

ﺛناء عﻄوي -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٤ﺷوال /

٠٠٤٠٢

ذو الﻘعدة  ، [ ١٤٣٩يوليو  /اﻏسﻄﺲ ،( ٢٠١٨

اﳊﻘيوي  ،سليمان

ص .٦٥-٦٢

الﺴينما وﺣدود التواصل  /سليمان

 .١علم النﻔﺲ اﻻجتماعي  .٢اﻻدب  -علم نﻔﺲ .

اﳊﻘيوي -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٥ربيع اﻻﺧر

٠٠٣٩٨

 ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .١٠٨-١٠٤

السليمان  ،ﻫند بنت عبدالعزيز

 .١التﺼوير السينماﺋي .

الﺴيلﻔي :ﻏياب للدﳝومة ﰲ مﻘابل اللﺤﻈة

٠٠٤٠٣

 /ﻫند السليمان -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو

البياﰐ  ،ﻓاﺋزة اديب عبدالواﺣد

اﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر

ﺷارع اﳌتنﱯ :معﺮض الﻜتاب اﳌﻔتوح وملتﻘﻰ

٢٠١٧

مﺜﻘﻔي العﺮاق  /ﻓاﺋزة اديب عبدالواﺣد

( ،ص .١٦٣-١٦٠

البياﰐ -.التسﺠيلة -.ع  ) ٣٧رمﻀان  ، ١٤٣٩يونيو

 .١آﻻت التﺼوير  -استﺨدام  .٢اﳍاﺗﻒ اﳉوال .

 ،( ٢٠١٨ص .٦١-٥٨

٠٠٣٩٩

 .١اﲰاء الﺸوارع  -بﻐداد  .٢بﻐداد  -الﺸوارع

سيليﻔا بﻼث :عميﻘا  ،ﰲ ﺷﻘوق الﺮﺧام  ،يﺼدح

 .٣بﻐداد  -الﺜﻘاﻓة .

صﺮار الليل  :ﺷﺬرات مﻦ دﻓﱰ اليوميات /

٠٠٤٠٤

اﺧتيار وﺗرﲨة ﲢسﲔ اﳋﻄيب -.الﻔيﺼل -.ع - ٤٩٥

ﺣبيﱯ  ،ﳏمد بن ﲪود بن ﳏمد  ١٣٨٨ ،ﻫـ -

 ) ٤٩٦ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير /

الﺸاعﺮ الﺮاﺣل ﺣﺴﻦ الﺴبع :ﺣداﺛة ﱂ ﺗنﻘﻄع عﻦ

ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .١٢٧-١٢٢

الﱰاث  /ﳏمد ﺣبيﱯ -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٦ع ٦

 .١بﻼث  ،سيلﻔيا  ١٩٦٣ - ١٩٣٢م  .٢الﺸعر

) ] صﻔر  /ربيع اﻻول  ، [ ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ

اﻻﳒليزي  -نﻘد  -الوﻻ ت اﳌتحدة .

 ،( ٢٠١٧ص .٧١-٧٠

٠٠٤٠٠

 .١الﺸعراء السعوديون  -ﺗراجم .

الﺴينما ﺗﻔتﺢ ابوا ا للمﺴتﺜمﺮيﻦ

٠٠٤٠٥

الﺴعوديﲔ  -.اﻻقتﺼاد -.ع  ) ٥٤٢ﲨادى

ﻛﺸﻐري  ،بديعة داود ﳏمود  ١٣٧٤ ،ﻫـ -

اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .١٥-١١

ﺷاعﺮة اللوﺗﺲ  /بديعة ﻛﺸﻐري -.ا لة

 .١السينما  -السعودية  .٢اﻻستﺜمار  -السعودية .

العربية -.ع  ) ٤٩٥ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير ٢٠١٨

٠٠٤٠١

( ،ص .١٣٤

ﲰاﺣة  ،اﲪد

 .١الﱰﲨة الذاﺗية  .٢ادبيات اﳌرأة  -السعودية .

الﺴينما واﻻدب :التﻔﻜﲑ لﺼورة  ..التﻔﻜﲑ

٠٠٤٠٦

لﻜلمة  /اﲪد ﲰاﺣة -.ا لة العربية  -.ع

الﻘاعود  ،ﺣلمي ﳏمد

 ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص -١٠٦

ﺷاعﺮية الﻘص ﰲ ﳎموعة ﻇﻼل وارﻓة لﻸديبة

.١١٠

سعاد الناصﺮ  /ﺣلمي ﳏمد الﻘاعود -.اﻻدب

 .١اﻻﻓﻼم السينماﺋية  -نﻘد  .٢اﻻدب .
٦١

اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٨رجب  /رمﻀان  ، ١٤٣٩ابريل

٠٠٤١٠

/

ﺧﺼيﻔان  ،عبدالرﲪن بن ﻏازي ﻃﻪ

يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٤١-٣٢

ﺷﺮع مﻦ قبلنا واﺛﺮه ﰲ الﻔﺮوع الﻔﻘﻬية /

 .١اﻻد ء اﳌﻐاربة  .٢الﻘﺼة العربية  -نﻘد -

عبدالرﲪن بن ﻏازي ﻃﻪ ﺧﺼيﻔان -.ﳎلة اﳊﻜمة -.ع

اﳌﻐرب  .٣الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -اﳌﻐرب .

 ) ٣٧رجب  ،( ١٤٣٩ص .٣٣٣-٢٧٥

٠٠٤٠٧

 .١اﻻدلة الﺸرعية  .٢اﻻسﻼم و الد ت

رزق  ،عﻔيﻒ

اﻻﺧرى  .٣اصول الﻔﻘﻪ .

ﺷبﻪ اﳉزيﺮة الﻜورية :ﺣﺮب ﻛﻼم وبيا ت ؟

٠٠٤١١

 /عﻔيﻒ رزق -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع ) ٣٦٩

الﺸﺮﻛة الﺴعودية للﺼناعات العﺴﻜﺮية -.

ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .٩٣-٩٢

الﺼﻘور -.ع  ) ٨٠رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

 .١اﻻسلحة النووية  -ﻛور الﺸمالية  .٢ﻛور

ص .٦١-٥٧

الﺸمالية  -السياسة العسﻜرية  .٣ﻛور اﳉنوبية

 .١الﺸرﻛة السعودية للﺼناعات العسﻜرية .

 -العﻼقات اﳋارجية  -ﻛور الﺸمالية .

٠٠٤١٢

٠٠٤٠٨

العنزي  ،ﺋﻔة بنت ﲬيﺲ عﺸوي

السعيد  ،سامﺢ

ﺷﺮوط استﺤﻘاق اﳊﻀانة :دراسة ﻓﻘﻬية

ﺷﺮح ﻻمية العﺮب بﲔ اﳌﱪد والتﱪيزي

مﻘارنة  /ﺋﻔة بنت ﲬيﺲ عﺸوي العنزي -.ﳎلة

:دراسة ﰲ ﺗوﺛيﻖ النﺴبة  /سامﺢ السيعد-.

البحوث الﻔﻘﻬية اﳌعاصرة -.س  ، ٣٠ع ) ١١١

العرب -.س  ، ٥٤ج  ) ٤-٣رمﻀان  /ﺷوال ١٤٣٩

ﺷعبان

،

 ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٢٤٢-١٨٤

مايو  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٢٣٤-٢٠٧

 .١اﳊﻀانة ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي ( .

 .١الﺸنﻔرى  ،عمرو بن مالﻚ  - ،ت ﳓو  ٧٠ق  ،ﻫـ

٠٠٤١٣

 .٢اﳌﱪد  ،ﳏمد بن يزيد  - ،ت  ٢٨٥ﻫـ .٣

سنﻪ  ،صر اﲪد

التﱪيزي  ،ﳛﲕ بن علي  - ،ت  ٥٠٢ﻫـ .

ﺷعﺐ اﳌﺮجان :نﻈام ﳝنﺢ اﳊياة ﺣﱴ بعد موﺗﻪ

٠٠٤٠٩

!  /صر بن اﲪد سنة -.ا لة العربية -.ع

مﺼﻄﻔﻰ  ،اﳝن سيد ﳏمد

 ) ٥٠٢ذو الﻘعدة  ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص

الﺸﺮﻃة وﺣﻘوق اﻻنﺴان:دراسة ﲢليلية صيلية

.١٢٧-١٢٢

ﻵليات ﲪاية ﺣﻘوق اﻻنﺴان ﰲ مﺼﺮ دوليا

 .١الﺸعب اﳌرجانية .

واقليميا ودستور ودور الﺸﺮﻃة ﰲ ﲪايتﻬا /

٠٠٤١٤

اﳝن سيد ﳏمد مﺼﻄﻔﻰ -.ا لة العربية للدراسات

ﺣويزي  ،عبدالرازق

اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧١ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل

ﺷعﺮ اﰊ جعﻔﺮ الﺮعيﲏ الﻐﺮ ﻃي ت  ٧٧٩ﻫـ

 ،( ٢٠١٨ص .٢٧٣-٢٤٩

 /ﲨع وﺷرح وﺗﻘدﱘ عبدالرزاق ﺣويزي -.العرب -.س

 .١ﺣﻘوق اﻻنسان  -مﺼر  .٢الﺸرﻃة  -مﺼر .

٦٢

 ، ٥٤ج  ) ٦-٥ذو العﻘدة  /ذو اﳊﺠة ، ١٤٣٩

 ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣١-١

مايو

 .١الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  .٢السﺠون  -ﺷعر .٣

 /يوليو  /اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٣٤٠-٣٢٣

ﲢليل النﺺ .

 .١ابو جعﻔر الرعيﲏ  ،اﲪد بن يوسﻒ  ،ت ٧٧٩ -

٠٠٤١٩

ﻫـ  .٢الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -اﻻندلﺲ  -عﺼر بﲏ

علوة  ،اﲪد

اﻻﲪر .

ﺷﻔﺸاون اﳌﻐﺮبية :الﻘلعة ا اﻫدة الﱵ

٠٠٤١٥

ﺗﺮﺗدي اللونﲔ اﻻبيﺾ واﻻزرق  /اﲪد علوة-.

بدران  ،عبد اﳊميد ﳏمد عبد اﳊميد

ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٣ذو اﳊﺠة ، ١٤٣٩

ﺷعﺮ الﻈﺮف :أصولﻪ وﲰاﺗﻪ الﻔنية / ١ -

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .١٢٢-١١٨

عبداﳊميد ﳏمد عبداﳊميد بدران -.العرب -.س ٥٣

 .١ﺷﻔﺸاون ) اﳌﻐرب ( .

 ،ع  ) ٨-٧صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

٠٠٤٢٠

.٣٩٢-٣٦٩

الﺸنتوف  ،عزالدين

 .١الﺸعر العرﰊ  .٢الﻔﻜاﻫات العربية  -نﻘد .

ﺷﻜيﺐ ارسﻼن :الوعي الﺸعﺮي وسؤال التﺤديﺚ

٠٠٤١٦

 /عزالدين الﺸنتوف -.الﻔيﺼل -.ع ) ٤٩٦-٤٩٥

بدران  ،عبد اﳊميد ﳏمد عبد اﳊميد

ربيع

ﺷعﺮ الﻈﺮف :اصولﻪ وﲰاﺗﻪ الﻔنية / ٢ -

اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير

عبداﳊميد ﳏمد عبداﳊميد بدران -.العرب -.ع

 ،( ٢٠١٨ص .٦١-٥٨

 ) ١٠-٩الربيعان  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

 .١ارسﻼن  ،ﺷﻜيب  - ،ت  ١٣٦٦ﻫـ  -نﻘد .

.٦٢٠-٦٠٥

٠٠٤٢١

 .١الﺸعر العرﰊ  .٢الﻔﻜاﻫات العربية  -نﻘد .

الﺸﻬادة اﳉامعية ما بﲔ ﻓﻜﺮ النت وﻓخﺮ

٠٠٤١٧

اﳌﻜتبات  -.اﻻمن واﳊياة  -.س  ، ٣٧ع ) ٤٢٨

جعدان  ،نوازد

] ربيع اﻻول  ، [ ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -٨٤

الﺸعﺮ الﻜﺮدي :ﺣامل لﻐوي اساسي لتاريﺦ الﻜﺮد

.٨٩

وﺛﻘاﻓتﻬم  /نوازد جعدان -.الﻔيﺼل -.ع - ٤٩٣

 .١الﺸﻬادات العلمية  .٢اﻻنﱰنت والتعليم .٣

 ) ٤٩٤ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ ٢٠١٧

اﳌﻜتبات و التعليم .

( ،ص .٧٣-٧٠

٠٠٤٢٢

 .١الﺸعر الﺸعﱯ الﻜردي  .٢الﺸعر الﻜردي نﻘد .

اﳋﻀﲑ  ،ﳏمد بن عبدالعزيز بن ابراﻫيم

٠٠٤١٨

ﺷﻬادة اﳌﺮأة ﰲ الﻔﻘﻪ اﻻسﻼمي :دراسة

السويﻜت  ،عبدﷲ ﺧليﻔة دﺧيل  ١٣٩١ﻫـ -

ﻓﻘﻬية مﻘارنة  /ﳏمد بن عبدالعزيز اﳋﻀﲑ-.

ﺷعﺮية العزلة مﻘارنة ﰲ ﺗﺸﻜل النص الﺴﺠﲏ

ﳎلة البحوث اﻻسﻼمية -.ع  ) ١١٣ﳏرم  /ربيع

الﻘدﱘ  /عبدﷲ بن ﺧليﻔة السويﻜت -.ﳎلة

اﻻﺧر  ،( ١٤٣٩ص .٣٨٦-٢٩٥

العلوم اﻻنسانية واﻻدارية -.ع  ) ١٢ربيع اﻻول

 .١ﺷﻬادة الﺸﻬود  ) -ﻓﻘﻪ اسﻼمي (  .٢اﳌرأة
٦٣

ﰲ اﻻسﻼم  .٣الﻔﻘﻪ اﳌﻘارن .

٠٠٤٢٨

٠٠٤٢٣

الﻘريوﰐ  ،ﳏمد قاسم اﲪد

الﺸيﺦ صاﱀ اﳊﺼﲔ  ..زاﻫد اﳊﺮمﲔ -.

الﺼﺮاع التنﻈيمي ،اسبابﻪ واسﱰاﺗيﺠيات

اﻻقتﺼاد -.ع  ) ٥٤٢ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير

ادارﺗﻪ ونتاﺋﺠﻪ :ﺣالة جامعة الﻜويت  /ﳏمد

 ،( ٢٠١٨ص .٧٧-٧٢

قاسم اﲪد الﻘريوﰐ -.اﻻدارة العامة -.مﺞ ، ٥٨

 .١اﳊﺼﲔ  ،صاﱀ بن عبدالرﲪن  ،ت  ١٤٣٤ -ﻫـ

ع  ) ٤ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيﻪ  ،( ٢٠١٨ص -٧٣٥

 .٢العلماء السعوديون .

.٧٨٢

٠٠٤٢٤

 .١جامعة الﻜويت  .٢ادارة اﻻﻓراد  -ﺗنﻈيم و
ادارة  .٣الﺼراع اﻻداري .

التوبة  ،ﳏمد ﳏمود

٠٠٤٢٩

صﺤﻔات مﻦ ريﺦ ﻫﻀبة ﻓارس  /بﻘلم ﳏمد
ﳏمود التوبة -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع ) ٣٧٠

الﻘاﺿي  ،ﳏمد

رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص .١٠٦-١٠٤

صﺮاع الﺸﺮق والﻐﺮب :ﺣتمية رﳜية  /ﳏمد

 .١بﻼد ﻓارس  -ريﺦ .

الﻘاﺿي -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٦ﲨادى اﻻوﱃ

٠٠٤٢٥

 ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٦١-٥٦
 .١صراع اﳊﻀارات  .٢التﺄريﺦ  .٣الﺸرق و

الدﻏﻔﻖ  ،ﻫدى عبدﷲ عبدالرﲪن  ١٣٨٧ ،ﻫـ -

الﻐرب  .٤اﳉﱪية ) ﻓلسﻔة ( .

الﺼﺤوة والوجاﻫة وﺗدﱐ الوعي عوامل ﺗﻀعﻒ

٠٠٤٣٠

ﻓاعلية مؤسﺴات ا تمع اﳌدﱐ  /ﻫدى الدﻏﻔﻖ-.
الﻔيﺼل -.ع  ) ٥٠٤-٥٠٣ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٩ﳏرم

عامر  ،رسﻼن

١٤٤٠

الﺼﺮاعات الﻄاﺋﻔية بﲔ عﺼبية اﳌعتﻘد وﺿيﻖ

 ،سبتمﱪ /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٨ص .٤٥-٤٢

اﻻنتماء  /رسﻼن عامر -.اﳊوار -.ع  ) ٣٠رجب

 .١ا تمع اﳌدﱐ  -السعودية .

 ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٨٣-٧٨

٠٠٤٢٦

 .١التﻔرقة العنﺼرية  .٢الﻄاﺋﻔية  -العاﱂ
العر ﰊ .

ديب  ،وليد

٠٠٤٣١

الﺼداع :اسبابﻪ انواعﻪ  /وليد الديب-.
اﻻمن واﳊياة  -.س  ، ٣٧ع  ] ) ٤٢٨ربيع اﻻول

راﺷد  ،ﻃارق

 ، [ ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٥١-١٤٦

صعو ت ﺗواجﻪ صناعة النﺸﺮ اﻻﻛادﳝي /

 .١الﺼداع .

ﻃارق راﺷد -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٤ربيع

٠٠٤٢٧

اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥٩-٥٦
 .١اﳉامعات و الﻜليات  -نﺸر الﻜتب .

الﺼدﻓة  -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٢رجب

٠٠٤٣٢

 /ﺷعبان  ، [ ١٤٣٩مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص
.١٠٤-٨٩

نتو  ،مﻬا بنت اﲪد

 .١الﺼدﻓة .

صﻔة اﳋلة بﲔ اﳌﺜبتﲔ واﳌنﻜﺮيﻦ
٦٤

واﳌؤولﲔ  /مﻬا بنت عبدالرﲪن اﲪد نتو-.

٠٠٤٣٧

ﳎلة البحوث اﻻسﻼمية -.ع  ) ١١٣ﳏرم  /ربيع

سويلم  ،ﺣسام

اﻻﺧر  ،( ١٤٣٩ص .٩٦-٢١

الﺼناعات العﺴﻜﺮية العﺮبية :ﺿﺮورة امﻦ قومي

 .١اﻻﲰاء و الﺼﻔات .

واستﻘﻼل للﻘﺮار الﺴياسي  /ﺣسام سويلم -.ﳎلة

٠٠٤٣٣

ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية -.ع  ) ١٣٢ﺷعبان

العﺠﻼن  ،ابراﻫيم بن صاﱀ بن عبدالعزيز

١٤٣٩

الﺼﻔويون اﳉدد  /ابراﻫيم صاﱀ العﺠﻼن-.

 ،مايو  ،( ٢٠١٨ص .١٠٦-٩٤

اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع  ) ١٧٢ﲨادى اﻻﺧرة

 .١الﺼناعات اﳊربية  -العاﱂ العرﰊ .

 ،( ١٤٣٩ص .٣٤-٣٠

٠٠٤٣٨

 .١اﻻمامية ) ﻓرقة ﺷيعية (  -نﻘد  .٢الدولة

الدويﻚ  ,عبدالﻐﻔار عﻔيﻔي

الﺼﻔوية  .٣ايران  -ريﺦ  -العﺼر الﺼﻔوي .

الﺼناعات العﺴﻜﺮية ﰲ دول ﳎلﺲ التعاون

٠٠٤٣٤

:الﻔﺮص والتﺤد ت  /عبدالﻐﻔار عﻔيﻔي الدويﻚ-.

سلسلة الراصد اﻻلﻜﱰونية

ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية -.ع  ) ١٣٢ﺷعبان

الﺼﻔويون مﻦ البداية اﱃ النﻬاية  /سلسلة

 ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص .١٢٨-١٢٠

الراصد اﻻلﻜﱰونية -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع

 .١دول ﳎلﺲ التعاون اﳋليﺠي  -الﺼناعات اﳊربية .

 ) ١٧٤ذو اﳊﺠة  ،( ١٤٣٩ص .٩٣-٨٨

٠٠٤٣٩

 .١الدولة الﺼﻔوية  .٢ايران  -ريﺦ  -العﺼر

الرويلي  ،واجد

الﺼﻔوي .

صناعة الﺴﺠاد :نﺴاء اﳉوف ﺗﻔوقﻦ ﰲ ﻫﺬا

٠٠٤٣٥

الﻔﻦ  /واجد الرويلي -.ا لة العربية -.ع

البداري  ،ﺧالد صاﱀ

 ) ٥٠٢ذو الﻘعدة  ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص

الﺼﻘور  ..مﻦ قنص الﱪاري اﱃ صيد الﻄاﺋﺮات

.٣٧-٣٦

!  /ﺧالد البداري -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع

 .١صناعة السﺠاد  -السعودية  .٢اﳌرأة العاملة

 ) ٣٧٠رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص -٨٧

 -السعودية .

.٩٠

٠٠٤٤٠

 .١الﺼﻘور  .٢الﺼيد  .٣الﻄاﺋرات اﳌوجﻬة .

سليمان  ،صاﱀ

٠٠٤٣٦

صناعة الﻜتاب ﰲ اليا ن  /بﻘلم صاﱀ

ﺣنﻔي  ،عبدالعﻈيم ﳏمود

سليمان -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع  ) ٨٩ربيع

صﻼح ﻃاﻫﺮ :موسيﻘار الﻔﻦ التﺸﻜيلي /

اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .٣٩-٣٥

عبدالعﻈيم ﳏمود ﺣنﻔي -.ا لة العربية -.ع ٤٩٣

 .١صناعة الﻜتب  -اليا ن  .٢نﺸر الﻜتب -

) صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١١٥-١١٢

اليا ن .

 .١ﻃاﻫر  ،صﻼح  .٢الﻔنانون اﳌﺼريون .٣

٠٠٤٤١

الﻔنون التﺸﻜيلية  -نﻘد  -مﺼر .

الﻐد ن  ،سليمان بن عبدالرزاق
٦٥

صور جﺮاﺋم اﻻبتزاز اﻻلﻜﱰوﱐ وداوﻓعﻬا

٠٠٤٤٥

واﻻ ر النﻔﺴية عليﻬا مﻦ وجﻬة نﻈﺮ اﳌعلمﲔ

اﳊرﰊ  ،ابراﻫيم سليمان

ورجال اﳍيﺌة واﳌﺴتﺸاريﻦ النﻔﺴيﲔ  /سليمان

ﺿوابﻂ استخدام رجل اﻻمﻦ للﺴﻼح ﰲ الﺸﺮيعة

بن عبدالرزاق الﻐد ن  ،ﳛﲕ بن مبارك ﺧﻄاﻃبﻪ ،

اﻻسﻼمية والنﻈام الﺴعودي والﻘانون الدوﱄ /

عزالدين بن عبدﷲ النعيمي -.ﳎلة البحوث

ابراﻫيم بن سليمان اﳊرﰊ -.ﳎلة البحوث

اﻻمنية -.مﺞ  ، ٢٧ع  ) ٦٩ربيع الﺜاﱐ ، ١٤٣٩

اﻻمنية -.مﺞ  ، ٢٧ع  ) ٦٩ربيع الﺜاﱐ ، ١٤٣٩

يناير  ،( ٢٠١٨ص .٢٢٦-١٥٧

يناير  ،( ٢٠١٨ص .٥٢-١٣

 .١اﳉراﺋم اﻹلﻜﱰونية  .٢اﻻبتزاز -

 .١رجال اﻷمن  -السعودية  .٢اﻻسلحة  -قوانﲔ

السعودية  .٣اﳉرﳝة و ا رمون  -علم نﻔﺲ .٤

و ﺗﺸريعات  -السعودية  .٣الﻘانون اﳉناﺋي

علم النﻔﺲ اﳉناﺋي  .٥اﳌدرسون السعوديون -

الدوﱄ .

اﲡاﻫات .

٠٠٤٤٦

٠٠٤٤٢

الناصر  ،ﻃارق

ﺧﺼيﻔان  ،عبدالرﲪن بن ﻏازي ﻃﻪ

ﻃارق الناصﺮ :اﳌوسيﻘا اﳉديدة ﱂ ﺗﺼل اﱃ

صيﻎ اﻻﳚاب عند اﻻصوليﲔ :دراسة نﻈﺮية

ﺣال اﻻنﺼﻬار اﳌنﺸودة  /ﻫيا صاﱀ -.الﻔيﺼل-.

 /عبدالرﲪن بن ﻏازي ﺧﺼيﻔان -.اﳊﻜمة -.ع ) ٥٦

س ، ٤٢ع ) ٥٠٠ - ٤٩٩ﺷعبان  /رمﻀان ، ١٤٣٩

ﳏرم  ] ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( [ ٢٠١٧ص .٣٤٦-٢٩٧

مايو /

 .١اصول الﻔﻘﻪ  .٢الﻘرآن  -سورة النساء  -ﺗﻔسﲑ .

يونيو  ،( ٢٠١٨ص .١٨٣ - ١٨٠

٠٠٤٤٣

 .١اﳌوسيﻘﻰ التﺼويرية .

صﱪة  ،اﲪد

٠٠٤٤٧

ﺿد النﺴوية :موقﻒ مﻦ داﺧل الﺜﻘاﻓة

عﺜمان  ،ﺧليل

الﻐﺮبية  /اﲪد صﱪة -.الﻔيﺼل -.ع ٤٩٤ - ٤٩٣

الﻄاقات الﻔاﺋﻘة ﰲ ميدان اﳌﻘاربة

) ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

العلمية  /ﺧليل عﺜمان -.ا لة العربية -.ع

.٤١-٣٨

 ) ٥٠٣ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ ،( ٢٠١٨

 .١اﳊرﻛات اﻻجتماعية  .٢التﻐﲑ اﻻجتماعي

ص.٢٣-٢٠

 .٣التﻐﲑ الﺜﻘاﰲ  .٤اﳌرأة  -الﻐرب .

 .١التﺨاﻃر  .٢اﻻرادة ) علم نﻔﺲ (  .٣الﻘوة

٠٠٤٤٤

) ﻓلسﻔة(  .٤الروح  -ﻓلسﻔة .

ﳏمود  ،رﺿا ابراﻫيم

٠٠٤٤٨

الﻀوء واﳌﺴﺮح :بناء مﻔﻬومي وعمل اﺣﱰاﰲ

ميسوم  ،ربيع بن ﳏمد

 /رﺿا ابراﻫيم ﳏمود -.ا لة العربية -.ع ) ٤٩٥

الﻄاقة البﺸﺮية بﲔ اﳊﻘيﻘة والوﻫم /

ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص -١١٠

ربيع بن ﳏمد ميسوم -.ا لة العربية -.ع ) ٥٠٣

.١١٥

ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .٤٥-٤٢

 .١اﳌسرح  -نﻘد .

 .١اﻻرادة ) علم نﻔﺲ (  .٢الروح  -ﻓلسﻔة .٣
٦٦

الﻘوة ) ﻓلسﻔة( .

التاريﺦ قابﻀة علﻰ الﺜﻘاﻓة واﳌﺜﻘﻔﲔ  /اﲪد

٠٠٤٤٩

بزون -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٤ - ٤٩٣ربيع اﻻول
١٤٣٩

ﻃاقة الﺮ ح :مﻦ ﺗﻔﺴﲑ نﺸوﺋﻬا اﱃ ﺗزايد

 ،نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٨٣-٧٦

اﻻعتماد عليﻬا  -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٦ع ] ) ٦

 .١الﻄاﺋﻔية  -لبنان  .٢الﻄاﺋﻔية  -ريﺦ -

صﻔر  /ربيع اﻻول  ، [ ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ ٢٠١٧

لبنان  .٣اﳌﺜﻘﻔون  .٤لبنان  -الﺜﻘاﻓة .

( ،ص .٨٨-٨١

٠٠٤٥٤

 .١ﻃاقة الر ح .

رﲪاﱐ  ،الﻄيب

٠٠٤٥٠

ﻃباﺋع اليﻬود ﰲ رواية ﺣارة اليﻬود  ..دم

ﻏزال  ،ﳏمد

لﻔﻄﲑة صﻬيون لنﺠيﺐ الﻜيﻼﱐ  /الﻄيب

الﻄاقة النووية :اﻻستخدامات واﳌيزات

رﲪاﱐ -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.مﺞ  ، ٢٤ع  ) ٩٦ﳏرم

واﻻﳚابيات والﺴبليات  /ﳏمد ﻏزال -.الﻔيﺼل

 /ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

العلمية -.س  ، ١٥ع  ) ٥٩ﺷوال  /ذو اﳊﺠة

.٤١-٣٨

١٤٣٩

 .١الﻜيﻼﱐ  ،ﳒيب  -نﻘد  .٢ا تمع

 ،يوليو  /سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .٥٧-٤٨

اﻻسراﺋيلي  .٣الﻘﺼة العربية  -نﻘد  -مﺼر -

 .١الﻄاقة النووية .

العﺼر اﳊديﺚ  .٤الﺸﺨﺼية اليﻬودية .

٠٠٤٥١

٠٠٤٥٥

اﳌستاوي  ،ﳏمد صﻼح الدين

الﻄﺮق الﱪية :مﻦ نﺸﺄ ا اﱃ ﺣاﳍا اليوم

ﻃاﻫﺮ زﳐﺸﺮي ﰲ ر عياﺗﻪ الﺸعﺮية  /ﳏمد

 -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ١ربيع اﻻﺧر /

صﻼح الدين اﳌستاوي -.ا لة العربية -.ع ) ٤٦٩

ﲨادى اﻻوﱃ  ، [ ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص

ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص -٧٠

.٨٩-٨١

.٧٣

 .١الﻄرق الﱪية .

 .١زﳐﺸري  ،ﻃاﻫر عبدالرﲪن  ١٤٠٧ ،ﻫـ.٢ .

٠٠٤٥٦

الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -السعودية  -العﺼر اﳊديﺚ .

ﺷريﻒ  ،سعيدة

٠٠٤٥٢

ﻃﻘوس الﻐﺬاء ﰲ اﳌﻐﺮب :ارث اﻻندلﺴي

ﻃاﺋﺮات الدعم اﳉوي الﻘﺮيﺐ  -.الﺼﻘور -.ع

وامازيﻐي عﺮيﻖ مﻬدد لزوال  /سعيدة ﺷريﻒ-.

 ) ٨٠رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص -٤٨

ا لة العربية  -.ع  ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو

.٥٥

 ،( ٢٠١٨ص .٤٩-٤٦

 .١الﻄاﺋرات اﳊربية  -اجﻬزة و معدات  .٢صناعة

ﻃﻘوس الﻐذاء  :ارﲢاﻻ ا وﲢوﻻ ا

الﻄاﺋرات اﳊربية  .٣الﻄاﺋرات اﳊربية  -ﺗﺼميم .

 .١الﻄﻬي  -اﳌﻐرب  .٢اﻻﻏذية  .٣اﳌﻐرب -

٠٠٤٥٣

العادات و التﻘاليد .

بزون  ،اﲪد

٠٠٤٥٧

الﻄاﺋﻔية واﳌﺜﻘﻒ ﰲ لبنان :متﺠﺬرة ﰲ
٦٧

السبﻜي  ،علي بن عبدالﻜاﰲ  ،ت  ٧٥٦ﻫـ

اﳊرﰊ  ،اﲪد ابراﻫيم صر  ١٣٧٦ ،ﻫـ -

ﻃلﺐ الﺴﻼمة ﰲ ﺗﺮك اﻻمامة  /ليﻒ

ﻇواﻫﺮ ﻓنية ﰲ الﱰاث والﺜﻘاﻓة  /اﲪد

اﻻمام ﺗﻘي الدين اﰊ اﳊسن علي بن عبدالﻜاﰲ

اﳊرﰊ -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٥ربيع اﻻﺧر

السبﻜي اﳋزرجي الﺸاﻓعي ) ٧٥٦ - ٦٨٣ﻫـ ( ؛ دراسة

 ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .١٩-١٤

وﲢﻘيﻖ عبدا يد بن ﳏمد السبيل -.اﳊﻜمة -.ع

 .١جازان ) السعودية (  -الﺜﻘاﻓة .

 ) ٥٦ﳏرم  ] ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( [ ٢٠١٧ص -٥٥

٠٠٤٦٢

.٨٦

الﻄحناوي  ،ﳏمد

 .١الﺼﻼة  .٢اﻻﺋمة و ﺧﻄباء اﳌساجد .

ﻇواﻫﺮ ﰲ العﺮوض والﻘاﻓية :بﲔ النﺴﻖ الﺸعﺮي

٠٠٤٥٨

التﻘليدي والنﺴﻖ الﺸعﺮي التﻔعيلي  /ﳏمد

اﶈنا  ،عبدﷲ بن يﻒ

الﻄحناوي -.ﳎلة الدراسات اللﻐوية -.مﺞ  ، ٢٠ع ١

الﻄموح اﻻسﱰاﺗيﺠي ﰲ منﻄﻘة الﺸﺮق

اﶈرم  /ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  /ديسمﱪ

اﻻوسﻂ  /عبدﷲ بن يﻒ اﶈنا -.ﳎلة ﻛلية

 ،( ٢٠١٧ص .٢٢٤-١٦٧

اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية  -.ع  ) ١٣٠ﳏرم ، ١٤٣٩

 .١العروض و الﻘواﰲ .

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٩٥-٨٢

٠٠٤٦٣

 .١الﻄموح  .٢اﻻسﱰاﺗيﺠية  .٣ﺗرﻛيا -

عبدالبﺼﲑ  ،ﺣسﲔ

العﻼقات اﳋارجية  -الﺸرق اﻻوسﻂ .

العادات الﻐﺬاﺋية وﻃﻘوس الﻐﺬاء ﰲ مﺼﺮ /

٠٠٤٥٩

ﺣسﲔ عبدالبﺼﲑ -.ا لة العربية  -.ع ) ٥٠١

السمﻚ  ،عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص .٢٥-٢٢

الﻄيﺐ اﳍزازي :اول رﺋيﺲ للديوان اﳌلﻜي

ﻃﻘوس الﻐذاء  :ارﲢاﻻ ا و ﲢوﻻ ا

 /عبدالﻜرﱘ السمﻚ -.ا لة العربية -.ع ) ٤٩٨

 .١الﻄﻬي  -مﺼر  .٢اﻻﻏذية  .٣مﺼر الﻘدﳝة -

رجب  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٩٠-٨٦

العادات و التﻘاليد .

 .١اﳍزازي  ،الﻄيب بن ﺣسن  - ،ت  ١٣٥٣ﻫـ .٢

٠٠٤٦٤

رجال الدولة السعوديون .

عباس  ،وجدان التيﺠاﱐ الﺼديﻖ

٠٠٤٦٠

العام الدراسي اﳉديد  /وجدان التﺠاﱐ

عراﰊ  ،ﳏمد عباس

الﺼديﻖ عباس -.اﻻمن واﳊياة -.س  ، ٣٧ع ) ٤٢٦

ﻇاﻫﺮة اﻻرﻫاب ﰲ بعﺾ الﺮوا ت العﺮبية /

]

ﳏمد عباس ﳏمد عراﰊ -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.مﺞ ٢٤

ﳏرم  ، [ ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .١٢٣ -١١٨

 ،ع ) ٩٦ﳏرم  /ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩اﻛتوبر /

 .١العام الدراسي  .٢اﳉوانب النﻔسية  .٣علم

ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٥ - ٤٢

النﻔﺲ اﳌدرسي .

 .١اﻻرﻫاب  .٢الﻘﺼة العربية  -نﻘد  -العﺼر

٠٠٤٦٥

اﳊديﺚ  .٣الرواية .

السمﻚ  ،عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

٠٠٤٦١

عبدﷲ الﺴليمان اﳊمدان  ٣٥عاما مع اﳌؤسﺲ
٦٨

:وزيﺮ اﳌالية اﻻول  /عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

٠٠٤٦٩

السمﻚ -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٢ﳏرم ، ١٤٣٩

عواﺷرية  ،السعيد سليمان

اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٧٩-٧٤

عﺮض ﻛتاب:التﺼنيﻔات العلمية لنزﻻء اﳌؤسﺴات

 .١اﳊمدان  ،عبدﷲ السليمان  - ،ت  ١٣٨٥ﻫـ

اﻻصﻼﺣية بﲔ متﻄلبات اﻻمﻦ وﺣﻘوق

 .٢رجال الدولة السعوديون .

اﻻنﺴان :ليﻒ رقية عواﺷﺮية  ،دليلة مبارﻛي ،

٠٠٤٦٦

مﺴيﻜة اﲰاعيل رمﻀاﱐ  /مراجعة السعيد سليمان

السمﻚ  ،عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

عواﺷرية -.ا لة العربية للدراسات اﻻمنية -.س

عبدﷲ الﻔﻀل :ادارة وسﻔارة لﺜﻼﺛة عﻘود

 ، ٣٣ع  ) ٧١ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص

 /عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم السمﻚ -.ا لة العربية -.ع

.٢٨١-٢٧٥

 ) ٤٩٥ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

 .١الﻜتب  -عرض و ﲢليل  .٢اﻻصﻼﺣيات .٣

.٨٨-٨٤

ﺣﻘوق اﻻنسان .

 .١رجال الدولة السعوديون  .٢السﻔراء السعوديون .

٠٠٤٧٠

٠٠٤٦٧

الﻘﺸعمي  ،ﳏمد بن عبدالرزاق بن ﳏمد  ١٣٦٤ ،ﻫـ-

الﺸرﰲ  ،عبدا يد

عزيز ﺿياء :ﺣياة مع اﳉوع واﳊﺐ واﳊﺮب /

عبدا يد الﺸﺮﰲ :اﳊلول ﻻ ينبﻐي البﺤﺚ

ﳏمد عبدالرزاق الﻘﺸعمي -.الﻔيﺼل -.ع ٤٩٦-٤٩٥

عنﻬا ﰲ الﻘياس  / ...ﺣاورﺗﻪ ﺣياة السايب-.

)

الﻔيﺼل -.س  ، ٤٢ع  ) ٥٠٠ - ٤٩٩ﺷعبان /

ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير /

رمﻀان

ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .١٥٣-١٥٠

 ، ١٤٣٩مايو  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٨٦-٧٨

 .١زاﻫد  ،عزيز ﺿياء .

اﳊوار الﺼحﻔي

٠٠٤٧١

 .١الﻔﻜر الديﲏ  .٢الﻔﻜر اﻻسﻼمي  -ريﺦ .

الﺸﻬري  ،ﳏمد بن ﻓراج

٠٠٤٦٨

عﺸﺮون ﺧﻄوة اﱃ الﻘيادة الناجﺤة  /ﳏمد

عبداﳍادي  ،عبدالناصر عباس

ﻓراج الﺸﻬري -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع ) ٣٧٠

عﺮض ﻛتاب  :التاﺛﲑات اﻻجتماعية للمواقع

رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص .٦٣-٦٠

اﻻ ﺣية :ليﻒ رﺿا عبدالواجد امﲔ  ،ﻓاﻃمة

 .١الﻘيادة العسﻜرية .

ﺧليل اسﲑي  /مراجعة عبدالناصر عباس

٠٠٤٧٢

عبداﳍادي -.ا لة العربية للدراسات اﻻمنية-.

اﳌياسي  ،ﳏﻔوظ

س  ، ٣٣ع  ) ٧٠ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ديسمﱪ

العﺼابة اﳌلﺜمة  /ﳏﻔوظ اﳌياسي -.اﻻمن

،( ٢٠١٧

واﳊياة -.س  ، ٣٧ع  ] ) ٤٢٦ﳏرم ، [ ١٤٣٩

ص .٣٢٠-٣١٣

اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .١٣٣-١٢٤

 .١اﳌواقع اﻹلﻜﱰونية  .٢اﻻنﱰنت  -اﳉوانب

 .١اﳉرﳝة و ا رمون  -قﺼﺺ  -اليمن .

اﻻجتماعية  .٣الﻜتب  -عرض و ﲢليل  -السعودية .

٠٠٤٧٣
٦٩

اﻻمﲔ  ،ﲰر نورالداﺋم

 /ﳏمد ﻃيﻔوري -.اﳊوار -.ع  ) ٣٠رجب ، ١٤٣٩

عﺼﺮ اﻻنﱰنت اﻻﺷياء  /ﲰر نور الداﺋم

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٦٥-٦٢

اﻻمﲔ -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٨رجب ، ١٤٣٩

 .١الﻔﻜر العرﰊ  -نﻘد  -العﺼر اﳊديﺚ .

٠٠٤٧٨

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٤٥-٤٤
 .١اﻻﺗﺼاﻻت السلﻜية و الﻼسلﻜية  .٢ﺗﻘنية

بن ربيﻖ  ،متعب بن عبدﷲ

اﻻﺗﺼاﻻت  .٣اﻻنﱰنت  -مﺼﻄلحات .

العﻘو ت التﺄديبية للﻘيادات اﻻدارية /

٠٠٤٧٤

عبدﷲ متعب بن ربيﻖ -.ا لة العربية للدراسات

الذوادي  ،ﳏمود

اﻷمنية والتدريب  -.س  ، ٣٢ع  ) ٦٩ﳏرم ، ١٤٣٩

العﻘل اﻻنﺴاﱐ اﳌﺜاﱄ :منﱪ ﺗعانﻖ

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٧٠-١٤٣

الﺮوﺣانية مع العﻘﻼنية !  /ﳏمود الذوادي-.

 .١الﻘيادة اﻻدارية  .٢السعودية  -اﳌوﻇﻔون و

ا لة العربية  -.ع  ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو

اﳌستﺨدمون  -ديب .

٠٠٤٧٩

 ،( ٢٠١٨ص .٦٥-٦٠
 .١مﻬارات التﻔﻜﲑ  .٢العﻘل .

الﻘحﻄاﱐ  ،مسﻔر بن ﺣسن مسﻔر

٠٠٤٧٥

عﻘو ت الﻐﺶ التﺠاري ﰲ بيﺌة التعامﻼت

الﻈاﻫري  ،ابو عبدالرﲪن بن عﻘيل  ١٣٥٧ ،ﻫـ -

اﻻلﻜﱰونية ودورﻫا ﰲ ﲪاية ﺣﻘوق اﳌﺴتﻬلﻚ /

العﻘل اﳉماﱄ عند اﻻمام ابﻦ ﺣزم ﰒ عند

مسﻔر بن ﺣسن مسﻔر الﻘحﻄاﱐ -.ا لة العربية

الﺼوﻓية والزﻫاد  /ابوعبدالرﲪن ابن عﻘيل

للدراسات اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧٠ربيع اﻻﺧر

الﻈاﻫري -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٢ﳏرم ، ١٤٣٩

 ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٦٤-١٣٣

اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٧٢-٦٨

 .١الﻐﺶ و التدليﺲ  .٢التﺠارة اﻻلﻜﱰونية -

 .١ابن ﺣزم  ،علي بن أﲪد  - ،ت  ٤٥٦ﻫـ .٢

قوانﲔ وﺗﺸريعات  -السعودية  .٣ﲪاية اﳌستﻬلﻚ

العﻘل ) ﻓلسﻔة (  .٣اﳉمال  -ﻓلسﻔة .

 -السعودية .

٠٠٤٨٠

٠٠٤٧٦

العﻘيلي  ،اﲪد ﳏمد

الﻈاﻫري  ،ابو عبدالرﲪن بن عﻘيل  ١٣٥٧ ،ﻫـ -
العﻘل الﺮ ﺿي ونتاﺋﺠﻪ الﻜﺮﳝة /

العﻘيلي :ﻓنار جازان ﲝﺜا و ﲢﻘيﻘا

ابوعبدالرﲪن ابن عﻘيل الﻈاﻫري -.ا لة العربية

وابداعا  /اﲪد العﻘيلي -.ا لة العربية -.ع

 -.ع  ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص

 ) ٤٩٥ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

.٨١-٧٨

.٤٥-٤٢

 .١العﻘل  .٢اﳌﻔاﻫيم  .٣مﻬارات التﻔﻜﲑ .٤

 .١العﻘيلي  ،ﳏمد بن اﲪد عيسﻰ - ١٣٣٦ - ،

الﻘياس ) اصول ﻓﻘﻪ ( .

 ١٤٢٣ﻫـ . .

٠٠٤٨١

٠٠٤٧٧
ﻃيﻔوري  ،ﳏمد

العﻼقة بﲔ النﻘد واﻻبداع  /وليد

العﻘل العﺮﰊ :رﺷد اﳌاﺿي وﻫﺬ ن اﳊاﺿﺮ

ابراﻫيم قﺼاب -.أﺣوال اﳌعرﻓة  -.ع  ) ٨٨ﳏرم
٧٠

 .١السلع اﻻستﻬﻼﻛية  -ﺗسويﻖ  .٢علم النﻔﺲ .

 ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٧٧-٧٤
 .١اﻻبداع اﻷدﰊ  .٢النﻘاد .

٠٠٤٨٦

٠٠٤٨٢

العبادي  ،ﺧالد

ﺣسﲔ  ،عبدالعزيز بن ﳏمد

العلم والتﻜنولوجيا :صعود اﳌاﻛينات /

عﻼقة الﺮﺿا الوﻇيﻔي بﻀﻐوط العمل لدى الﻀباط

ﺧالد العبادي -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٩ﺷعبان

واﻻﻓﺮاد العاملﲔ ﰲ الﺴﺠون  /عبدالعزيز

 ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص .١٢٦-١٢٢

ﳏمد اﲪد بن ﺣسﲔ -.ا لة العربية للدراسات

 .١العلوم  .٢التﻘنية  .٣اﻻنسان اﻵﱄ .

٠٠٤٨٧

اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧١ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل
 ،( ٢٠١٨ص .١٠٨-٧٥

اﻷﺷﻘر  ،جلبﲑ

 .١الرﺿا الوﻇيﻔي  -الر ض  .٢ﺿﻐوط العمل -

العلمانية ﺷﺮط اﳊداﺛة وﻻﺗﻘدم بدو ا /

السعودية  .٣الﻀباط السعوديون  .٤السﺠون -

جلبﲑ اﻻﺷﻘر -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو

السعودية .

اﳊﺠة

٠٠٤٨٣

 / ١٤٣٨ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر ،( ٢٠١٧

اﳉوﻫري  ،عبداللﻄيﻒ

ص .٢١-١٩

العﻼمة الدﻛتور ﺣﺴﲔ ﳎيﺐ اﳌﺼﺮي :عميد

 .١العلمانية .

٠٠٤٨٨

اداب الﺸعوب اﻻسﻼمية  /عبداللﻄيﻒ اﳉوﻫري-.
اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٨رجب  /رمﻀان ١٤٣٩

ﺣيدر  ،قادري أﲪد ،

،

العلمانية ﰲ مﻘابل ﻏياب ﺧﻄاب نﻘد

ابريل  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٧٠-٦٦

اﻻستبداد  /قادري اﲪد ﺣيدر -.الﻔيﺼل -.ع

 .١اﳌﺼري  ،ﺣسﲔ ﳎيب  .٢اﻻد ء اﳌﺼريون .

 ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم ، ١٤٣٩

٠٠٤٨٤

سبتمﱪ

العيسﻰ  ،عبدالوﻫاب عبدﷲ

 /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٣٥-٣٢

علم النﻔﺲ العﺴﻜﺮي اﳉديد الﻘدﱘ :بﺮ مج

 .١الدين و العلمانية .

٠٠٤٨٩

الﺼﺤة النﻔﺴية العﺴﻜﺮي  /بﻘلم عبدالوﻫاب
عبدﷲ العيسﻰ -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع ) ٣٧٠

بن عﻜوش  ،سامية

رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص .٧١-٧٠

العلمانية مع وﺿد الديﻦ اﻻسﻼمي  /سامية

 .١علم النﻔﺲ العسﻜري .

بن عﻜوش -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذواﳊﺠة

٠٠٤٨٥

١٤٣٨

دﻏريري  ،عبدﷲ بن علي ﻏلﻔان

 /ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص -٢٦

علم النﻔﺲ يتﺴوق  /عبدﷲ علي

.٢٨

الدﻏريري -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع ) ١٥

 .١اﻻسﻼم و العلمانية .

٠٠٤٩٠

ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص .٦٩-٦٨
٧١

ﲪامي  ،در

ﳑدوح  ،ﳎدي

العلمانية وﺧﺼومﻬا  /در ﲪامي-.

العوﳌة بﲔ التعددية والﻘﻄبية  /ﳎدي

الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذواﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم

ﳑدوح -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٩ﺷعبان ، ١٤٣٩

 ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٤١-٣٩

مايو  ،( ٢٠١٨ص .٢٧-٢٦

 .١اﻻسﻼم و العلمانية  .٢العلمانية  -ريﺦ .

 .١الذوق  .٢العوﳌة ﻓلسﻔة  .٣العوﳌة  -نﻘد .

٠٠٤٩٥

٠٠٤٩١
عبداﳊاﻓﻆ  ،ﺣسﲏ

ﺣسن  ،ﻫبة ﷲ نﺼر

علﻰ اﻻبواب ﺛورة ﰲ عاﱂ اﻻﺗﺼاﻻت

عوﳌة ﺛﻘاﻓتنا العﺮبية  /بﻘلم ﻫبة ﷲ

الﻼسلﻜية اﶈمولة  /بﻘلم ﺣسﲏ عبداﳊاﻓﻆ-.

نﺼر ﺣسن -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع ) ٩١ﺷوال

اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع ) ٩١ﺷوال ، ١٤٣٩

 ، ١٤٣٩يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٢٩-٢٦

يونيو

 .١العوﳌة  -اﳉوانب الﺜﻘاﻓية  .٢العوﳌة

 ،( ٢٠١٨ص .٨١-٧٨

العاﱂ العرﰊ .

٠٠٤٩٦

 .١اﻻﺗﺼاﻻت السلﻜية و الﻼسلﻜية  -معاﳉة
البيا ت  .٢ﺗﻘنية اﻻﺗﺼاﻻت .

عيون اﻻستﺜمارات اﻻجنبية علﻰ اﻻقتﺼاد

٠٠٤٩٢

الﺴعودي  -.اﻻقتﺼاد -.ع  ) ٥٤٢ﲨادى اﻻوﱃ

عراﰊ  ،ﳏمد عباس

 ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٤٧ - ٤٤

)عمارة( النﻈﺮية اﻻدبية اﻻسﻼمية للدﻛتور

 .١اﻻستﺜمارات اﻻجنبية  -السعودية .

عماد الديﻦ ﺧليل  /ﳏمد عباس عراﰊ -.اﻻدب

٠٠٤٩٧

اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٩ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ

بن ﳏمد  ،ﺣسن

٢٠١٨

ﻏدامﺲ :مدينة الﻘواﻓل  /ﺣسن بن ﳏمد-.

( ،ص .٨١-٧٨

ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة ، ١٤٣٩

 .١اﻻدب اﻻسﻼمي  -نﻈر ت  .٢اﻻدب اﻻسﻼمي

اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .١٢١-١١٨

 -نﻘد  -العﺼر اﳊديﺚ .

 .١ﻏدامﺲ ) ليبيا ( .

٠٠٤٩٣

٠٠٤٩٨

عناية اﳋلﻔاء لﻄﺐ واﻻﻃباء وﺗﺮﲨة

الﻜلبانية  ،رﲪة

اﳌﺼنﻔات العلمية  /مساعد بن ﳏمد الﺼوﰲ-.

الﻐﺬاء ﰲ عمان :رؤية اجتماعية  /رﲪة

ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان ، ١٤٣٩

الﻜلبانية -.ا لة العربية  -.ع  ) ٥٠١ﺷوال

مايو  ،( ٢٠١٨ص .٤٥-٤٤

 ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص .٩-٨

 .١الﻄب عند اﳌسلمﲔ  .٢الﱰﲨة العربية -

ﻃﻘوس الﻐذاء  :ارﲢاﻻ ا و ﲢوﻻ ا

ريﺦ  -العﺼر العباسي  .٣الدولة العباسية -

 .١الﻄﻬي  -سلﻄنة عمان  .٢علم اﻻجتماع

اﳌلوك و اﳊﻜام .

الﺜﻘاﰲ  .٣اﻻﻏذية .

٠٠٤٩٤

٠٠٤٩٩
٧٢

الزاﻫي  ،ﻓريد

سيد موسﻰ ﳏمد -.ا لة العربية للدراسات

الﻐﺮاﻓيﱵ :مﻦ اﻻﺣتﺠاج اﱃ مﻔارقات

اﻷمنية والتدريب  -.س  ، ٣٢ع  ) ٦٩ﳏرم ، ١٤٣٩

اﻻعﱰاف الﻔﲏ  :ﺗعبﲑ عﻦ اﳌﻬمﺶ والﻐامﺾ /

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣١٢-٢٧٧

ﻓريد الزاﻫي -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٦ - ٤٩٥ربيع

 .١الذﻛاء اﻹجتماعي  .٢جنوح اﻻﺣداث  -مﺼر .

٠٠٥٠٤

اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير
 ،( ٢٠١٨ص .٢٣-٢٠

عبدﻩ  ،بدر الدين ﻛمال

 .١الرسوم اﳉدارية  .٢اﳉراﻓيت  .٣الﻔن و

ﻓاعلية الﺸﺮاﻛة بﲔ اﳉمعيات واﳌؤسﺴات

السياسة .

اﳋﲑية ﰲ ﲤﻜﲔ اﳌﻔﺮج عنﻬم واسﺮﻫم  /بدر

٠٠٥٠٠

الدين ﻛمال عبدﻩ -.ا لة العربية للدراسات

اﳊﻘيل  ،ابراﻫيم ﳏمد

اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع  ) ٧١ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل

الﻐلول  ..امﺮ ﺗﺴاﻫل بﻪ الناس  /ابراﻫيم

 ،( ٢٠١٨ص .٢٤٨-٢٢٥

بن ﳏمد اﳊﻘيل -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع ١٧٤

 .١اﳉمعيات اﳋﲑية  .٢السﺠناء  -رعاية .

٠٠٥٠٥

) ذو اﳊﺠة  ،( ١٤٣٩ص .٦٦-٦٤
 .١الﻐلول ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي ( .

عبداﻻمﲑ  ،ﺷوقي

٠٠٥٠١

ﻓاﱀ عبداﳉبار :اﳌﻘاﺗل علﻰ جبﻬة اﳊياة

عبداﳊاﻓﻆ  ،ﺣسﲏ

 /ﺷوقي عبداﻻمﲑ -.الﻔيﺼل -.س  ، ٤٢ع - ٤٩٩

الﻐواصات النووية :قوة الﺮدع  ..واﳌخاوف

٥٠٠

البيﺌية  /بﻘلم ﺣسﲏ عبداﳊاﻓﻆ -.اﳊرس

) ﺷعبان  /رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو  /يونيو ،( ٢٠١٨

الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع  ) ٣٧٢ذو الﻘعدة ، ١٤٣٩

ص .١١٤-١١٢

يوليو

 .١الﺸعراء العراقيون  -ﺗراجم .

٠٠٥٠٦

 ،( ٢٠١٨ص .٥١-٤٦
 .١الﻐواصات النووية .

اﳋرﳚي  ،عبدالرﲪن ﻓﻬد

٠٠٥٠٢

الﻔتاة البويﻪ  ...سلوك ﻫادم للﻔﻀيلة :ﻇاﻫﺮة

الساعد  ،ﳏمد

انتﺸﺮت داﺧل قﻄاع التعليم  /ﻓﻬد بن عبدالرﲪن

الﻔاﺗيﻜان  ..بﲔ ملﻜﲔ وﺷيخﲔ  /ﳏمد

اﳋرﳚي -.اﳉندي اﳌسلم  -.س  ، ٤٦ع ] ) ١٧٠

الساعد -.الرابﻄة -.س ، ٥٤ع ) ٦١٣صﻔر ، ١٤٣٩

ذو

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٢٥

اﳊﺠة  / ١٤٣٨صﻔر  ،( [ ١٤٣٩ص .٩٥-٨٨

 .١رابﻄة العاﱂ اﻻسﻼمي .

 .١الﺸذوذ اﳉنسي  .٢السلوك اﳉنسي  .٣اﳉنﺲ .

٠٠٥٠٧

٠٠٥٠٣
السعودية .الﻘوات اﳌسلحة  .ادارة البحوث و

ﳏمد  ،ﻫاجر سيد موسﻰ
ﻓاعلية بﺮ مج ارﺷادي متعدد اﳌداﺧل لتنمية

اﻻستﺸارات الﺸرعية

الﺬﻛاء اﻻﺧﻼقي لدى اﻻﺣداث اﳉاﳓﲔ  /ﻫاجر

ﻓتاوي ﲣص اﳌعامﻼت اﻻدارية وواجبات
٧٣

الوﻇيﻔة  /ﲨع و اعداد ادارة البحوث و

اﻻلﻜﱰوﱐ  /ميمونة ﺷداد -.الﻘاﻓلة -.مﺞ ٦٧

اﻻستﺸارات الﺸرعية لﻘوات اﳌسلحة -.اﳉندي

 ،ع  ] ) ٤ﺷوال  /ذو الﻘعدة  ، [ ١٤٣٩يوليو /

اﳌسلم  :ﳎلة اسﻼمية  -ﺛﻘاﻓية  -عسﻜرية -

اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص.١٣-٨

ﻓﺼلية -.س  ، ٤٦ع  ] ) ١٧٠ذو اﳊﺠة / ١٤٣٨

 .١أمن اﳊواسيب  .٢أمن اﳌعلومات .٣

صﻔر

اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة  .٤مﻜاﻓحة

 ،( [ ١٤٣٩ص .٦٩-٦٢

اﳉرﳝة  -معاﳉة البيا ت .

 .١الﻔتاوى الﺸرعية  -أسﺌلة و أجوبة .٢

٠٠٥١٢

اﳌعامﻼت ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي ( .

السوقي  ،ﳛﲕ بن ابراﻫيم

٠٠٥٠٨

ﻓﻀاﺋل اﳌناسﻚ وﺧﺼاﺋﺼﻬا وﺣﺮمتﻬا ﻓﺮﺿا

الرويلي  ،ﺷاﰲ بن ﱐ

ونﻔﻼ  /ﳛﲕ بن ابراﻫيم السوقي -.اﳉندي

الﻔﺴﻔور اﻻبيﺾ ..سﻼح ﺣارق يﺴتخدم عﺴﻜﺮ

اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع  ) ١٧٤ذو اﳊﺠة ،( ١٤٣٩

ومدنيا  /ﺷاﰲ بن ﱐ الرويلي -.البحرية -.ع

ص .٤١-٣٤

 ) ١٧ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥٧-٥٤

 .١اﳊﺞ  -مناسﻚ  .٢ﻓﻀاﺋل اﻻ م و الﺸﻬور .٣

 .١الﻔسﻔور  .٢اﻻسلحة الﻜيمياﺋية .

ﻓﻀاﺋل مﻜة اﳌﻜرمة .

٠٠٥١٣

٠٠٥٠٩
ﺗرﳝايلو  ،ﺛيموﺛي

آل الﺸيﺦ  ،عبدالعزيز بن عبدﷲ بن ﳏمد

الﻔﺸل اﳌلﺤمي :مﻦ الﻔﺸل اﱃ النﺠاح /

ﻓﻀل التوﻛل علﻰ ﷲ والﺜﻘة بﻪ /

ﺛيموﺛي ﺗرﳝايلو ؛ ﺗرﲨة اﲪد عمران -.ﳎلة ﻛلية

عبدالعزيز بن عبدﷲ آل الﺸيﺦ -.ﳎلة البحوث

اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية -.ع  ) ١٣١ربيع اﻻﺧر ١٤٣٩

اﻻسﻼمية -.ع  ) ١١٤ﺷعبان  ،( ١٤٣٩ص -١١

 ،ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٤١-١٣٨

.١٦

 .١الﻔﺸل  .٢النﺠاح .

 .١التوﻛل  .٢العﻘيدة اﻻسﻼمية .

٠٠٥١٤

٠٠٥١٠
عزت  ،ﳏمود

ابن ز  ،عبدالعزيز بن عبدﷲ بن عبدالرﲪن ١٣٣٢ ،

الﻔﻀاء الﺴيﱪاﱐ وﲢد ت اﻻمﻦ اﳌعلوماﰐ

 ١٤٢٠ -ﻫـ .

العﺮﰊ  /ﳏمود عزت -.ا لة العربية -.ع ٤٩٨

ﻓﻀل الﺮ ط و اﳊﺮاسة ﰲ سبيل ﷲ /

) رجب  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٣٧-٣٤

عبدالعزيز بن عبدﷲ بن ز -.اﳉندي اﳌسلم -.

 .١أمن اﳊواسيب  .٢أمن اﳌعلومات .٣

س  ، ٤٦ع  ] ) ١٧٠ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٨صﻔر

اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة  .٤مﻜاﻓحة

،( [ ١٤٣٩

اﳉرﳝة  -معاﳉة البيا ت .

ص .٧٤-٧٠
 .١الﻔﻀاﺋل اﻻسﻼمية  .٢اﳌدن و الﻘرى .٣

٠٠٥١١

الﺜﻐور  .٤الربﻂ .

ﺷداد  ،ميمونة

٠٠٥١٥

الﻔﻀاء الﺴيﱪاﱐ وﳐاﻃﺮ اﻻستخدام
٧٤

الﺸويرخ  ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدﷲ

ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص

ﻓﻀل العمﺮة ﰲ ﺷﻬﺮ رمﻀان ووقتﻬا  /سعد بن

.٤٣-٤٠

عبدالعزيز الﺸويرخ -.ﳎلة البحوث اﻻسﻼمية -.ع

 .١الرسوم اﳉدارية  .٢اﳉراﻓيت  .٣الﻔن و

 ) ١١٣ﳏرم  /ربيع اﻻﺧر  ،( ١٤٣٩ص -٢١٧

السياسة .

٠٠٥٢٠

.٢٩٣
 .١العمرة  .٢ﺷﻬر رمﻀان  .٣ﻓﻀاﺋل رمﻀان .

الﻄراونة  ،اﲪد

٠٠٥١٦

الﻔﻦ واﻻبداع ﰲ ﺧدمة الﺼناعة  /اﲪد

الر ﱐ  ،عيسﻰ بن عبدﻩ

الﻄراونة -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٣صﻔر ، ١٤٣٩

ﻓﻦ التﺤﻔيز  /عيسﻰ عبدﻩ الر ﱐ -.ﳎلة

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٢١-١٨

ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو

 .١اﻻستﺜمار الﺼناعي  .٢اﻻبداع الﻔﲏ .

٠٠٥٢١

 ،( ٢٠١٨ص .٨٢-٨٠
 .١التحﻔيز الذاﰐ .

يوسﻒ  ،ﺿياء

٠٠٥١٧

ﻓنون الﺸارع ﰲ الﺴعودية :اﳋﺮوج مﻦ

اﳉباري  ،ﳒيب

الﻜمبيوﺗﺮ اﱃ ﺷاﺷة اﳌدينة  /ﺿياء يوسﻒ-.

ﻓﻦ الﻄﺮد والﺼيد ﰲ الﺸعﺮ العباسي  /ﳒيب

الﻔيﺼل -.ع ) ٤٩٦ - ٤٩٥ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى

ﳏمد اﳉباري -.ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٣ذو

اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٤٧-٤٤

اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص.٨١-٧٨

 .١الرسوم اﳉدارية  .٢اﳉراﻓيت  .٣الﻔن و

 .١الﺼيد عند العرب  .٢الﺸعر العرﰊ  -نﻘد -

السياسة .

العﺼر العباسي الﺜالﺚ  .٣الﺸعر العرﰊ  -نﻘد -

٠٠٥٢٢

العﺼر اﳊمداﱐ .

البوق  ،اﲪد ابراﻫيم  ١٣٨٤ﻫـ -

٠٠٥١٨

الﻔنون ﻛالﻐابة اذا عﺮﻓت الﻄﺮق الﱵ ﺗﺴلﻜﻬا

قمر الدين  ،مﻬﻰ

ستخﺮج منﻬا بﺴﻼم ! وبعﺾ اﳌبدعﲔ بداوا ﺷعﺮاء

الﻔﻦ العام ﺧارج اﳉدران اﳌتاﺣﻒ  /مﻬﻰ

وانتﻬوا رواﺋيﲔ  /اﲪد ابراﻫيم البوق ؛

قمر الدين -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٤ﺷوال /

ﺣاورﻩ عمر بوقاسم -.اﳉوبة -.ع  ) ٥٨ربيع اﻻﺧر

ذو الﻘعدة  ، [ ١٤٣٩يوليو  /اﻏسﻄﺲ ،( ٢٠١٨

 /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  /ﻓﱪاير ،( ٢٠١٨

ص .٤٥-٤١

ص .١٠٤-٩٧

 .١الﻔن  .٢اﳌراﻓﻖ العامة  .٣الﺸوارع .

ﺣوار صحﻔي

٠٠٥١٩

 .١ﺷعر اﳊيوان .

٠٠٥٢٣

وازن  ،عبدﻩ
ﻓﻦ الﻐﺮاﻓيﱵ :ذاﻛﺮة ﺣﺮوب لبنان  /عبدﻩ

الﻔﻬﺮس العﺮﰊ اﳌوﺣد :اﳒازات - ٢٠١٧

وازن -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٦ - ٤٩٥ربيع اﻻﺧر /

 -. ١٤٣٨التسﺠيلة -.ع  ) ٣٧رمﻀان ، ١٤٣٩
يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٨٦-٨٠
٧٥

 .١الﻔﻬرس العرﰊ اﳌوﺣد .

ﰲ عﺼﺮ اﻻﺧتزال :ﳌاذا يﻘع الﻜتاب ﰲ

٠٠٥٢٤

الﱰﻫل الﺮواﺋي  /ﳏمود عبدﷲ -.أﺣوال
اﳌعرﻓة  -.ع  ) ٨٨ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر ،( ٢٠١٧

ﰲ امﺮيﻜا  ..نﺸﺮ الﻜتﺐ  :صناعة ﲡلﺐ

ص .٧٣-٧٠

اﳌليارات ! :ﺗتﺼدر دول العاﱂ ﰲ اﳊﺠم

 .١الﻘﺼة العربية  -نﻘد  -العﺼر اﳊديﺚ .

واﻻنتﺸار  -.أﺣوال اﳌعرﻓة  -.ع  ) ٨٨ﳏرم

٠٠٥٢٩

 ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٤٣-٣٨
 .١نﺸر الﻜتب  -الوﻻ ت اﳌتحدة  .٢صناعة الﻜتب

السعيدي  ،أﲪد

.

الﻔيلولوجيا :مﻦ ﻓﻘﻪ اللﻐة اﱃ ﲢﻘيﻖ
الﱰاث  /اﲪد السعيدي -.الﻔيﺼل -.ع ٥٠٤-٥٠٣

٠٠٥٢٥

) ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٩ﳏرم  ، ١٤٤٠سبتمﱪ /اﻛتوبر

جريﺲ  ،ﲰﲑ مينا

 ،( ٢٠١٨ص .١٠١-٩٨

ﰲ بﺮلﲔ اﳌتوﺣﺸون اﳉدد يﻜتﺸﻔون اﳉدار

 .١الﻔيلولوجيا .

:الﺴور اﳊﺼﲔ يتﺤول اﱃ متﺤﻒ  /ﲰﲑ جريﺲ-.

٠٠٥٣٠

الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٦ - ٤٩٥ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى
اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٢٩-٢٤

سعد ﷲ  ،ابو بﻜر ﺧالد

 .١الرسوم اﳉدارية  .٢اﳉراﻓيت  .٣الﻔن و

ﻓيليﺐ جﺮونييﻪ :اول بﺮﳌاﱐ ﻓﺮنﺴي مﺴلم /

السياسة .

ابوبﻜر ﺧالد سعد ﷲ -.اﳉوبة -.ع  ) ٥٨ربيع
اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  /ﻓﱪاير

٠٠٥٢٦

 ،( ٢٠١٨ص .١٣١-١٢٦

الﺼﻘعﱯ  ،عبدالعزيز صاﱀ عبدالعزيز  ١٣٧٧ ،ﻫـ -

 .١جرونييﻪ  ،ﻓيليب  ١٩٤٤ - ١٨٦٥ - ،م .٢

ﰲ جدلية الﺜﻘاﻓة والتنمية :اﻻدب جزء

السياسيون الﻔرنسيون .

رﺋيﺲ  /عبدالعزيز الﺼعﻘﱯ -.التسﺠيلة -.ع ٣٧

٠٠٥٣١

) رمﻀان  ، ١٤٣٩يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٣٣-٣٢

الساير  ،ﳏمد عويد

 .١التنمية  .٢الﺜﻘاﻓة .

ابﻦ قاﺿي ميلة ابوعبدﷲ ﳏمد بﻦ ﳏمد

٠٠٥٢٧

التنوﺧي :ﺣياﺗﻪ وﺷعﺮه  /ﳏمد عويد ﳏمد

ابوﻃﻪ  ،ﳏمد

الساير -.العرب -.س  ، ٥٤ج  ) ٢-١رجب /

ﰲ اﳊاجة اﱃ اﻻمﻦ الﺴيﱪاﱐ  /ﳏمد

ﺷعبان

ابوﻃﻪ -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٨رجب ، ١٤٣٩

 ، ١٤٣٩ابريل  /مايو  ،( ٢٠١٨ص .٤٠-٩

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٢٣-٢٠

 .١ابن قاﺿي ميلة  ،ﳏمد بن ﳏمد التنوﺧي  - ،ت

 .١أمن اﳊواسيب  .٢اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن

 ٤٢٧ﻫـ  .٢الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -صﻘلية  -العﺼر

و السﻼمة  .٣مﻜاﻓحة اﳉرﳝة  -معاﳉة البيا ت

العباسي  .٣الﺸعراء العرب  -صﻘلية .

 .٤أمن اﳌعلومات .

٠٠٥٣٢

٠٠٥٢٨

اﳌﻘبل  ،عمر بن عبدﷲ بن ﳏمد

عبدﷲ  ،ﳏمود
٧٦

الﻘاعدة الﻘﺮآنية  ) :ولينﺼﺮن ﷲ مﻦ ينﺼﺮه

السمﻄي -.أﺣوال اﳌعرﻓة  -.ع  ) ٨٨ﳏرم ، ١٤٣٩

(  /عمر عبدﷲ اﳌﻘبل -.اﳉندي اﳌسلم  -.س

اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٨١-٧٩

 ، ٤٦ع  ] ) ١٧٠ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٨صﻔر ١٤٣٩

 .١العواجي  ،ابراﻫيم بن ﳏمد علي  ١٣٥٨ -ﻫـ -

[ ( ،ص .١١-٨

 .٢الﻘدس  -ﺷعر .

٠٠٥٣٧

 .١النﺼر .

٠٠٥٣٣

ﳏمود  ،رﺿا ابراﻫيم

الﺸمراﱐ  ،مسﻔر بن زايع

قﺬاﺋﻒ اﳌدﻓعيات :اﻓﱰاس اﻻﻫداف ﺣدث

الﻘانون الدوﱄ اﻻنﺴاﱐ وقانون النزاعات

التﻘنيات  /رﺿا ابراﻫيم ﳏمود -.اﳊرس

اﳌﺴلﺤة  /مسﻔر بن زايع الﺸمراﱐ -.الدﻓاع

الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٩ﲨادى اﻻوﱃ ، ١٤٣٩

اﳉوي -.ع  ) ٢٩ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ

يناير  ،( ٢٠١٨ص .٩٨-٩٤

٢٠١٧

 .١الﻘذاﺋﻒ  .٢سﻼح اﳌدﻓعية .

٠٠٥٣٨

( ،ص .٣٩-٣٨
 .١اﳊرب ) قانون دوﱄ (  .٢ﺣﻘوق اﻻنسان )

العليان  ،عبدﷲ علي

قانون دوﱄ ( .

الﻘﺮاءات اﳊداﺛية للﻘﺮان :ﻫل ﺗعاملت بﺼورة

٠٠٥٣٤

منﺼﻔة ؟  /عبدﷲ بن علي العليان -.اﳊوار-.

نﺼﲑي  ،ﳏمد ﳏمود

ع  ) ٣٠رجب  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص -٥٤

الﻘانون الدوﱄ واﳊﺮب الﺴيﱪانية  /ﳏمد

.٥٧

ﳏمود نﺼﲑي -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع ) ٣٦٨

 .١عبدالرﲪن  ،ﻃﻪ  .٢الﻘرآن  -الﻘراءات و

ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٩-٤٤

التﺠويد  .٣اﳊداﺛة  -نﻘد .

٠٠٥٣٩

 .١الﻘانون الدوﱄ  .٢اﳊرب اﻹلﻜﱰونية .٣
اﻻنﱰنت  -استﺨدام .

العزاوي  ،دية ﻏازي

٠٠٥٣٥

قﺮاءة ﰲ ﺗعليﻘات البﺤاﺛة الﺜبت عبداﳊميد

الﺸﻬري  ،ﳏمد بن ﻓراج بن سليمان  ١٣٧٢ ،ﻫـ -

الﺮﺷودي  ٢٠١٥ -١٩٢٩م :ﻓيﺾ الﺬاﻛﺮة اﳌعﻄاء

الﻘاﺋد وﺿابﻂ اﻻرﻛان :اوجﻪ الﺸبﻪ

/
دية ﻏازي العزاوي -.العرب -.س  ، ٥٤ج ) ٦-٥

واﻻﺧتﻼف  /ﳏمد بن ﻓراج الﺸﻬري -.اﳊرس
الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع  ) ٣٧١رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو

ذو العﻘدة  /ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩مايو  /يوليو /

٢٠١٨

اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٣٨٢-٣٦٣

( ،ص .٨٧-٨٢

 .١الرﺷودي  ،عبدالعزيز  ٢٠١٥ - ١٩٢٩ - ،م .٢

 .١الﻘيادة العسﻜرية  .٢الﻀباط .

اﳌﺜﻘﻔون العراقيون .

٠٠٥٤٠

٠٠٥٣٦
السمﻄي  ،عبدﷲ

قﺼاب  ،وليد ابراﻫيم

الﻘدس ﰲ ﺷعﺮ ابﺮاﻫيم العواجي  /عبدﷲ

الﻘﺮاءة النﻘدية بﲔ اﳊيادية واﻻنﻄباعية
٧٧

!  /وليد ابراﻫيم الﻘﺼاب -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س

ابراﻫيم اﳊﻘيل -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٨رجب

 ، ٢٢ع  ) ٩٠رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص

 ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٨٥-٨٢

.٧١-٦٨

 .١اﳌرأة ﰲ التاريﺦ  -العﺼر العباسي .٢

 .١الﻜتب و الﻘراءة .

التﺄليﻒ  -ريﺦ  -العﺼر العباسي  .٣اﳌرأة
العربية  -ﺗراجم .

٠٠٥٤١

٠٠٥٤٥

العتيﱯ  ،سعيد بن دبيﺲ بن ﺧاﰎ
قﺮى اﳌدينة اﳌنورة ومنابﺮﻫا مﻦ بداية

العﻄوي  ،نورة

العﺼﺮ اﻻسﻼمي ﺣﱴ اول الﻘﺮن العاﺷﺮ اﳍﺠﺮي -

قﺮية الﻘﺮية  /نورة العﻄوي ؛ ﺗﺼوير ﺗرﻛي

 / ١سعيد بن دبيﺲ العتيﱯ -.العرب -.ع ) ١٠-٩

الﻔاﺿلي -.ﺗرﺣال -.ع  ) ٨٠صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ
 ،( ٢٠١٧ص .٤٩-٤٤

الربيعان  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .٥٩٤-٥٦٥

 .١اﳌدن و الﻘرى  -السعودية .

 .١جﻐراﻓية اﳌدن و الﻘرى  .٢اﳌدن و الﻘرى -

٠٠٥٤٦

ريﺦ  .٣اﳌدينة اﳌنورة  -ريﺦ اسﻼمي .

بونﲔ  ،ايﻔان

٠٠٥٤٢
العتيﱯ  ،سعيد بن دبيﺲ بن ﺧاﰎ

قﺼاﺋد مﻦ وﺣي الﻘﺮآن للﺮوسي ايﻔان بوﺗﲔ

قﺮى اﳌدينة اﳌنورة ومنابﺮﻫا مﻦ بداية

 /ﺗرﲨة ابراﻫيم ﳏمود استانبوﱄ -.اﻻدب
اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٩ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ

العﺼﺮ اﻻسﻼمي ﺣﱴ اول الﻘﺮن العاﺷﺮ اﳍﺠﺮي -

٢٠١٨

 / ٢سعيد بن دبيﺲ العتيﱯ -.العرب -.س  ، ٥٣ع

( ،ص .٩٥-٩٠

 ) ١٢ - ١١اﳉماد ن  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  /مارس

عرض اﳌﻘال ﰲ ا لة العربية ع ٤٢١صﻔر ١٤٣٣ﻫـ

٢٠١٨

 ،يناير ٢٠١٢م

( ،ص .٧٧٨-٧٥٩

 .١الﻘرآن و الﺸعر  .٢اﻻدب الروسي  -مﻘاﻻت و

 .١جﻐراﻓية اﳌدن و الﻘرى  .٢اﳌدن و الﻘرى -

ﳏاﺿرات .

ريﺦ  .٣اﳌدينة اﳌنورة  -ريﺦ اسﻼمي .

٠٠٥٤٧

٠٠٥٤٣

علي  ،ز د

الﻔندي  ،منيﻔة

الﻘﺼة الﻘﺼﲑة مﺜل ﻃلﻘة الﺮصاصة والﺮواية

الﻘﺮ ت واﳉوف قبل اﻻسﻼم  /منية

مﺜل ذﺧﲑة الﻜﻼﺷنﻜوف !  /ز د علي ؛ ﺣاورﻩ

الﻔندي -.ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة

عذاب الرﻛاﰊ -.ا لة العربية  -.ع  ) ٥٠١ﺷوال

 ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٢٣-٢٠

 ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص .٥٧-٥٤

 .١الﻘر ت ) السعودية (  -ريﺦ  .٢اﳉوف )

ﺣوار صحﻔي

السعودية (  -ريﺦ .

 .١اﻻد ء الليبيون  .٢الﱰﲨة الذاﺗية .

٠٠٥٤٤

٠٠٥٤٨

اﳊﻘيل  ،ابراﻫيم بن سعد بن ابراﻫيم  ١٣٨٧ ،ﻫـ -

بن منﺼور ،آمنة

قﺮيبة اﻻسدية :اﳌؤلﻔة العﺮبية اﻻوﱃ /
٧٨

قﺼيدة اﳌوريﺴﻜي اﱃ يزيد العﺜماﱐ ﻓﺼل مﻦ

عبدﷲ ﳏمد الناصر -.ا لة العربية -.ع) ٤٩٧

اﳌاساة :ما ﺷبﻪ الليلة لبارﺣة !  /آمنة بن

ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص .٩ - ٨

اﳌنﺼور -.الرابﻄة -.س  ، ٥٤ع  ) ٦١٤ربيع اﻻول

 .١اﳊﺼون و الﻘﻼع  -السعودية .

٠٠٥٥٣

 ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥٨-٥٣
 .١سليم اﻻول  ،سليم ﺧان بن يزيد  - ،ت ٩٢٦

زروال  ،عبدﷲ

ﻫـ  .٢الﺸعر العرﰊ  -ريﺦ  -اﻻندلﺲ .٣

الﻘناع اﳌﺴﺮﺣي :صناعة وﺗعبﲑ  /عبدﷲ

الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -اﻻندلﺲ  -عﺼر ملوك

زروال -.ا لة العربية  -.ع  ) ٥٠١ﺷوال ، ١٤٣٩

الﻄواﺋﻒ .

يوليو  ،( ٢٠١٨ص .١٢٢-١١٨

٠٠٥٤٩

 .١اﳌسرح  .٢ﺗﺼميم اﻻز ء  .٣اﻻقنعة .

اوريد  ،ﺣسن

٠٠٥٥٤

الﻘﻀية الﻔلﺴﻄينية مﻦ منﻈور مﻐﺮﰊ  /ﺣسن

اﳊميميدي  ،ﳏمد علي

اوريد -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٨ - ٤٩٧ﲨادى اﻻﺧرة

الﻘوات البﺤﺮية واﻻسﱰاﺗيﺠية اﳊديﺜة /

/

ﳏمد بن علي اﳊميميدي -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س ، ٣٩

رجب  ، ١٤٣٩مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص -٢٤

ع  ) ٣٧١رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص

.٢٧

.٧١-٦٨

 .١الﻘﻀية الﻔلسﻄينية  .٢اﳌﻐرب  -اﻻﺣوال

 .١الﻘوات البحرية .

السياسية  -العﺼر اﳊديﺚ .

٠٠٥٥٥

٠٠٥٥٠

ﳏمود  ،رﺿا ابراﻫيم

الﻘﻄار  -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع ] ) ٤

قوات اﳌﺸاة :ﺗﻄورات وﺗﻜتيﻜات وانتﺼارات

ﺷوال  /ذو الﻘعدة  ، [ ١٤٣٩يوليو  /اﻏسﻄﺲ

 /رﺿا ابراﻫيم ﳏمود -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع

٢٠١٨

 ) ٣٦٨ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

( ،ص .١٠٤-٨٩

.٤٣-٣٨

 .١الﻘﻄارات .

 .١سﻼح اﳌﺸاة .

٠٠٥٥١

٠٠٥٥٦

رزق  ،عﻔيﻒ

عنب  ،ﳏمد ﳏمد ﳏمد

الﻘﻄﺐ الﺸماﱄ :منﻄﻘة صﺮاع دوﱄ جديد ؟!

قواعد اﻻنتﻘال اﱃ مﺴﺮح اﳉﺮﳝة  /ﳏمد

 /عﻔيﻒ رزق -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع ) ٣٦٨

ﳏمد عنب -.اﻻمن واﳊياة  -.س  ، ٣٧ع ] ) ٤٢٨

ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣١-٣٠

ربيع اﻻول  ، [ ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -١٣٦

 .١الﻘﻄب الﺸماﱄ  .٢الﺼراع الدوﱄ .

.١٤٣

٠٠٥٥٢

 .١اﳉرﳝة و ا رمون  .٢اﻻدلة اﳉناﺋية .٣

الناصر  ،عبدﷲ ﳏمد

الﻀبﻂ الﻘﻀاﺋي .

٠٠٥٥٧

قﻼع الدرعية :وما ﱂ يﺬﻛﺮه التاريﺦ /
٧٩

اﳌﻄرودي  ،علي بن عبدالعزيز بن ابراﻫيم

٠٠٥٦١

الﻘواعد الﻔﻘﻬية الدالة علﻰ نﻔي اﻻعتبار

الزبيدي  ،قيﺲ

 /علي بن عبدالعزيز اﳌﻄرودي -.ﳎلة البحوث

قيﺲ الزبيدي :الﺴينما العﺮبية ﲤارس التﻐييﺐ

اﻻسﻼمية -.ع  ) ١١٣ﳏرم  /ربيع اﻻﺧر ،( ١٤٣٩

عﻦ الواقع  /ﺣاورﻩ ﳏمد ملﺺ -.الﻔيﺼل -.س ٤٢

ص .٢١٥-١٤٥

 ،ع  ) ٥٠٠ - ٤٩٩ﺷعبان  /رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو

 .١الﻘواعد الﻔﻘﻬية .

/

٠٠٥٥٨

يونيو  ،( ٢٠١٨ص .١٧٥-١٧٠

الﻔﻘيﻪ  ،الﺼادق

اﳊوار الﺼحﻔي

الﻘوة الناعمة :دبلوماسية الﺜﻘاﻓة الﺸعبية

 .١اﻻﻓﻼم التسﺠيلية  .٢اﻻنتاج السينماﺋي .

والعﻼقات الدولية  /الﺼادق الﻔﻘيﻪ -.ا لة

٠٠٥٦٢

العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة  ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ

مﻬداد  ،الزبﲑ

٢٠١٨

الﻘيم اﶈورية ﰲ الﱰاث اﻻسﻼمي /

( ،ص .٦١-٥٦

الزبﲑ مﻬداد -.اﳌنﻬل -.ع  ) ٦٥١رمﻀان  /ﺷوال

 .١العﻼقات الﺜﻘاﻓية  .٢التبادل الﺜﻘاﰲ .

 ، ١٤٣٩يونيو /يوليو  ،( ٢٠١٨ص .٥٥-٥٢

٠٠٥٥٩

 .١الﻘيم اﻻسﻼمية .

اﳊارﺛي  ،سعود عبداﳉبار ﻫويدي

٠٠٥٦٣

الﻘيادة اﻻسﱰاﺗيﺠية واﻻستعداد

اﳊارﺛي  ،يﻒ بن عبدالعزيز

للمﺴتﻘبل  /سعود بن عبداﳉبار ﻫويدي

الﻘيمة الدﻻلية للمﺜل ﰲ سياق العبارة

اﳊارﺛي -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع ) ١٥

العﺮبية  /يﻒ بن عبدالعزيز اﳊارﺛي -.ﳎلة

ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص .٥٧-٥٦

ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو

 .١الﻘيادة  .٢اﻻسﱰاﺗيﺠية  .٣التوقعات

 ،( ٢٠١٨ص .٧٥-٧٤

اﳌستﻘبلية .

 .١اللﻐة العربية  -الدﻻلﻪ اللﻔﻈية .٢

٠٠٥٦٠

اﻻمﺜال العربية .

الرﺷيدي  ،علي ﺿبيان

٠٠٥٦٤

الﻘيادة التﺤويلية وعﻼقتﻬا ﻻبداع

صاﱀ  ،سارة

التنﻈيمي لدى عمداء ورؤساء اﻻقﺴام ﳉامعات

ﻛازو ايﺸيﻐورو :بﺮيﻄاﱐ يﻔوز نوبل ﰲ

اﳊﻜومية واﻻﻫلية ﲟدينة الﺮ ض  /علي ﺿبيان

اﻻدب  /سارة صاﱀ -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س ، ٢٢

الرﺷيدي -.ا لة العربية للدراسات اﻻمنية -.س

ع  ) ٨٩ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

 ، ٣٣ع  ) ٧١ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص

.٩١-٩٠

.٩٣-٣

 .١جاﺋزة نوبل  -ﺗراجم  .٢اﻻد ء الﱪيﻄانيون .

 .١الﻘيادة التحويلية  .٢اﳉامعات و الﻜليات -

٠٠٥٦٥

ﺗنﻈيم و ادارة  -السعودية  .٣اﻻبداع اﻻداري

ابو ﻃاﺣون  ،مﺼﻄﻔﻰ ﳏمد

 .٤التنﻈيم اﻻداري .
٨٠

ﻛﱪ ء اﻻﳝان ﰲ ¢مﺮاﻓعة امام الﻄاﻏوت¢

زيدان  ،بديعة

:الﺮؤية واﻻدارة  /مﺼﻄﻔﻰ ابوﻃاﺣون -.اﻻدب

ﻛتاب ﻓلﺴﻄينيون  :اسﺮاﺋيل ﺣﺼان ميت والتﺴلل

اﻻسﻼمي -.س  ، ٢٥ع  ) ٩٧ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى

اﱃ اﶈيﻂ لﻦ ينﺠﺢ  /بديعة زيدان -.الﻔيﺼل-.

اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩يناير  /مارس  ،( ٢٠١٨ص -٧٨

ع ) ٤٩٨ - ٤٩٧ﲨادى اﻻﺧرة  /رجب ، ١٤٣٩

.٨٤

مارس /

 .١اﻻدب العرﰊ  -السودان  .٢الﺸعر اﻻسﻼمي

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٤٣ - ٣٨

 -العﺼر اﳊديﺚ .

 .١النزاع العرﰊ اﻻسراﺋيلي  .٢اﳌﻘاومة
الﻔلسﻄينية  .٣الﻘﻀية الﻔلسﻄينية  .٤ﻓلسﻄﲔ -

٠٠٥٦٦

ريﺦ  -اﻻﺣتﻼل اﻻسراﺋيلي ) . ( -١٩٤٨

البﺼﲑ  ،ﺷاجع علي قاسم

٠٠٥٧٠

ﻛتاب ¢اﳉﺮجاﱐ امام الﻘاﺿي عبداﳉبار¢
لﺴلوى النﺠار :قﺮاءة نﻘدية  /ﺷاجع علي قاسم

سليمان  ،صاﱀ

البﺼﲑ -.عاﱂ الﻜتب -.مﺞ  ، ٣٩ع  ) ٤ - ٣ربيع

الﻜتاب ونﺸﺮ ﰲ اﳍند :امﻜا ت ﻫاﺋلة وصناعة

اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٣٢٢-٣١٣

راﺋﺠة  /صاﱀ سليمان -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س ٢٢

 .١اﳉرجاﱐ  ،عبدالﻘاﻫر بن عبدالرﲪن  - ،ت

 ،ع  ) ٩٠رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص

 ٤٧١ﻫـ  ٧٨٤ -ج  .٢اللﻐة العربية  -النحو .٣

.٥٩-٥٦

الﻜتب العربية  -نﻘد .

 .١نﺸر الﻜتب اﳍند  .٢صناعة الﻜتب  -اﳍند .

٠٠٥٧١

٠٠٥٦٧
ﻛتاب اﳉيﺐ :ﺛﻘاﻓة صامدة ! -. /اﺣوال

ابن اﲨد  ،التاﻩ بن ﳏمدن

اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع ) ٩١ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيو

الﻜتابة الﺸنﻘيﻄية ﰲ علم الﺴﲑة النبوية

٢٠١٨

:قﺮاءة ﰲ النﺸاة والتﻄور والتاليﻒ  /التاﻩ

( ،ص .٤٧-٤٤

بن ﳏمدن بن اﲨد -.العرب -.س  ، ٥٤ج ) ٤-٣

 .١الﻜتب و الﻘراءة  .٢الﻘراءة و الﺸباب .

رمﻀان  /ﺷوال  ، ١٤٣٩مايو  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص

٠٠٥٦٨

.٢٠٦-١٧٩
 .١التﺄليﻒ  -ريﺦ  .٢العلماء الﺸناقﻄة .٣

اﳍدلﻖ  ،ﳏمد بن عبدالرﲪن عبدالعزيز  ١٣٦٠ ،ﻫـ

السﲑة النبوية  -ريﺦ .

ﻛتاب الدﻛتور عبدالعزيز اﳌانع علﻰ ﺧﻄﻰ

٠٠٥٧٢

اﳌتنﱯ :مﻦ الﻔﻜﺮة اﱃ اﻻﳒاز  /ﳏمد بن
عبدالرﲪن اﳍدلﻖ -.العرب -.س  ، ٥٤ج  ) ٦-٥ذو

اﳌعﺠل  ،ﻫدى ﻓﻬد

العﻘدة  /ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩مايو  /يوليو  /اﻏسﻄﺲ

الﻜتابة الﻐاﺿبة  /ﻫدى ﻓﻬد اﳌعﺠل-.

 ،( ٢٠١٨ص .٤١٠-٣٩٩

ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٥ربيع اﻻﺧر ، ١٤٣٩

 .١اﳌانع  ،عبدالعزيز بن صر  .٢ ،اﳌتنﱯ ،

يناير  ،( ٢٠١٨ص .٨١-٧٨

اﲪد بن اﳊسﲔ  - ،ت  ٣٥٤ﻫـ  -نﻘد .

 .١اﻻدب اﻻﳒليزي  -نﻘد  -الوﻻ ت اﳌتحدة .

٠٠٥٧٣

٠٠٥٦٩
٨١

ﲪيدان  ،اﳝان

 ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٣٣-٣٠

ﻛتابة اﳌﺮأة :عﺼيان مدﱐ ﻏﲑ معلﻦ /

 .١الﻜﻬوف  -السعودية .

٠٠٥٧٨

اﳝان ﲪيدان -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٤ - ٤٩٣ربيع
اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -٣٢

عمار  ،عبدالرﺣيم ﲨال

.٣٣

ﻛيﻒ ﺗتم مواجﻬة ايﺮان :العزلة الﻘﺴﺮية /

 .١الﻜتابة  .٢ادبيات اﳌرأة .

عبدالرﺣيم ﲨال عمار -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع

٠٠٥٧٤

 ) ٣٦٩ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

البﻜر  ،ﺧالد بن عبدالﻜرﱘ بن ﲪود

.٨٢-٨٠

ﻛتﺐ الﻔﻬارس اﻻندلﺴية :نﺸا ا وﺗﻄورﻫا /

 .١إيران  -اﻻﺣوال السياسية  -العﺼر اﳊديﺚ

ﺧالد بن عبدالﻜرﱘ البﻜر -.ا لة العربية -.ع

 .٢ايران  -العﻼقات اﳋارجية  -الوﻻ ت

 ) ٥٠٢ذو الﻘعدة  ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص

اﳌتحدة .

٠٠٥٧٩

.٨٢-٧٨
 .١الببليوجراﻓيات اﳌوﺿوعية  .٢الببليوجراﻓيا

ﻛاردون  ،دومينيﻚ

التحليلية  .٣التﺄليﻒ  -ريﺦ .

ﻛيﻒ ﺗﺼبﺢ مﺸﻬورا علﻰ ﺷبﻜة اﻻنﱰنت ؟ /

٠٠٥٧٥

دومينيﻚ ﻛاردون ؛ ﺗرﲨة ﺧدﳚة ﺣلﻔاوي -.الﻔيﺼل-.

الﻜتبخانة اﳋديوية :اﻛﱪ مﻜتبات مﺼﺮ واول

س  ، ٤٢ع  ) ٥٠٠ - ٤٩٩ﺷعبان  /رمﻀان ١٤٣٩

مﻜتبة وﻃنية عﺮبية  -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س ، ٢٢

 ،مايو

ع  ) ٨٩ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

 /يونيو  ،( ٢٠١٨ص .١٠٨-١٠٦

.٣٣-٣٠

 .١الﺸﻬرة  .٢اﻻنﱰنت و ا تمع .

٠٠٥٨٠

 .١دار الﻜتب والو ﺋﻖ اﳌﺼرية .

٠٠٥٧٦

البﻜر  ،ﺧالد بن عبدالﻜرﱘ بن ﲪود

ﻛﺸاف العناويﻦ للمواد اﳌنﺸورة ﰲ ﳎلة

ﻛيﻒ ﺗعامل اﳌﺴلمون ﰲ اﻻندلﺲ مع اﻫل

البﺤوث اﻻمنية :مﻦ العدد اﻻول اﱃ العدد

الﻜتاب؟  /ﺧالد بن عبدالﻜرﱘ البﻜر-.

الﺜامﻦ والﺴتﲔ  -. ٦٨ -١ﳎلة البحوث

اﳊوار -.ع  ) ٣٠رجب  ، ١٤٣٩ابريل ،( ٢٠١٨
ص .٧٣-٧٠

اﻻمنية -.مﺞ  ، ٢٧ع  ) ٦٩ربيع الﺜاﱐ ، ١٤٣٩

 .١اﻻسﻼم  -اﻻندلﺲ  .٢اﻫل الذمة  -ريﺦ .

يناير  ،( ٢٠١٨ص .٣٢٣-٢٩٧

٠٠٥٨١

 .١ﳎلة البحوث اﻻمنية  -ﻛﺸاﻓات  .٢ﳎلة
اﻻمن  -ﻛﺸاﻓات .

عمار  ،عبدالرﺣيم ﲨال

٠٠٥٧٧

ﻛيﻒ ﺗواجﻪ ﺣﺮﻛات التمﺮد :اﳊوﺛيون مﺜاﻻ

سﻔر  ،يوسﻒ

 /عبدالرﺣيم ﲨال بدر -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع

ﻛﻬﻒ ام جﺮسان  /يوسﻒ سﻔر ؛ ﺗﺼوير عادل

 ) ٣٦٨ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص
.٣٧-٣٢

الرويﺜي -.اﻫﻼ وسﻬﻼ -.س  ، ٤٣ع  ) ١٠اﶈرم
٨٢

 .١التمرد و العﺼيان  .٢اﳊرﻛات اﻻجتماعية -

٠٠٥٨٦

اليمن  .٣اﳊرﻛات الدينية  -اليمن  .٤اﳊوﺛيون

الرويلي  ،راﻛان بﺼﲑ

 -اليمن .

لبيد بﻦ ربيعة :اﳌعمﺮ ﰲ اﳉاﻫلية

٠٠٥٨٢

واﻻسﻼم  /راﻛان بﺼﲑ الرويلي -.اﳉوبة -.ع

اﳌنﺠد  ،ﳏمد صاﱀ

 ) ٥٧ﳏرم  /ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /نوﻓمﱪ

ﻛيﻒ يتﺤد اﳌﺴلمون ؟  /ﳏمد صاﱀ

 ،( ٢٠١٧ص .١١٥-١١٢

اﳌنﺠد -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع  ) ١٧٢ﲨادى

 .١لبيد العامري  ،لبيد بن ربيعة  - ،ت  ٤١ﻫـ .

اﻻﺧرة  ،( ١٤٣٩ص .٦٧-٦٠

٠٠٥٨٧

 .١الوﺣدة اﻻسﻼمية .

السبيعي  ،سعد زيد

٠٠٥٨٣

ﳊﻈات وﺗواريﺦ ﻓارقة ﰲ لعبة ﻛﺮة الﻘدم /

ﻓيتلينة  ،ﳏمد

سعد زيد السبيعي -.الﻔيﺼل -.س ، ٤٢ع- ٤٩٩

ﻛيﻒ ينعي اﳌﻔﻜﺮون واﻻد ء بعﻀﻬم ؟ :بﺮﺣليﻚ

) ٥٠٠

يﻀيع ﻛل ﺷيء وستعود ﻫﺬه اﻻرض اﱃ الﻘﺮون

ﺷعبان  /رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص

الوسﻄﻰ  /ﳏمد ﻓيتلينة -.الﻔيﺼل -.ع ٥٠٤-٥٠٣

٤٦

) ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٩ﳏرم  ، ١٤٤٠سبتمﱪ /اﻛتوبر

.٥١ -

 ،( ٢٠١٨ص .٨٥-٨٢

 .١ﻛرة الﻘدم  -ريﺦ .

٠٠٥٨٨

 .١اﳌوت  .٢اﻻد ء .

٠٠٥٨٤

عﻄية  ،ﻏادة عادل

علي  ،علي اﳌليﺠي

اللﻐة الداﻓعة ﻛمتﻐﲑ وسيﻂ بﲔ الﻘيادة

الﻼجﺌون والنازﺣون بﲔ الواقع والﻘانون

اﳋادمة وﻛل مﻦ سلوك اﳌواﻃنة التنﻈيمية والتزام

 /علي اﳌليﺠي علي -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد

التابعﲔ ﳓو الﻘاﺋد لتﻄبيﻖ علﻰ ﺷﺮﻛات ﲡارة

العسﻜرية -.ع  ) ١٣٢ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ٢٠١٨

ﲡزﺋة اﻻﻏﺬية ﻻسﻜندرية  -مﺼﺮ  /ﻏادة عادل

(،

عﻄية  ،مﺼﻄﻔﻰ صﻼح اﳌﻘدم -.اﻻدارة العامة -.مﺞ

ص .١٧٤-١٥٨

 ، ٥٨ع  ) ٤ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيﻪ  ،( ٢٠١٨ص

 .١الﻼجﺌون  -قوانﲔ وﺗﺸريعات  -العاﱂ العرﰊ .

.٨٣٥-٧٨٥

٠٠٥٨٥

 .١الﻘيادة اﻻدارية  .٢السلوك اﻻداري  -مﺼر
 .٣اﻻﻏذية  -مﺼر  .٤ﲡارة التﺠزﺋة  -مﺼر .

الﻄاﺋي  ،عبداللﻄيﻒ ﲪودي

٠٠٥٨٩

ﻻمية العﺮب بﲔ النﻔي واﻻﺛباﺗعبداللﻄيﻒ
ﲪودي الﻄاﺋي  -.العرب -.س  ، ٥٣ع  ) ٨-٧صﻔر

سحاري  ،جﱪان سلمان جابر ١٤٠٦ ،ﻫـ-

 ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٠٨-٣٩٣

اللﻐة العﺮبية ومﻜانتﻬا ﰲ الديﻦ واﳊياة -

 .١الﺸنﻔرى  ،عمرو بن مالﻚ  - ،ت ﳓو  ٧٠ق  ،ﻫـ

اﳉزء اﻻول  / -جﱪان بن سلمان سحاري-.

 .٢الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -العﺼر اﳉاﻫلي .

اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع  ) ١٧٢ﲨادى اﻻﺧرة
٨٣

 ،( ١٤٣٩ص .١٠٣-٩٦

 ) ٥٠٢ذو الﻘعدة  ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص

 .١اللﻐة العربية  -دﻓع مﻄاعن .

.١٥-١٣
 .١النحت اﻻﺷوري  .٢اﻻﺷوريون  .٣دومة

٠٠٥٩٠

اﳉندل ) السعودية (  -آ ر .

السبيعي  ،ﳏمد بن ﺗرﻛي

٠٠٥٩٥

ﳌاذا اللﻐة العﺮبية ﻫي اﻻﻓﻀل ؟  /ﳏمد
بن ﺗرﻛي السبيعي -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع

رمﻀان  ،وليد ﳏمد

 ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص -٤٨

لورﻛا :قتلوه ﻓعاش ﺷعﺮه  /وليد رمﻀان-.

.٥٠

ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٣صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ

 .١اللﻐة العربية  -دﻓع مﻄاعن .

 ،( ٢٠١٧ص .٨٤-٨٠
 .١جارسيا لورﻛا  ،ﻓيدريﻜو  ١٩٣٦ - ١٨٩٨ -م .

٠٠٥٩١

٠٠٥٩٦

العمر  ،صر بن سليمان ﳏمد  ١٣٧٢ ،ﻫـ -
ﳌاذا نتدبﺮ الﻘﺮآن  /صر سليمان

اﻻصلعي  ،ﻫاجد بن ﳛﲕ

العمر -.اﳉندي اﳌسلم  -.س  ، ٤٦ع  ] ) ١٧٠ذو

اللياقة البدنية وانعﻜاسﻬا علﻰ اﻻداء

اﳊﺠة  / ١٤٣٨صﻔر  ،( [ ١٤٣٩ص .٢٠-١٤

الﻘتاﱄ  /ﻫاجد بن ﳛﲕ اﻻصلعي -.ﳎلة ﻛلية

 .١الﻘرآن  -مباﺣﺚ عامة .

اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية -.ع  ) ١٣١ربيع اﻻﺧر ١٤٣٩

٠٠٥٩٢

 ،ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٢٩-١١٢
 .١اللياقة البدنية  .٢العسﻜريون التدريب

برﻫومة  ،ﳏمد

اﺛناء اﳋدمة .

ﳌاذا يﺴتﻬدف التﻄﺮف واﻻرﻫاب ﺗﻐيﲑ ﻃﺮيﻘة

٠٠٥٩٧

عيﺸنا ؟  /ﳏمد برﻫومة -.اﳊوار -.ع  ) ٣٠رجب
 ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٤٩-٤٦

ابو صاﱀ  ،عماد

 .١الﻐلو ﰲ الدين  .٢اﻻرﻫاب  -اﳉوانب

ليلي بﺮيﻚ :مﻦ عﺸيﻘة ما ﻛوﻓﺴﻜي اﱃ عميلة

النﻔسية  .٣اﻻرﻫاب  -اﳉوانب اﻹجتماعية .

ﰲ الﺸﺮﻃة الﺴﺮية !  /عماد ابو صاﱀ-.

٠٠٥٩٣

الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو اﳊﺠة / ١٤٣٨
ﳏرم

اﳊارﺛي  ،ﳏمد بن ﺣامد

 ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص -١٤٤

ﶈة عﻦ اﳌﺮاجعة الداﺧلية  /ﳏمد بن

.١٤٧

ﺣامد اﳊارﺛي -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع ١٥

 .١اﳌرأة  -اﻻﲢاد السوﻓيﱵ  -ﺗراجم .

) ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص .٨٥-٨٤

٠٠٥٩٨

 .١مراجعة اﳊسا ت  .٢الرقابة الداﺧلية .

اﳊرﰊ  ،ﺧالد بن رﺷيد ﲪيد

٠٠٥٩٤

ما ﻇﻬﺮ ﻓيﻪ التعارض مﻦ آراء ابﻦ قدامة رﲪﻪ

الﻄالب  ،جﻼل

ﷲ اﻻصولية ﰲ ﻛتابﻪ روﺿة الناﻇﺮ واﳉواب عﻦ

لوﺣة جدارية :اﻻﺷوريون وقﺼة ملﻜة

ذلﻚ  /ﺧالد بن رﺷيد ﲪيد العمري اﳊرﰊ-.

ادوماﺗو  /جﻼل الﻄالب -.ا لة العربية -.ع
٨٤

اﳊﻜمة -.ع  ) ٥٦ﳏرم  ] ، ١٤٣٩اﻛتوبر [ ٢٠١٧

متﺤﻒ سﻜة ﺣديد اﳊﺠاز :يﺮوي ريﺦ اﳌدينة

(،

اﳌنورة عﱪ العﺼور  -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س ٢٢

ص .٤٠٣-٣٤٧

 ،ع  ) ٨٩ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

 .١ابن قدامة  ،عبدﷲ بن اﲪد  - ،ت  ٦٢٠ﻫـ

.٤٧-٤٤

 .٢التعارض والﱰجيﺢ ) اصول ﻓﻘﻪ ( .

 .١متحﻒ السﻜة اﳊديد ) اﳌدينة اﳌنورة ( .

٠٠٥٩٩

٠٠٦٠٣

ابراﻫيم  ،ﳏمد ﳏمد

متﺤﻒ اللوﻓﺮ ﰲ ابوﻇﱯ  :معلم معماري وﺛﻘاﰲ

اﳌاذن :ﻓﻦ ﻫندسة البناء الﺮأسي ﰲ العمارة

جديد ﰲ جزيﺮة الﺴعد ت Louvre Abu :

اﻻسﻼمية  /ﳏمد ﳏمد ابراﻫيم -.الﻘاﻓلة-.

/ Dhabi

مﺞ  ، ٦٦ع  ] ) ٦صﻔر  /ربيع اﻻول ، [ ١٤٣٩

 -.عمران -.س  ، ١٧ع  ) ٦٤ﲨادى اﻻوﱃ ١٤٣٩

نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥١-٤٨

،

 .١اﳌﺂذن  -ريﺦ .

ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٣٩-٣٠

٠٠٦٠٠

اﳌﺼمم Ateliers Jean Nouvel
 .١اﻻمارات العربية اﳌتحدة  -متاﺣﻒ .

ساﱂ  ،الﺼادق

٠٠٦٠٤

اﳌاﻛوﻻت واﳌﺸﺮو ت :ﻃﻘوس ومعتﻘدات ﰲ
وادي سوف اﳉزاﺋﺮية  /الﺼادق ساﱂ -.ا لة

صﻔوت  ،مدﺣت

العربية  -.ع  ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو ،( ٢٠١٨

اﳌﺜﻘﻒ العﺮﰊ واﻻمتﻄاء اﻻيدلوجي للﱰاث

ص .٥١-٥٠

:ابﻦ رﺷد  /مدﺣت صﻔوت -.الﻔيﺼل -.ع -٥٠٣

ﻃﻘوس الﻐذاء  :ارﲢاﻻ ا و ﲢوﻻ ا

٥٠٤

 .١الﻄﻬي  -اﳉزاﺋر  .٢اﳉزاﺋر  -العادات و

) ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٩ﳏرم  ، ١٤٤٠سبتمﱪ /اﻛتوبر

التﻘاليد .

 ،( ٢٠١٨ص .٩١-٨٨

٠٠٦٠١

 .١اﳌﺜﻘﻔون العرب  .٢اﻻيديولوجية  -نﻘد .٣
الﱰاث العرﰊ  -نﻘد .

اﳉوﻫري  ،ﳏمد رمﻀان أﲪد

٠٠٦٠٥

اﳌتبﻘي مﻦ ﺷعﺮ صاعد البﻐدادي :ﲨع وﺗوﺛيﻖ
ودراسة  : ٤ -الﻘﺴم الﺜاﱐ  :صاعد بﻦ اﳊﺴﻦ

موسﻰ  ،صبحي

البﻐدادي  /ﳏمد رمﻀان اﲪد اﳉوﻫري-.

ﳎامع اللﻐة العﺮبية  :ﺗعيﺶ ﰲ ﻏﺮبة علﻰ

العرب -.س  ، ٥٣ع  ) ٨-٧صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ

ﻫامﺶ العﺼﺮ  /صبحي موسﻰ  ،ﻫدى الدﻏﻔﻖ  ،ﻫيا

٢٠١٧

صاﱀ -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو اﳊﺠة

( ،ص .٤٥٢-٤٠٩

/ ١٤٣٨

 .١صاعد الربعي  ،صاعد بن اﳊسن  - ،ت  ٤١٧ﻫـ

ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص -٦٨

.

.٧٥

٠٠٦٠٢

 .١ﳎامع اللﻐة العربية .
٨٥

اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع  ) ٨٩ربيع اﻻﺧر ١٤٣٩

٠٠٦٠٦

 ،يناير  ،( ٢٠١٨ص .٦٥-٦٤

قنديل  ،اماﱐ

 .١ﻓﻘي  ،ﳏمد ﺣسن  -نﻘد .

ا تمع اﳌدﱐ ﰲ الﺴياقﲔ العﺮﰊ

٠٠٦١١

والﻐﺮﰊ  /اماﱐ قنديل -.الﻔيﺼل -.ع ٥٠٤-٥٠٣
) ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٩ﳏرم  ، ١٤٤٠سبتمﱪ /اﻛتوبر

ﻛمال  ،عبدالﻘادر بن عبداﳊي ١٣٥٥ ،ﻫـ

 ،( ٢٠١٨ص .٤١-٣٨

ﳏمد سعيد ﻛمال :مؤرﺧا وادبيا وﻛتبيا /

 .١ا تمع اﳌدﱐ  -العاﱂ العرﰊ .

عبدالﻘادر بن عبداﳊي ﻛمال -.العرب -.س  ، ٥٣ع
 ) ١٢ - ١١اﳉماد ن  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  /مارس

٠٠٦٠٧

٢٠١٨

اﳌﻄﲑي  ،صاﱀ بن ﳏمد

( ،ص .٧٩٠-٧٧٩

اﶈتوى الﻔلﺴﻔي ﰲ رواية نزيﻒ اﳊﺠﺮ /

 .١ﻛمال  ،ﳏمد سعيد  ١٤١٦ - ١٣٣٥ ،ﻫـ .٢

صاﱀ ﳏمد اﳌﻄﲑي -.اﳉوبة -.ع  ) ٥٩ربيع اﻻول

اﳌﺜﻘﻔون السعوديون .

 ] ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ [  ،( ٢٠١٨ص.٦٢-٥٤

٠٠٦١٢

 .١الﻜوﱐ  ،ابراﻫيم  ١٩٤٨ - ،م  .٢الﻘﺼة

السماعيل  ،عبدالعزيز عبدالرﲪن

العربية  -نﻘد  -ليبيا .

ﳏمد العﺜيم  :اﳌﺴﺮﺣي واﳌﺜﻘﻒ والﺼديﺚ ﺣﲔ

٠٠٦٠٨

يﺮﺣل :موت ﺣﻜاية الﺸعبية ﰲ اﳌﺴﺮح /

ﳏﻄات و معاﱂ رزة ﰲ ريﺦ ﻛاس العاﱂ

عبدالعزيز السماعيل -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٥٠٤-٥٠٣ذو

 -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٢رجب  /ﺷعبان

اﳊﺠة  / ١٤٣٩ﳏرم  ، ١٤٤٠سبتمﱪ /اﻛتوبر ٢٠١٨

١٤٣٩

( ،ص .٩٥-٩٤

[  ،مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٨٨-٨١

 .١اﳌسرﺣيون السعوديون .

 .١ﻛﺄس العاﱂ لﻜرة الﻘدم  -ريﺦ .

٠٠٦١٣

٠٠٦٠٩

السمﻚ  ،عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

ابو الرﺿا  ،سعد

ﳏمد علي الﺸواف :ﻃبيﺐ مﺮﺣلة التاسيﺲ /

ﳏمد اقبال والﻔﻦ ﰲ ¢ديوان ﺿﺮب الﻜليم¢

عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم السمﻚ -.ا لة العربية -.ع

 /سعد ابو الرﺿا -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٩ذو

 ) ٤٩٣صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -٧٤

اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .٣٧ - ٣٢

.٧٩

 .١ﳏمد اقبال بن نور ﳏمد  - ،ت  ١٣٥٧ﻫـ .٢

 .١اﻻﻃباء السعوديون  .٢رجال الدولة السعوديون .

الﺸعر اﻻوردي  -ﻛستان  .٣الﻜتب اﻻدبية -

٠٠٦١٤

عرض و ﲢليل .

العنﻘري  ،ﲪد بن عبدﷲ

٠٠٦١٠

ﳐﻄوﻃات الدرعية ﰲ اﳌﻜتبات العاﳌية /

مﺸوح  ،سﻬيل ﳒيب

ﲪد عبدﷲ العنﻘري -.ا لة العربية -.ع ) ٤٩٧

ﳏمد ﺣﺴﻦ ﻓﻘي  :عاﺷﻖ مﻜة :ﺷاعﺮ الﺮ عيات
الﺬي ذﻫﺐ مع اﳊزن !  /سﻬيل ﳒيب مﺸوح-.
٨٦

ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص -٣٤

رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص .٨٧-٨٤

.٣٧

 .١اﳌﺜالية ﰲ اﻻدب  .٢اﳋيال اﻻدﰊ .٣

 .١اﳌﺨﻄوﻃات العربية  .٢الدرعية ) السعودية (

الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  -السعودية  -العﺼر اﳊديﺚ .

 -ريﺦ .

٠٠٦٢٠

٠٠٦١٥

الﺸﻬري  ،ﳏمد بن ﻓراج

ﺣرﰊ  ،ﺧالد اﲪد ﺣسنﲔ علي

اﳌﺮاﺣل اﳋمﺲ لﻼستﻄﻼع اﳌيداﱐ  /ﳏمد

ﳐﻄوﻃات علم الﻔلﻚ وادلة اسﱰداد علوم

بن ﻓراج الﺸﻬري -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع ٣٦٨

اﻻسﻼم اﳌﻐتﺼبة  /ﺧالد ﺣرﰊ -.ا لة

)

العربية -.ع  ) ٤٩٨رجب  ، ١٤٣٩ابريل ،( ٢٠١٨

ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥٦-٥٢

ص .٦٦-٦٠

 .١اﻻستﻄﻼع العسﻜري .

٠٠٦٢١

 .١الﻔلﻚ عند اﳌسلمﲔ  .٢الﻔلﻚ  -ريﺦ .٣
اﳌﺨﻄوﻃات العربية  -ريﺦ .

برادة  ،ﳏمد

٠٠٦١٦

اﳌﺮأة العﺮبية و الﻜتابة الﺮواﺋية /

مداﺋﻦ صاﱀ  -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع

ﳏمد برادة -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٤ - ٤٩٣ربيع

) ٩١ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٧٥-٧٠

اﻻول

 .١مداﺋن صاﱀ ) السعودية ( .

 ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٢٣-٢٠
 .١ادبيات اﳌرأة  -نﻘد  -العاﱂ العرﰊ .٢

٠٠٦١٧

الﻘﺼة العربية  -نﻘد  -العﺼر اﳊديﺚ .

السمﻚ  ،عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

٠٠٦٢٢

مدﺣت ﺷيﺦ اﻻرض بﲔ الﻄﺐ والﺴﻔارة /
عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم السمﻚ -.ا لة العربية -.ع

العنزي  ،ميسون بنت مزﻛي ﻓردوس

 ) ٥٠٣ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص

اﳌﺮاة ﰲ اﳉوف  /ميسون مزﻛي العنزي-.

.٧٧-٧٤

ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة ، ١٤٣٩

 .١رجال الدولة السعوديون  .٢السﻔراء السعوديون .

اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٣١-٢٨
 .١اﳌرأة  -اﻻﺣوال اﻻجتماعية  -السعودية .٢

٠٠٦١٨

اﳉوف ) السعودية ( .

مدرسة العمليات اﳉوية اﳌﺸﱰﻛة -.

٠٠٦٢٣

الﺼﻘور -.س  ، ٤٣ع  ) ٧٩ﲨادى اﻻﺧرة ، ١٤٣٩

اﳌسﻜيﲏ  ،ﻓتحي

ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٣٢-٢٧

اﳌﺮأة والنﺴاء ﰲ ﺿوء دراسات اﳉندر او

 .١مدرسة العمليات اﳉوية اﳌﺸﱰﻛة ) الر ض ( .

العﺮب و البﺤﺚ عﻦ اﻻنﺜﻰ اﳌﻔﻘودة  /ﻓتحي

٠٠٦١٩

اﳌسﻜيﲏ -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٤ - ٤٩٣ربيع اﻻول

اﳋﻄيب  ،عماد علي

 ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٩-١٦

اﳌدينة الﻔاﺿلة ﰲ الﺸعﺮ الﺴعودي  /عماد

 .١اﳉنوسة  .٢اﳉنﺲ  -اﳉوانب اﻻجتماعية .٣

الدين اﳋﻄيب -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع ) ٩٠
٨٧

ابن ﳏمد  ،عبدﷲ

اللﻐة العربية  -ألﻔاظ  .٤الرجل و اﳌرأة .

اﳌﺮيﺦ :ﲡﺮبة العلم اﳊديﺚ ﰲ الدراما

٠٠٦٢٤

الﺮواﺋية  /عبدﷲ بن ﳏمد -.ا لة

الﻘدرة  ،يوسﻒ

العربية -.ع  ) ٤٩٩ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

اﳌﺮجعية العﻘاﺋدية للﺼورة الﺸعﺮية عند ﺧالد

ص .١٠٩-١٠٦

ﲨعة  /يوسﻒ الﻘدرة -.الﻔيﺼل -.ع ) ٤٩٢ - ٤٩١

 .١ﻛوﻛب اﳌريﺦ  .٢اﻻﻓﻼم التسﺠيلية .

ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر

٠٠٦٢٩

 ،( ٢٠١٧ص .٦١-٥٨
 .١الﺸعراء الﻔلسﻄينيون  .٢الﺸعر العرﰊ  -نﻘد

اﳌﺼﻄﻔﻰ  ،زﻛي بن عبدالرﲪن بن عبدﷲ

 -ﻓلسﻄﲔ  -العﺼر اﳊديﺚ .

اﳌﺮيﺦ الﻜوﻛﺐ اﻻﲪﺮ :ﳌاذا اﻻن ؟ /

٠٠٦٢٥

زﻛي بن عبدالرﲪن اﳌﺼﻄﻔﻰ -.الﻔيﺼل العلمية -.س
 ، ١٥ع  ) ٥٩ﺷوال  /ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩يوليو /

مﺮﻛز البﺤوث والتواصل اﳌعﺮﰲ  ،واصداراﺗﻪ

سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .١٢١-١١٢

اﳊديﺜة  -.عاﱂ الﻜتب -.مﺞ  ، ٣٩ع ) ٤ - ٣

 .١ﻛوﻛب اﳌريﺦ .

ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص -٣٢٣

٠٠٦٣٠

.٣٣٦

عبدالنﱯ  ،مﺼﻄﻔﻰ يعﻘوب

 .١مرﻛز البحوث والتواصل اﳌعرﰲ ) الر ض ( .

اﳌزﻫﺮ مﻘال ﳎﻬول ﻻﲪد عبدالﻐﻔور عﻄار

٠٠٦٢٦

 /مﺼﻄﻔﻰ يعﻘوب عبدالنﱯ -.العرب -.س  ، ٥٣ع

السعيدي  ،أﲪد

- ١١

مﺮﻛز اﳌلﻚ سلمان :اﺿاءة ووﻫج للﺸباب

 ) ١٢اﳉماد ن  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  /مارس ،( ٢٠١٨

واﻻعﻼم اﳉديد  /اﲪد السعيدي -.اﳌنﻬل -.ع

ص .٧٩٦-٧٩١

 ) ٦٥١رمﻀان  /ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيو /يوليو ٢٠١٨

 .١عﻄار  ،اﲪد عبدالﻐﻔور  - ،ت  ١٤١١ﻫـ .

(،

٠٠٦٣١

ص .٧١-٦٢

رصاص  ،ﳏمد سيد

 .١مرﻛز اﳌلﻚ سلمان للﺸباب ) الر ض ( .

مﺴار النﻈﺮة العﺮبية اﱃ دولة اسﺮاﺋيل /

٠٠٦٢٧

ﳏمد سيد رصاص -.الﻔيﺼل -.ع ) ٤٩٨ - ٤٩٧

جريﺲ  ،ﲰﲑ مينا

ﲨادى

مﺮﻛل :مﻦ ﻓتاة ﻛول اﱃ قاﺋدة العاﱂ اﳊﺮ

اﻻﺧرة  /رجب  ، ١٤٣٩مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص

 /ﲰﲑ جريﺲ -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو

.١٩-١٦

اﳊﺠة

 .١النزاع العرﰊ اﻻسراﺋيلي  .٢الﻘﻀية

 / ١٤٣٨ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر ،( ٢٠١٧

الﻔلسﻄينية  -ريﺦ .

ص .٦٦-٦٤

٠٠٦٣٢

 .١مرﻛل  ،انﻐيﻼ - ،رﺋيسة وزراء أﳌانيا .

الﻐامدي  ،سعيد بن علي بن عبدان

٠٠٦٢٨
٨٨

اﳌﺴاﺋل النﺤوية ﰲ ﳎموع ابﻦ الﺮماح اﳌﻘﺮى

والعﻜﺲ  /سم الزعﱯ -.ا لة العربية -.ع

النﺤوي ) ت ٦٣٣ﻫـ (  /سعيد بن علي بن عبدان

 ) ٤٩٦ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص

الﻐامدي -.ﳎلة الدراسات اللﻐوية -.مﺞ  ، ٢٠ع ٢

.٢٩-٢٦

) ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩يناير /

 .١العلوم  -التوقعات اﳌستﻘبلية  .٢اﻻنسان

مارس  ،( ٢٠١٨ص .٩٠-٥

 .٣اﻻنسان اﻵﱄ .

٠٠٦٣٧

 .١اللﻐة العربية  -النحو .

٠٠٦٣٣

الﻘرﺷي  ،ﺧلﻒ سرﺣان  ١٣٨١ﻫـ -

رﺿوان  ،رﺿا عبداﳊﻜيم اﲰاعيل

مﺴتﻘبل الﻘلم  /ﺧلﻒ سرﺣان الﻘرﺷي -.اﺣوال

اﳌﺴتﺸﺮقة اميلي لويﺴون  /رﺿا عبداﳊﻜيم

اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع  ) ٩٠رجب  ، ١٤٣٩مارس

رﺿوان -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٤ربيع اﻻول

٢٠١٨

 ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٨٨-٨٤

( ،ص .٤١-٣٨

 .١اﻻستﺸراق و اﳌستﺸرقون  -الوﻻ ت اﳌتحدة

 .١الﻘلم اﻻلﻜﱰوﱐ .

٠٠٦٣٨

 .٢الرﺣالة اﻻمريﻜيون  .٣ادبيات اﳌرأة -
الوﻻ ت اﳌتحدة .

اسد  ،ﳏمود ﳏمد

٠٠٦٣٤

اﳌﺴﺠد اﻻموي بﲔ ﺷاعﺮيﻦ قدﱘ ﳎﻬول

مﻈلوم  ،ﳏمد ﲨال

ومعاصﺮ  /ﳏمود أسد -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.س ٢٥

مﺴتﻘبل الﺼناعات العﺴﻜﺮية العﺮبية  /ﳏمد

 ،ع  ) ٩٧ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة ، ١٤٣٩

ﲨال مﻈلوم -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية -.ع

يناير  /مارس  ،( ٢٠١٨ص .٦٥-٦٠

 ) ١٣٢ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص -١٢٠

 .١اﳉامع اﻻموي ) دمﺸﻖ (  .٢اﳉامع اﻻموي -

.١٣٦

ﺷعر .

 .١الﺼناعات اﳊربية  -العاﱂ العرﰊ .

٠٠٦٣٩

٠٠٦٣٥

مﺴﺠد الﺮاجﺤي  :اﻛﱪ مﺴاجد الﺮ ض = Al

بوﲬسﲔ  ،ﻓارس علي

Rajhi

مﺴتﻘبل الﻄاقة النووية النﻈيﻔة ﰲ اﳌملﻜة

 -. Mosqueعمران -.س  ، ١٧ع  ) ٦٤ﲨادى

العﺮبية الﺴعودية  /ﻓارس علي بوﲬسﲔ-.

اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٢٩-٢٠

الﻔيﺼل العلمية -.س  ، ١٥ع  ) ٥٩ﺷوال  /ذو

اﳌﺼمم العﻄيﺸان مﻬندسون استﺸاريون

اﳊﺠة

 .١ﺗﺼميم اﳌساجد  -الر ض .

٠٠٦٤٠

 ، ١٤٣٩يوليو  /سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .٤٧-٤٠
 .١الﻄاقة النووية  -السعودية .

اﳊارﺛي  ،ﻓﻬد ردة

٠٠٦٣٦

اﳌﺴﺮح الﺴعودي يناﻓﺲ بﻘوة اﳊﺮﻛة اﳌﺴﺮﺣية

الزعﱯ  ،سم

العﺮبية  /ﻓﻬد ردة اﳊارﺛي ؛ ﺣاورﺗﻪ :ﻫالة

مﺴتﻘبل العلم وعﻼقة اﻻنﺴان ﻻلة

موسﻰ -.اﳉوبة -.ع  ) ٥٨ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى
٨٩

اﳋيانة العﻈمﻰ  .٣العاﱂ العرﰊ  -اﻻستعمار .

اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  /ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص
.١٢٢-١١٨

٠٠٦٤٥

ﺣوار صحﻔي

ا اﱄ  ،اﲪد عبدالرﲪن

 .١اﳌسرح  -نﻘد  -السعودية .

اﳌﺴؤولية اﳉزاﺋية ﳌﺮاجع اﳊﺴا ت ﰲ ﺷﺮﻛة

٠٠٦٤١

اﳌﺴاﳘة):دراسة قانونية ﲢليلية ﻻﺣﻜام نﻈام

اﳌﺴﺮح العﺮﰊ ﰲ مﺄزق :ﻓﻦ البﺴﻄاء ﱂ يعد

الﺸﺮﻛات الﺴعودي اﳉديد(  /اﲪد عبدالرﲪن

قادرا علﻰ التعبﲑ عﻦ ﳘومﻬم او ﳐاوﻓﻬم /

ا اﱄ -.ا لة العربية للدراسات اﻻمنية -.س

ز د عيتاﱐ  ] ...وآخ  -.[ .الﻔيﺼل -.ع - ٤٩١

 ، ٣٣ع  ) ٧١ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص

 ) ٤٩٢ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ /

.١٣٧-١٠٩

اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٩٩-٩٤

 .١مراجعة اﳊسا ت  -السعودية  .٢الﺸرﻛات

 .١اﳌسرح  -نﻘد  -العاﱂ العرﰊ .

اﳌساﳘة  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات  -السعودية .

٠٠٦٤٢

٠٠٦٤٦

جباعي  ،جاد الﻜرﱘ

يوسﻒ  ،ﳏمد بسام

اﳌﺴﻜوت عنﻪ ﰲ النﻘد التﻄﺮف  /جاد

اﳌﺸﺮوع الﺼﻔوي الﻔارسي عار ﰲ لبنان /

الﻜرﱘ اﳉباعي -.اﳊوار -.ع  ) ٣٠رجب ، ١٤٣٩

ﳏمد بسام يوسﻒ -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٦٩-٦٦

١٧٤

 .١الﻐلو ﰲ الدين .

) ذو اﳊﺠة  ،( ١٤٣٩ص .٣٣-٢٦

٠٠٦٤٣

 .١ايران  -العﻼقات اﳋارجية  -لبنان .٢
ايران  -اﻻﺣوال السياسية  -العﺼر اﳊديﺚ .

الزﻫواﱐ ،عﻼل

٠٠٦٤٧

اﳌﺴلمون ﰲ ا تمعات الﻐﺮبية :ﳓو ﻓﻜﺮ
وسﻄي ومنﻬج اعتداﱄ  /عﻼل الزﻫواﱐ-.

الﺼبحي  ،ﲪيدة عبيد

الرابﻄة -.س  ، ٥٤ع  ) ٦١٤ربيع اﻻول ، ١٤٣٩

اﳌﺸﺮوعات التعاونية بﲔ اﳌﻜتبات اﳉامعية

ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥٢-٥٠

الﺴعودية ﰲ البيﺌة الﺮقمية :امانة النﺴﺦ

 .١اﳌسلمون ﰲ الﻐرب اﻻﺣوال السياسية .٢

الﺮقمية للﺮساﺋل العلمية اﳉامعات الﺴعودية

الوسﻄية ﰲ اﻻسﻼم .

ﳕوذجا  /ﲪيدة بنت عبيد الﺼبحي -.عاﱂ

٠٠٦٤٤

الﻜتب -.مﺞ  ، ٣٩ع  ) ٤ - ٣ربيع اﻻﺧر ، ١٤٣٩

عمارة  ،ﳏمد

ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٢٢٨-٢٠٥

اﳌﺴلمون واﻻﺧﺮ : ١٤اﻻﻏﺮاء الﺼليﱯ

 .١اﳌﻜتبات اﳉامعية  -ﺗعاون  .٢اﳌﻜتبات

واﻻستعماري ﳋيانة الوﻃنية  /ﳏمد عمارة-.

اﳉامعية  -معاﳉة البيا ت  -السعودية .٣
اﳌﻜتبات الرقمية .

اﳌنﻬل -.ع  ) ٦٥١رمﻀان  /ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيو/

٠٠٦٤٨

يوليو  ،( ٢٠١٨ص .١٩-١٦
 .١اﻻقليات

العنزي  ،نياف بن رزقان ﻫليل

ريﺦ  -العاﱂ اﻻسﻼمي .٢
٩٠

مﺼاﺣبة اللﻔﻆ للﻔﻆ واﺛﺮﻫا ﰲ الدرس النﺤوي

ﻃﻘوس الﻐذاء  :ارﲢاﻻ ا وﲢوﻻ ا

والﺼﺮﰲ والﺼوﰐ  /نياف بن رزقان السلمي

 .١الﻄﻬي ﻓلسﻄﲔ  .٢اﻻﻏذية  .٣ﻓلسﻄﲔ -

العنزي -.ﳎلة الدراسات اللﻐوية -.مﺞ  ، ٢٠ع ) ٢

العادات و التﻘاليد .

٠٠٦٥٢

ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩يناير  /مارس
 ،( ٢٠١٨ص .٢١٨-١٨١

بولعواﱄ  ،التﺠاﱐ

 .١اللﻐة العربية  -ألﻔاظ  .٢اللﻐة العربية -

مع الباﺣﺚ واﳌﻔﻜﺮ اﻻسﻼمي التﺠاﱐ

النحو .

بولعواﱄ الﻔاﺋز ﲜاﺋزة اﻓﻀل عمل صﺤﻔي ﰲ ﳎلة

٠٠٦٤٩

الﺮابﻄة  /التﺠاﱐ بولعواﱄ ؛ ﺣوار ﺗوﻓيﻖ

ﲞيت  ،صﻔية بنت عبدﷲ اﲪد

ﳏمد نﺼر ﷲ -.الرابﻄة -.س  ، ٥٤ع  ) ٦١٢ﳏرم

اﳌﻀامﲔ الﱰبوية الناﻇمة للعﻼقات

 ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٤٥-٣٩

اﻻجتماعية اﳌﺴتنبﻄة مﻦ ﺣديﺚ الﺴيدة ﺧدﳚة رﺿي

ﺣوار صحﻔي

ﷲ عنﻬا  ¢ :ﻛﻼ وﷲ ﻻ ﳜزيﻚ ﷲ ابدا

 .١اﳌﻔﻜرون  .٢اﳌﺆلﻔون اﳌﻐاربة  .٣اﳉواﺋز

 / ¢صﻔية بنت عبدﷲ اﲪد ﲞيت -.اﳊﻜمة -.ع

و اﳌﻜاﻓﺂت  -السعودية .

٠٠٦٥٣

 ) ٥٦ﳏرم  ] ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( [ ٢٠١٧ص -١٧٧
.٢١٢

نبﻬان  ،عبدﷲ ابراﻫيم

 .١ﺧدﳚة بنت ﺧويلد  - ،ت  ٣ق  ،ﻫـ  .٢الﱰبية

معادن الﺼلﺼال :دﻻﻻت علمية وﺛﺮوة

اﻻسﻼمية  .٣اﻻسﻼم و العﻼقات اﻻجتماعية .

معدنية  /عبدﷲ ابراﻫيم سلﻄان نبﻬان-.

٠٠٦٥٠

ارﺿنا -.ع  ] ) ٢٠رمﻀان  ، [ ١٤٣٩مايو ٢٠١٨

صاﱀ  ،ﻫيا

(،

اﳌﻄبﺦ اﻻردﱐ :مزيج بﲔ الﺸامي

ص .٤١-٣٨
 .١الﺼﺨور الرسوبية  .٢اﳌعادن الﻄينية -

ﳋليﺠي  /ﻫيا صاﱀ -.ا لة العربية  -.ع

السعودية .

 ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص -١٢

٠٠٦٥٤

.١٥
ﻃﻘوس الﻐذاء  :ارﲢاﻻ ا و ﲢوﻻ ا

زيدان  ،مسعد عبدالرﲪن

 .١الﻄﻬي  -اﻻردن  .٢اﻻﻏذية  .٣اﻻردن -

اﳌعاﳉة الﻘانونية ﳉﺮﳝة ﻏﺴل اﻻموال ﰲ

العادات و التﻘاليد .

ﺿوء اﺣﻜام الﻘانون الدوﱄ  /مسعد عبدالرﲪن

٠٠٦٥١

زيدان -.ا لة العربية للدراسات اﻷمنية

قدورة  ،ﻛمال

والتدريب  -.س  ، ٣٢ع  ) ٦٩ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ

اﳌﻄبﺦ اﳉليلي ﰲ ﻓلﺴﻄﲔ :الﻄعام واستعادة

 ،( ٢٠١٧ص .٧٠-٣٧

الﺬﻛﺮ ت  /ﻛمال قدورة -.ا لة العربية  -.ع

 .١ﻏسيل اﻻموال  -قوانﲔ و ﺗﺸريعات .٢
الﻘانون الدوﱄ .

 ) ٥٠١ﺷوال  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص -١٦

٠٠٦٥٥

.١٩
٩١

 .٣اللﻐة العربية  -الدﻻلة اللﻔﻈية .

معاﱄ الﻔﺮيﻖ اﻻول م ابﺮاﻫيم بﻦ صاﱀ

٠٠٦٥٩

الﻄاسان رﺋيﺲ ﻫيﺌة اﻻرﻛان العامة ﺧﻼل الﻔﱰة
 ١٣٧٩ / ٤ / ١٥اﱃ  ١٣٨٢ / ٣ / ١٨ﻫـ -.

العتيﱯ  ،ﺧالد بن مرزوق

الدﻓاع -.س  ، ٥٦ع  ) ١٨١ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ

اﳌعلومات ﰲ العﺼور اﻻوﱃ ودورﻫا ﰲ

 ،( ٢٠١٧ص .٥٩-٥٦

اﳊﻀارات الﺸﺮقية  /ﺧالد بن مرزوق العتيﱯ-.

 .١الﻘادة العسﻜريون  -السعودية  .٢السعودية -

الدﻓاع اﳉوي -.ع  ) ٢٩ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ

ﺗراجم .

 ،( ٢٠١٧ص .٤٧-٤٤

٠٠٦٥٦

 .١اﳌعلومات  .٢اﳊﻀارات الﻘدﳝة .

زيدان  ،عبداﳉبار ﻓتحي

٠٠٦٦٠

معاﱐ اﳊج ﰲ اﻻسﻼم  /عبداﳉبار ﻓتحي

اﳌعلوماﺗية اﳊيوية  -.الﻘاﻓلة -.مﺞ ٦٦

زيدان -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع  ) ١٧٤ذو

 ،ع  ] ) ٦صﻔر  /ربيع اﻻول  ، [ ١٤٣٩نوﻓمﱪ /

اﳊﺠة  ،( ١٤٣٩ص .٦٢-٥٨

ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥٣

 .١اﳊﺞ  -مناسﻚ .

 .١علم اﻻﺣياء  .٢اﳊواسيب .

٠٠٦٥٧

٠٠٦٦١

الدﺧيل  ،ابراﻫيم بن علي سليمان ،

معﻬد الدراسات الدبلوماسية :واجﻬة ﲡﺮيدية

معايﲑ اﳉودة الﺸاملة ودورﻫا ﰲ ﲢﺴﲔ

واﻓنية داﺧلية متﺸابﻜة  -.عمران -.س  ، ١٧ع

اﻻداء اﻻﻛادﳝي ﰲ جامعة يﻒ العﺮبية للعلوم

 ) ٦٣ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣٥-٢٨

اﻻمنية مﻦ وجﻬة نﻈﺮ اعﻀاء اﳍيﺌة العلمية ﰲ

 .١معﻬد الدراسات الدبلوماسية ) الر ض ( .٢

اﳉامعة :دراسة ﺗﻄبيﻘية  /ابراﻫيم بن علي

التﺼميم اﳌعماري  -الر ض .

الدﺧيل  ،مرﺿي بن مرﺿي اﳌالﻜي -.ا لة العربية

٠٠٦٦٢

للدراسات اﻷمنية والتدريب  -.س  ، ٣٢ع ) ٦٩

التباﱄ ،ﳏمد جي ﳏرز

ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣٥-٣

معوقات قيام مﺮاﻛز التعليم اﳌﺴتمﺮ ﰲ

 .١جامعة يﻒ العربية للعلوم اﻻمنية  .٢ﺿبﻂ

اﳉامعات اﳊﻜومية اليمنية ﲟمارسة دورﻫا ﰲ

اﳉودة  -السعودية  .٣اﳉامعات و الﻜليات -

ﺧدمة ا تمع  /ﳏمد جي ﳏرز التباﱄ ،

ﻫيﺌة التدريﺲ  -ﺗﻘييم اﻻداء  -السعودية .

عبدالعزيز بن عبدﷲ السنبل -.ﳎلة العلوم

٠٠٦٥٨

الﱰبوية -.مﺞ  ، ١٩ع  ) ٣صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ

آل ﺣسﲔ  ،سعود بن عبدﷲ

 ،( ٢٠١٧ص .٣٥٣-٣٢٥

اﳌعايﲑ الدﻻلية عند اللﻐويﲔ  /سعود

 .١اﳉامعات و الﻜليات  -ﺗنﻈيم و إدارة  -اليمن

بن عبدﷲ آل ﺣسﲔ -.ﳎلة الدراسات اللﻐوية-.

 .٢التعليم اﳌستمر  -اليمن .

اﻛتوبر  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٦٤-٩٥

الﻐاﱎ  ،مﲎ بنت عبدﷲ بن علي

مﺞ  ، ٢٠ع  ) ١اﶈرم  /ربيع اﻻول ، ١٤٣٩

٠٠٦٦٣

 .١اللﻐة العربية  -معاجم  .٢اللﻐويون العرب

معوقات النﺸﺮ اﻻلﻜﱰوﱐ اﻻﻛادﳝي :دراسة
٩٢

وصﻔية  /مﲎ بنت عبدﷲ الﻐاﱎ  ،موﺿي بنت

عموما  /ﻏادة بنت ﺧليﻔة ﳏمد اﻻمﲔ -.عيادة

ابراﻫيم الدبيان -.ﳎلة مﻜتبة اﳌلﻚ ﻓﻬد

اﳉندي -.ع  ) ٥٠ربيع اﻻﺧر  ،( ١٤٣٩ص -٣٨

الوﻃنية -.س  ، ٢٤ع  ) ١اﶈرم  /ﲨادى اﻻﺧرة

.٤٠

 ، ١٤٣٩اﻛتوبر  / ٢٠١٧مارس  ،(٢٠١٨ص -٥

 .١السرﻃان .

.٣٩

٠٠٦٦٨

 .١النﺸر اﻹلﻜﱰوﱐ  .٢اﳉامعات و الﻜليات -

الﺸﻬري  ،ﳏمد بن ﻓراج

ﻫيﺌة التدريﺲ  -السعودية .

اﳌﻔﻬوم اللﻐوي واﻻسﱰاﺗيﺠي للﺮدع /

٠٠٦٦٤

بﻘلم ﳏمد بن ﻓراج الﺸﻬري -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س ٣٩

سرﺣان  ،صر ﳏمد ﲨيل

 ،ع  ) ٣٧٢ذو الﻘعدة  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص

مﻔاﻫيم اساسية للﻄياريﻦ عﻦ اﻻرصاد اﳉوية

.٦٨-٦٢

ﻻﻏﺮاض الﻄﲑان  /صربن ﳏمد بن ﲨيل

 .١العلوم العسﻜرية  -مﺼﻄلحات .

٠٠٦٦٩

سرﺣان -.الﺼﻘور -.س  ، ٤٣ع  ) ٧٩ﲨادى اﻻﺧرة
 ، ١٤٣٩ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٦٣-٦٠

عنب  ،ﳏمد ﳏمد ﳏمد

 .١الﻄيارون  .٢اﻻرصاد اﳉوية  .٣الﻄﲑان

مﻔﻬوم ونﻄاق مﺴﺮح اﳉﺮﳝة  /ﳏمد ﳏمد

اﳌدﱐ  -اجراءات اﻻمن و السﻼمة .

عنب -.اﻻمن واﳊياة -.س  ، ٣٧ع  ] ) ٤٢٥ﳏرم

٠٠٦٦٥

 ، [ ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٨٥-٨٠

الﻔﻀيل  ،زيد علي عبدالﻜرﱘ

 .١اﳉرﳝة و ا رمون  .٢التحﻘيﻖ اﳉناﺋي .٣

مﻔاﻫيم الﺬاﺋﻘة  /زيد علي الﻔﻀيل-.

اﻻدلة اﳉناﺋية .

٠٠٦٧٠

ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٩ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو
 ،( ٢٠١٨ص .١١-١٠

وارﻫول  ،روبﲔ

 .١الذوق  .٢اﳉمالية .

اﳌﻘاربة النﺴوية للﺴﺮد  /روبﲔ وارﻫول ؛

٠٠٦٦٦

ﺗرﲨة ربيع ردمان -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٤ - ٤٩٣ربيع

السعدي  ،عبدالرزاق عبدالرﲪن

اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -٣٤

مﻔاﻫيم قﺮآنية لﻐوية مﻦ سورة ق /

.٣٧

عبدالرزاق السعدي -.الرابﻄة -.س ، ٥٤ع) ٦١٣

 .١ادبيات اﳌرأة  .٢السرد اﻷدﰊ .

٠٠٦٧١

صﻔر
 ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٠ - ٣٩

اﳋنيزي  ،ﳒيب

 .١الﻘرآن  -التﻔسﲑ اللﻐوي  .٢الﻘرآن  -ﳓو

اﳌﻘاومة الﻔلﺴﻄينية وﺗﻐيﲑ اﳌعادلة /

 .٣الﻘرآن  -سورة ق  -ﺗﻔسﲑ .

ﳒيب اﳋنيزي -.الﻔيﺼل -.ع ) ٤٩٨ - ٤٩٧ﲨادى

٠٠٦٦٧

اﻻﺧرة  /رجب  ، ١٤٣٩مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص

اﻻمﲔ  ،ﻏادة بنت ﺧليﻔة ﳏمد

٢٨

اﳌﻔاﻫيم واﳌعتﻘدات اﳋاﻃﺌة ﺣول الﺴﺮﻃان

 .٣١٩٣

 .١اﳌﻘاومة الﻔلسﻄينية  .٢النزاع العرﰊ

مﻜتبة اﳌوروث  :لﻘﺮاءة نﺮﺗﻘي -.

اﻻسراﺋيلي .

التسﺠيلة -.ع  ) ٣٧رمﻀان  ، ١٤٣٩يونيو ٢٠١٨

٠٠٦٧٢

(،
ص .٥٧-٥٤

مﻘتﻄﻒ مﻦ ﻛتاب الﻜﺴي بلوﻛوف الﻄاقة الﺬرية

 .١اﳌﻜتبات  -اﻻمارات العربية اﳌتحدة .

بﲔ مؤيد ومعارض  /ﺗرﲨة ﳏمد دريد -.الﻔيﺼل

٠٠٦٧٧

العلمية -.س  ، ١٥ع  ) ٥٩ﺷوال  /ذو اﳊﺠة
١٤٣٩

مﻜتبة ميونﺦ  :مﺮﻛز عاﳌي للبﺤوث :ﺗﻀم ٤٤٠٠

 ،يوليو  /سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص.٧٩-٧٢

ﳐﻄوﻃة اسﻼمية  -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع

 .١الﻄاقة النووية .

 ) ٩٠رجب  ، ١٤٣٩مارس  ،( ٢٠١٨ص .٤٩-٤٦

٠٠٦٧٣

 .١مﻜتبة ميونﺦ ) اﳌانيا ( .

٠٠٦٧٨

الﻜريري  ,ﺧالد بن عبدﷲ
مﻘتﻄﻔات مﻦ رﺣلة روسيتا ﻓوربﺲ اﱃ جازان

اﳌﻜتبة الوﻃنية اﳉزاﺋﺮية  ١٨٢:عاما ﰲ

 /ﺧالد بن عبدﷲ الﻜريري -.ا لة العربية -.ع

ﺧدمة الﺜﻘاﻓة واﳌعﺮﻓة  -.أﺣوال اﳌعرﻓة  -.ع

 ) ٤٩٥ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

 ) ٨٨ﳏرم  ، ١٤٣٩اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص .٣٧-٣٤

.١٣-١٢

 .١اﳌﻜتبة الوﻃنية ) اﳉزاﺋر ( .

 .١الرﺣالة الﱪيﻄانيون  .٢جازان ) السعودية (

٠٠٦٧٩

 -وصﻒ و رﺣﻼت .

الﺼﱪوﰐ  ،عاﻃﻒ

٠٠٦٧٤

ملﺼﻘات اﻻﻓﻼم :قﻄع مﻦ الﻔﻦ والتاريﺦ /

ﺗﺸو  ،ﻛﻼرا م.

عاﻃﻒ الﺼﱪوﰐ -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٥ربيع

اﳌﻜتبات ﻛﻘيادات عاﳌية :ﳏﺮﻛات ﳉﻬود

اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .١٠٠-٩٦

التنمية اﳌﺴتدامة  /ﻛﻼرا م .ﺗﺸو-.

 .١اﻻعﻼ ت السينماﺋية .

ﺗسﺠيلة -.ع  ) ٣٧رمﻀان  ، ١٤٣٩يوليو ،( ٢٠١٨

٠٠٦٨٠

ص .٥١-٤٦

الﻘرﱐ  ،ﺷريﻔة بنت ﳏمد بن ﺣوﻓان

 .١اﳌﻜتبة و ا تمع  .٢التنمية اﳌستدﳝة .

ﳑارسة اﳌﺮأة الﺮ ﺿية ﰲ ﺿوء الﺴنة

٠٠٦٧٥

النبوية :دراسة ﺣديﺜية ﻓﻘﻬية  /ﺷريﻔة بنت

مﻜتبة اﳌلﻚ سلمان اﳌﺮﻛزية :الﻘلﺐ النابﺾ

ﳏمد بن ﺣوﻓان الﻘرﱐ -.ﳎلة اﳊﻜمة -.ع ) ٣٧

ﳉامعة اﳌلﻚ سعود  -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س ، ٢٢

رجب  ،( ١٤٣٩ص .١٣٣-٧٩

ع  ) ٨٩ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص

 .١اﳌرأة و الر ﺿة  .٢السنة النبوية .٣

.٢٩-٢٦

اﳊديﺚ .

 .١جامعة اﳌلﻚ سعود  - .مﻜتبة اﻻمﲑ سلمان

٠٠٦٨١

اﳌرﻛزية .

صﻔوت  ،مدﺣت

٠٠٦٧٦

ﳑلﻜة الزيتون والﺮماد :مﺜﻘﻔو العاﱂ وﺣﻘارة
٩٤

اﻻﺣتﻼل  /مدﺣت صﻔوت -.الﻔيﺼل -.ع - ٤٩٧

اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥٣-٥٠

٤٩٨

 .١العﻘاد  ،عباس ﳏمود  - ،ت  ١٣٨٣ﻫـ  -نﻘد .

٠٠٦٨٦

) ﲨادى اﻻﺧرة  /رجب  ، ١٤٣٩مارس  /ابريل
٢٠١٨

عبداﳊاﻓﻆ  ،ﺣسﲏ

( ،ص .٥٥-٥٠

مﻦ الﱪﲨاﺗية اﱃ الﺮاﲰالية الﺜﻘاﻓية /

 .١الﻘﻀية الﻔلسﻄينية  .٢اﳌﺜﻘﻔون .

ﺣسﲏ عبداﳊاﻓﻆ -.الدبلوماسي -.ع  ] ) ٩٠ﺷوال

٠٠٦٨٢

 ، [ ١٤٣٩يونيو  ،( ٢٠١٨ص.٣٧-٣٤

اﳌملﻜة العﺮبية الﺴعودية ﺗعيد ﻛتابة ريﺦ

 .١علم اﻻجتماع الﱰبوي  .٢الﱪاﲨاﺗية )

اﻻنﺴانية  /ﺗرﲨة ا د صاﱀ عبدالرﺣيم زﳌوط

ﻓلسﻔة (  .٣الرأﲰالية .

٠٠٦٨٧

 ،ﳛﲕ بن عبدﷲ ال مﻔرح -.ارﺿنا -.ع ] ) ٢٠
رمﻀان  ، [ ١٤٣٩مايو  ،( ٢٠١٨ص .٣٧-٣٢

أوي  ،ﻛنز بورو

 .١اﳊﻔر ت اﻻﺛرية  -السعودية  .٢انسان ما

مﻦ دواعي سﺮوري ان قﺮأ و اﺗﺮجم لﻜﻦ ﻫﺬا لﻦ

قبل التاريﺦ .

ﳚعلﲏ اﻓﻜﺮ اﱐ ساموت مﺮ ح البال /

٠٠٦٨٣

ﻛنزابورو اوي ؛ ارنو ﻓولران ؛ ﺗرﲨة سعيد

ﺧﻄاب  ،يوسﻒ ﻛامل

بوﻛرامي -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو اﳊﺠة

اﳌملﻜة والتوازن اﻻقليمي والدوﱄ /

١٤٣٨

يوسﻒ ﻛامل ﺧﻄاب -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية

 /ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص

 -.ع  ) ١٣٠ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

.١٢٥-١٢٢

.٧١-٢٦

 .١اوي  ،ﻛينزا بورو  ١٩٣٥م  .٢ -اﻻد ء

 .١ﺗوازن الﻘوى  .٢السعودية  -العﻼقات اﳋارجية .

اليا نيون  .٣الﻘﺼة اليا نية  -نﻘد .

٠٠٦٨٨

٠٠٦٨٤
اﳊمد  ،ﺗرﻛي ﲪد ﺗرﻛي  ١٣٧٢ ،ﻫـ -

الﺸﻘاوي  ،أمﲔ بن عبدﷲ

مﻦ اجل مؤسﺴات ﳎتمع مدﱐ ﻓاعلة  /ﺗرﻛي

مﻦ ﻓﻀاﺋل ا م التﺸﺮيﻖ  /امﲔ عبدﷲ

اﳊمد -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٥٠٤-٥٠٣ذو اﳊﺠة

الﺸﻘاوي -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع  ) ١٧٤ذو

/ ١٤٣٩

اﳊﺠة  ،( ١٤٣٩ص .٤٨-٤٦

ﳏرم  ، ١٤٤٠سبتمﱪ /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٨ص -١٤

 .١ا م التﺸريﻖ  .٢ﻓﻀاﺋل اﻻ م و الﺸﻬور .

٠٠٦٨٩

.١٧
 .١ا تمع اﳌدﱐ  -السعودية .

السلمي  ،عياﺿة مي عوض ١٣٧٣ ،ﻫـ -

٠٠٦٨٥

مﻦ مﺸﻜﻼت التﺤﻜيم ﰲ ا ﻼت العلمية

اﳌيﻼد  ،زﻛي عبدﷲ اﲪد  ١٣٨٥ ،ﻫـ -

:التﻔاوت ﰲ ﺗﻘوﱘ البﺤوث  /عياض بن مي

مﻦ الﺬي يﺴتﻄيع ان يﺼبﺢ مﺜل العﻘاد ؟! /

السلمي -.ﳎلة البحوث اﻻسﻼمية -.ع  ) ١١٤ﺷعبان

زﻛي اﳌيﻼد -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٤ربيع

 ،( ١٤٣٩ص .٢٣ - ١٧
٩٥

 .١الﺸعر العرﰊ  -نﻘد  .٢النﻘاد العرب .

 .١الدور ت العلمية  .٢البحﺚ العلمي  -ﲢﻜيم .

٠٠٦٩٤

٠٠٦٩٠
اﳉمعة  ،ﺧالد بن ﳏمد بن سليمان

اﳌسﻜيﲏ  ،ام الزين بنﺸيﺨة

مﻦ معﺠم اللﻬﺠة النﺠدية ﰲ الﻘﺮن الﺜاﱐ عﺸﺮ

منزلة الﺸعﺮاء ﰲ اﳉماليات الﻐﺮبية :مﻦ

اﳍﺠﺮي : ٢ -الﻔاظ مﺴتخﺮجة مﻦ ريﺦ ابﻦ عباد )

ﻛانﻂ اﱃ ديو  /ام الزين بنﺸيﺨة اﳌسﻜيﲏ-.

ت١١٧٥ﻫـ (  /ﺧالد بن ﳏمد بن سليمان اﳉمعة-.

الﻔيﺼل -.ع  ) ٥٠٤-٥٠٣ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٩ﳏرم

عاﱂ الﻜتب -.مﺞ  ، ٣٩ع  ) ٤ - ٣ربيع اﻻﺧر

١٤٤٠

١٤٣٩

 ،سبتمﱪ /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٨ص .٤٩-٤٦

 ،ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٢٩٢-٢٥٥

 .١اﳉمالية ﰲ الﺸعر الﻐرﰊ  .٢الﺸعر  -ﻓلسﻔة .

٠٠٦٩٥

 .١اللﻬﺠة النﺠدية  -معاجم  .٢اللﻐة العربية -
اللﻬﺠات  -اﳉزيرة العربية .

الﺸيﺨلي  ،عبدالﻘادر

٠٠٦٩١

اﳌنﻈور اﻻسﻼمي للتعاون  /عبدالﻘادر

اﳊسن  ،ﻃايل ﳏمود

الﺸيﺨلي -.الرابﻄة -.س  ، ٥٤ع  ) ٦١٣صﻔر

مﻦ نﻔا ت اﱃ وقود :ﺣلول بيﺌية وﻃاقة

، ١٤٣٩

بديلة  /ﻃايل اﳊسن -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع ١

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥١-٤٨

) ] ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻوﱃ  ، [ ١٤٣٩يناير /

 .١اﻻسﻼم  .٢التعاون .

٠٠٦٩٦

ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٣٧-٣٣
 .١ﳏﻄات معاﳉة النﻔا ت  .٢صناعة الوقود .٣

الﺸﻬري  ،عبدﷲ بن علي

مﺼادر الﻄاقة البديلة .

منﻈومة الدﻓاع اﳉوي اﳉديدة = THAAD

٠٠٦٩٢

Terminal high altitude area defense

اﳊمود  ،علي بن ﳏمد

/

مﻦ وجوه اﻻعﺠاز اﳉماﱄ ﰲ قﺼص الﻘﺮآن /

عبدﷲ بن علي الﺸﻬري -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ

علي بن ﳏمد اﳊمود -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع

عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو ،( ٢٠١٨

 ) ٣٧٢ذو الﻘعدة  ، ١٤٣٩يوليو ،( ٢٠١٨

ص .٥٥-٥٢

ص.٩٣-٩٠

 .١الﺼواريﺦ اﳌوجﻬة  .٢الدﻓاع اﳉوي .

٠٠٦٩٧

 .١الﻘرآن  -إعﺠاز  .٢اﳉمال  .٣قﺼﺺ الﻘرآن .

٠٠٦٩٣

ﲪادي  ،صﱪي مسلم

قﺼاب  ،وليد ابراﻫيم

اﳌنﻬج النﻔﺴي ﰲ النﻘد :رؤية ﺗنﻈﲑية /

منزلة الﺸعﺮ والﺸعﺮاء عند العﺮب  /وليد

صﱪي مسلم ﲪادي -.اﳉوبة -.ع  ) ٥٨ربيع اﻻﺧر /

قﺼاب -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع  ) ٣٧٢ذو

ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  /ﻓﱪاير ،( ٢٠١٨

الﻘعدة

ص .١٢٥-١٢٣

 ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص .١٠١-٩٨

 .١اﻻدب  -علم نﻔﺲ  .٢اﳉمالية ﰲ اﻻدب .
٩٦

مﻬاب درويﺶ -.ا لة العربية  -.ع  ) ٥٠١ﺷوال

٠٠٦٩٨

 ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص .٢٩-٢٦

قﺼاب  ،وليد ابراﻫيم

ﻃﻘوس الﻐذاء  :ارﲢاﻻ ا و ﲢوﻻ ا

اﳌنﻬج النﻘدي اﳌﺜاﱄ  /وليد قﺼاب-.

 .١اﳊﻀارة اﳌﺼرية الﻘدﳝة  .٢الﻄﻬي  -مﺼر

اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع  ) ٨٩ربيع اﻻﺧر ١٤٣٩

 .٣مﺼر الﻘدﳝة  -اﻻﺣوال اﻻجتماعية  .٤مﺼر

 ،يناير  ،( ٢٠١٨ص .٧٣-٧٠

الﻘدﳝة  -العادات و التﻘاليد .

 .١اﻻدب  -نﻘد  .٢اﳌذاﻫب اﻻدبية .

٠٠٧٠٣

٠٠٦٩٩

اللواﰐ  ،ﻓاﻃمة انور

قﺼاب  ،وليد ابراﻫيم

اﳌوت ﰲ ادب اﻻﻃﻔال  /ﻓاﻃمة انور

اﳌﻬارات الوﻇيﻔية للﻐة العﺮبية  /وليد

اللواﰐ -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٢رجب /

قﺼاب -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٨ربيع

ﺷعبان  ، [ ١٤٣٩مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص -٦٣

اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١١٨-١١٤

.٦٥

 .١اللﻐة العربية  -الﺼرف  -ﺗعليم  .٢اللﻐة

 .١اﳌوت ﰲ اﻻدب  .٢ادب اﻻﻃﻔال  -نﻘد -

العربية  -اﻻمﻼء  -ﺗعليم  .٣اللﻐة العربية -

العاﱂ العرﰊ .

النحو  -ﺗعليم .

٠٠٧٠٤

٠٠٧٠٠

الﻘﺼراوي  ،عبدﷲ

الﺸلﻬوب  ،مر بن مساعد

اﳌؤﺛﺮات العﺮبية اﻻسﻼمية ﰲ اﻻدب

اﳌوارد البﺸﺮية :مﻔﻬومﻬا ..اﳘيتﻬا ..

اﻻورﰊ:ﳕاذج مﻦ التﺄﺛﲑ الﻘﺮآﱐ ﰲ الﺸعﺮ /

اﻫداﻓﻬا  ..انﺸﻄتﻬا  /مر بن مساعد

عبدﷲ الﻘﺼراوي -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٩ذو

الﺸلﻬوب -.ﳎلة ﻛلية اﳌلﻚ ﺧالد العسﻜرية  -.ع

اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .٧١-٦٤

 ) ١٣٠ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص -١٢٤

 .١الﻘرآن و الﺸعر  .٢الﺸعر اﻻوروﰊ  -نﻘد .

.١٢٦

٠٠٧٠٥

 .١الﻘوى العاملة .

موسﻰ  ،صبحي

٠٠٧٠١

اﳌؤرﺧون اﳉدد  :التاريﺦ علﻰ ﺿﻔاف الﺸاﺷة

اﳍذال  ،يﻒ بن ﺧالد

الﻔﻀية :ما اﳋيﻂ الﻔاصل بﲔ رؤية الدراما

موانع اﳊمل اﳍﺮمونية عند الﺮجال  /يﻒ

ودراما التاريﺦ وايﻦ يﻜمﻦ التزييﻒ ؟  /صبحي

بن ﺧالد اﳍذال -.التﺨﺼﺼي -.س  ، ٨ع ) ٥٤

موسﻰ -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٨ - ٤٩٧ﲨادى اﻻﺧرة

صﻔر

/

 ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣٣-٣٠

رجب  ، ١٤٣٩مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص -٩٢

 .١منع اﳊمل  .٢الرجل .

.٩٧

٠٠٧٠٢

 .١اﳌسلسﻼت التليﻔزيونية  -نﻘد  -العاﱂ

درويﺶ  ،مﻬاب

العرﰊ  .٢الﻘنوات الﻔﻀاﺋية التليﻔزيونية -

مواﺋد الﻐﺬاء والﻄعام قي مﺼﺮ الﻘدﳝة /

العاﱂ العرﰊ  .٣التاريﺦ اﻻسﻼمي  -ﺗدوين .
٩٧

ق.ﻫـ - .نﻘد  .٢اﳌوﺿوعية  .٣اﻻ ) علم نﻔﺲ

٠٠٧٠٦

(.

بﻜاي  ،ﳏمد

٠٠٧١٠

موريﺲ بﻼنﺸو :ﻓلﺴﻔة الﻜتابة وقلﻖ
الﻼ اﺋي  /ﳏمد بﻜاي -.الﻔيﺼل -.س ، ٤٢ع٤٩٩

الﻘحﻄاﱐ  ،نورة بنت علي

 ) ٥٠٠ -ﺷعبان  /رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو  /يونيو

موقﻒ التﻔﻜيﻜية مﻦ النص  /نورة علي

٢٠١٨

الﻘحﻄاﱐ -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.س  ، ٢٥ع ) ٩٧

( ،ص .٩٩ - ٩٦

ربيع

 .١النﻘاد .

اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩يناير  /مارس ٢٠١٨
( ،ص .٥٧-٥٢

٠٠٧٠٧

 .١اﻻدب  -نﻘد  .٢التﻔﻜيﻜية ) ﻓلسﻔة ( .

النبلي  ،ﺣنان

٠٠٧١١

مؤسﺴة اﳌلﻚ عبدالعزيز ﰲ الدار البيﻀاء

اﳊمد  ،ﳏمد بن إبراﻫيم

:ﻛنز معﺮﰲ وارﺷيﻒ مﻐﺮﰊ متﻜامل  /ﺣنان
النبلي -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ١ربيع اﻻﺧر

موقﻒ الﺸيﺦ ﳏمد البﺸﲑ اﻻبﺮاﻫيمي مﻦ علم

 /ﲨادى اﻻوﱃ  ، [ ١٤٣٩يناير  /ﻓﱪاير ،( ٢٠١٨

الﻜﻼم  /ﳏمد بن ابراﻫيم اﳊمد -.ﳎلة

ص .٥٣-٤٩

البحوث اﻻسﻼمية -.ع  ) ١١٤ﺷعبان  ،( ١٤٣٩ص

 .١مﺆسسة اﳌلﻚ عبدالعزيز آل سعود للدراسات

.٢٩٠-٢٢٦

اﻻسﻼمية و العلوم اﻻنسانية ) الدار البيﻀاء ( .

 .١اﻻبراﻫيمي  ،ﳏمد البﺸﲑ  .٢علم الﻜﻼم -
نﻘد  .٣العﻘيدة اﻻسﻼمية .

٠٠٧٠٨

٠٠٧١٢

ﻛلنﱳ  ،اسامﻪ ﳏمد امﲔ
مؤﺷﺮات قياس اﻻداء =Key performance

اﳊﺠﲑي  ،ﳏمد

 / indicatorاسامة ﳏمد امﲔ ﻛلنﱳ -.الدﻓاع

مي ز دة :ملﻜة دولة اﻻﳍام  ..ﺣيا ا

اﳉوي -.ع  ) ٢٩ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ

راوﺣت بﲔ اﳍو ت  /ﳏمد اﳊﺠﲑي -.الﻔيﺼل-.

٢٠١٧

س  ، ٤٢ع  ) ٥٠٠ - ٤٩٩ﺷعبان  /رمﻀان ١٤٣٩

( ،ص .٥٥-٥٢

 ،مايو

 .١اﳌﺆﺷرات اﻻقتﺼادية  .٢ﺗﻘييم اﻻداء .

 /يونيو  ،( ٢٠١٨ص .١٢٧-١٢٢
 .١ز دة  ،مي  - ،ت ١٣٦٠ﻫـ .

٠٠٧٠٩

٠٠٧١٣

اﳊسن  ،الوارث
اﳌوﺿوعية والﺬاﺗية ﰲ الﺸعﺮ العﺮﰊ الﻘدﱘ

بنﻜراد  ،سعيد

:عنﱰة اﳕوذجا  /الوارث اﳊسن -.اﳊرس

النﺠدي لﻄالﺐ الﺮﻓاعي بﲔ التخيل

الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٩ﲨادى اﻻوﱃ ، ١٤٣٩

والتاريﺦ  /سعيد بنﻜراد -.الﻔيﺼل -.ع- ٤٩٧

يناير  ،( ٢٠١٨ص .١٢١-١١٦

 ) ٤٩٨ﲨادى اﻻﺧرة  /رجب  ، ١٤٣٩مارس  /ابريل

 .١عنﱰة العبسي  ،عنﱰة بن ﺷداد  - ،ت ٢٢

 ،( ٢٠١٨ص .٦٥ - ٦٢
٩٨

 .١الرﻓاعي  ،ﻃالب  .٢الﻘﺼة العربية  -نﻘد -

اﳌﺸﺮوعة):اﳉزاﺋﺮ ﳕوذجا(  /رقية سليمان

الﻜويت .

عواﺷرية -.ا لة العربية للدراسات اﻻمنية -.س

٠٠٧١٤

 ، ٣٣ع  ) ٧١ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص
.١٦٢-١٣٩

الﻘاعود  ،ﺣلمي ﳏمد

 .١اﳍﺠرة ﻏﲑ الﺸرعية  .٢العمال اﳌﻬاجرون -

ﳒيﺐ الﻜيﻼﱐ والﺴﲑة النبوية / ١ -:

اﳉزاﺋر  .٣اﳉزاﺋر  -اﻻﺣوال اﻻجتماعية .

ﺣلمي ﳏمد الﻘاعود -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.س ، ٢٥

٠٠٧١٨

ع
 ) ٩٧ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩يناير /

عﻄية  ،سﲔ

مارس  ،( ٢٠١٨ص .٢٦-٢٠

ﳓو مﺴﺮح مدرسي مليء لﻘيم  /سﲔ

 .١الﻜيﻼﱐ  ،ﳒيب  -نﻘد  .٢السﲑة النبوية -

عﻄية -.ا لة العربية -.ع  ) ٥٠٢ذو الﻘعدة

ﺷعر  .٣السﲑة النبوية  -قﺼﺺ .

 ، ١٤٣٩اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .١١٥-١١٢

٠٠٧١٥

 .١اﳌسرح اﳌدرسي  .٢الﻘيم .

٠٠٧١٩

اﳌﻘداد  ،عبدالﻜرﱘ
ﳓو التخﺼيﺐ التاويل والدﻻلة :ﺷعﺮية

ﲪزة  ،ﳏمد

العتبات ﰲ الﺮواية الﻜويتية  /عبدالﻜرﱘ

النﺴاء واﻻرﻫاب :صﺮﺧة عنيﻔة ﺗﻄلﻘﻬا ﻓتيات

مﻘداد -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٥٠٤-٥٠٣ذو اﳊﺠة

ونﺴاء ﰲ وجﻪ ا تمع  /ﳏمد ﲪزة -.الﻔيﺼل-.

/ ١٤٣٩

س  ، ٤٢ع  ) ٥٠٠ - ٤٩٩ﺷعبان  /رمﻀان ١٤٣٩

ﳏرم  ، ١٤٤٠سبتمﱪ /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٨ص -٥٠

 ،مايو

.٥٥

 /يونيو  ،( ٢٠١٨ص .٦٧-٦٤

 .١الﻘﺼة العربية  -نﻘد  -الﻜويت  .٢السرد

 .١اﳌرأة  .٢اﻻرﻫاب .

اﻷدﰊ .

٠٠٧٢٠

٠٠٧١٦

الدﻏﻔﻖ  ،ﻫدى عبدﷲ عبدالرﲪن  ١٣٨٧ ،ﻫـ -

الدعيﺠي  ،نورة

النﺴوية الﺴعودية ﺣﺮاك يﺸﻖ نﻔﺴﻪ بيت ﺗﺸويﻪ

ﳓو ﺣلﻒ ﻓﻀول نﺴوي  /نورة الدعيﺠي-.

ﳎتمعي و ﺗﺴلﻂ ذﻛوري :انﻘﺴام النﺴو ت علﻰ

الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٤ - ٤٩٣ربيع اﻻول ، ١٤٣٩

انﻔﺴﻬﻦ يﻀيع عدالة الﻘﻀية  /ﻫدى الدﻏﻔﻖ-.

نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣١-٢٨

الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٤ - ٤٩٣ربيع اﻻول ، ١٤٣٩

 .١اﳋﻄابة العربية  -نﻘد  .٢اﳌرأة ﰲ

نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٥-٤٢

ا تمع  .٣اﳌرأة  -اﳉوانب اﻻجتماعية -

 .١اﳌرأة  -السعودية  .٢اﳊرﻛات اﻻجتماعية

السعودية .

 .٣السعودية  -اﻻﺣوال اﻻجتماعية .

٠٠٧١٧

٠٠٧٢١

عواﺷرية ،رقية سليمان

ﻓرج  ،ريتا

ﳓو رؤية للتعامل مع ﻇاﻫﺮة اﳍﺠﺮة ﻏﲑ

النﺴوية ما بعد الﻜولونيالية :ﺗﻔﻜيﻚ اﳋﻄاب
٩٩

اﻻستﺸﺮاقي ﺣول نﺴاء اﳍامﺶ  /ريتا ﻓرج-.

ﳏمود  ،رﺿا ابراﻫيم

الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٨ - ٤٩٧ﲨادى اﻻﺧرة  /رجب

نﻈﺮة اﻛﺜﺮ ﴰولية اﱃ الﺼواريﺦ م/ط

١٤٣٩

الﻜتﻔية  /رﺿا ابراﻫيم ﳏمود -.اﳊرس

 ،مارس  /ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٦١-٥٦

الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع  ) ٣٧٢ذو الﻘعدة ، ١٤٣٩

 .١اﳌرأة  -اﻻﺣوال اﻻجتماعية  -العاﱂ

يوليو

العرﰊ  .٢اﳌرأة العاملة  -نﻘد  -العاﱂ

 ،( ٢٠١٨ص .٤٥-٤٠

العرﰊ  .٣اﻻستعمار  .٤التﻔاعل اﻻجتماعي .٥

 .١الﻘذاﺋﻒ اﳌوجﻬة  .٢اﳌداﻓع اﳌﻀادة للدروع .

اﻻستﺸراق و اﳌستﺸرقون  -نﻘد .

٠٠٧٢٦

٠٠٧٢٢

بﻐورة  ،صبحة

قﺼاب  ،وليد ابراﻫيم

نﻈﺮة علﻰ الدور الﺴياسي واﻻجتماعي للﻔﻦ

النص اﻻدﰊ وﺣياة اﳌؤلﻒ  /وليد قﺼاب-.

 /صبحة بﻐورة -.اﻻمن واﳊياة  -.س  ، ٣٧ع ) ٤٢٨

اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع  ) ٣٧١رمﻀان ، ١٤٣٩

] ربيع اﻻول  ، [ ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

مايو  ،( ٢٠١٨ص .١١٤-١١٢

.١٦٧-١٦٤

 .١اﻻدب  -نﻘد  -مﺼﻄلحات  .٢اﻻدب الﻐرﰊ -

 .١الﻔن و السياسة  .٢الﻔن و ا تمع .

مناﻫﺞ .

٠٠٧٢٧

٠٠٧٢٣

قﺼاب  ،وليد ابراﻫيم

اﳊرﰊ  ،عبدﷲ معتوق

النﻈﺮيتان الﺸﻜلية واﳋلﻘية ﰲ النﻘد

نﻈام الدﻓاع اﳉوي ) اس / ( ٤٠٠ -

العﺮﰊ  /وليد قﺼاب -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع ٩٩

عبدﷲ معتوق اﳊرﰊ -.الدﻓاع اﳉوي -.ع ) ٢٩

) ذو اﳊﺠة  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص -١٨

ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٢١-١٦

.٢١

 .١الﺼواريﺦ اﳌوجﻬة  -مواصﻔات قياسية .٢

 .١اﻻدب العرﰊ  -نﻘد  .٢اﻻﺧﻼق .

السعودية  -الدﻓاع اﳉوي .

٠٠٧٢٨

٠٠٧٢٤

عيﲏ  ،عبدﷲ

الددو ،عمار أمﲔ

نﻈﺮية التلﻘي اﻻﳌانية  / ٢ -:عبدﷲ

نﻈﺮات ﻓاﺣﺼة ﰲ ﲢﻘيﻖ ﻛتاب دروس العﺮوض ﻻبﻦ

بن عيﲏ -.العرب -.س  ، ٥٣ع  ) ٨-٧صﻔر

الدﻫان البﻐدادي  ) ،ت٥٦٩ﻫـ (  /عماد امﲔ

، ١٤٣٩

الددو -.عاﱂ الﻜتب -.مﺞ  ، ٣٩ع  ) ٤ - ٣ربيع

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٥٠٢-٤٨٥

اﻻﺧر  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .٣١٢-٢٩٣

 .١اﻻدب اﻷﳌاﱐ  -نﻘد  -العﺼر اﳊديﺚ .٢

 .١ابن الدﻫان البﻐدادي  ،سعيد بن مبارك  - ،ت

اﳌذاﻫب اﻻدبية  -نﻘد  .٣اﻻدب  -نﻘد  -نﻈر ت .

 ٥٦٩ﻫـ  .٢الﻜتب  -عرض و ﲢليل  .٣العروض و

٠٠٧٢٩

الﻘواﰲ  -نﻘد .

الﺸمراﱐ  ،اﲪد ﳏمد

٠٠٧٢٥

نﻈم اﳌعلومات واﺛﺮﻫا ﰲ التخﻄيﻂ
١٠٠

اﻻسﱰاﺗيﺠي  /اﲪد بن ﳏمد الﺸمراﱐ -.ﳎلة

 /رمﻀان  ، ١٤٣٩ابريل  /يونيو  ،( ٢٠١٨ص -١٨

ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو

.٢٢

 ،( ٢٠١٨ص .٣٣-٣٠

 .١اﻻدب العرﰊ  -نﻘد .

٠٠٧٣٤

 .١نﻈم اﳌعلومات  .٢التﺨﻄيﻂ اﻻسﱰاﺗيﺠي .

٠٠٧٣٠

الﺼادي  ،وﻓاء ﻫاﱎ مﺼﻄﻔﻰ

الناﻫﺾ  ،ﳏمد بن ﺧالد

ﳕاذج مﻦ التﺠارب الدولية واﻻقليمية

نﻔخﺮ ونﻔاﺧﺮ ﳒازات ﺧادم اﳊﺮمﲔ

والوﻃنية ﰲ مﻜاﻓﺤة اﳌخدرات واﳉﺮﳝة

الﺸﺮيﻔﲔ  /ﳏمد بن ﺧالد الناﻫﺾ -.اﳊرس

اﳌنﻈمة  /وﻓاء ﻫاﱎ ﳏمد مﺼﻄﻔﻰ الﺼادي-.

الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٩ﲨادى اﻻوﱃ ، ١٤٣٩

ا لة العربية للدراسات اﻻمنية -.س  ، ٣٣ع ٧١

يناير  ،( ٢٠١٨ص .٦٤

) ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص .١٩٠-١٦٣

 .١سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  - ،ملﻚ

 .١مﻜاﻓحة اﳌﺨدرات  .٢اﳉرﳝة اﳌنﻈمة .

السعودية  -البيعة .

٠٠٧٣٥

٠٠٧٣١

العواد  ،عبداﳊﻜيم بن عبدالرﲪن بن علي

اﳋاﻃر  ،ﺣسن

اية الدولة الﺴعودية اﻻوﱃ واسباب

نﻔﻖ اﳉاذبية  /ﺣسن اﳋاﻃر -.الﻘاﻓلة-.

سﻘوﻃﻬا  /عبداﳊﻜيم عبدالرﲪن العواد-.

مﺞ  ، ٦٧ع  ] ) ٤ﺷوال  /ذو الﻘعدة ، [ ١٤٣٩

ا لة العربية -.ع ) ٤٩٧ﲨادى اﻻﺧرة ، ١٤٣٩

يوليو  /اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص .٣١-٣٠

مارس  ،( ٢٠١٨ص .٢٧ - ٢٤

 .١اﳉاذبية  .٢اﳋيال العلمي .

 .١آل سعود  ،عبدﷲ بن ﳏمد بن سعود الﻜبﲑ

٠٠٧٣٢

 .٢السعودية  -ريﺦ  -الدولة اﻻوﱃ .

٠٠٧٣٦

الﻘاعود  ،ﺣلمي ﳏمد
نﻘد الﺼورة  ..ﳎال جديد للنﻘد اﻻدﰊ

ال سعود  ،ﺗرﻛي بن سعود بن ﳏمد

اﻻسﻼمي :عبدالﻘادر الﻘﻂ  ..ﳕوذجا  /بﻘلم

النﻬﻀة العلمية والتﻘنية ﰲ اﳌملﻜة :مﻦ

ﺣلمي ﳏمد الﻘاعود -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع

راية التاسيﺲ اﱃ رؤية البناء و التﻄويﺮ /

 ) ٣٧٢ذو الﻘعدة  ، ١٤٣٩يوليو  ،( ٢٠١٨ص

ﺗرﻛي بن سعود بن ﳏمد ال سعود -.الدﻓاع -.س ٥٦

.٩٧-٩٤

،

 .١الﻘﻂ  ،عبدالﻘادر  .٢اﳌسلسﻼت

ع  ) ١٨١ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

التليﻔزيونية  -نﻘد .

.١١٥-١١٢

٠٠٧٣٣

 .١العلم و الدولة  -السعودية  .٢التﻘنية -
السعودية  .٣التعليم  -ريﺦ  -السعودية .

ﲨعة  ،مﺼﻄﻔﻰ عﻄية

٠٠٧٣٧

نﻘد النﻘد ..اﳌاﻫية واﳌنﺠز واﻵلية /
مﺼﻄﻔﻰ عﻄية ﲨعة -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع ) ٩٨

الد سي  ،امل بنت ابراﻫيم بن عبدﷲ

رجب

النوازل اﳌعاصﺮة ﻓيما ﲡتنبﻪ اﶈد ):
١٠١

دراسة ﻓﻘﻬية (  /امل بنت ابراﻫيم بن عبدﷲ

نيوم = : NEOMمدينة اﳌﺴتﻘبل  -.ﳎلة

الد سي -.ﳎلة البحوث اﻻسﻼمية -.ع ) ١١٤

ﻛلية اﳌلﻚ عبدﷲ -.ع  ) ١٥ﺷعبان  ، ١٤٣٩مايو

ﺷعبان  ،( ١٤٣٩ص .٢٢٤-١٤٦

 ،( ٢٠١٨ص .١٥-١٢

 .١ﻓﻘة النوازل  .٢اﳌرأة ﰲ اﻻسﻼم .٣

 .١ﺗبوك ) السعودية (  -التنمية اﻻقتﺼادية .٢

العدة ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي (  .٤اﳊداد ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي ( .

نيوم ) السعودية ( .

٠٠٧٤٢

٠٠٧٣٨
سويلم  ،ﺣسام

نيوم :مدينة اﳌﺴتﻘبل  -.اﻫﻼ وسﻬﻼ -.س

نوعيات جديدة مﻦ اﳊﺮوب يﺸﻬدﻫا العاﱂ

 ، ٤٣ع  ) ١٢ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ ٢٠١٧

مﺴتﻘبﻼ  / ٢ -١ﺣسام سويلم -.اﳊرس الوﻃﲏ-.

(،

س  ، ٣٩ع  ) ٣٧٠رجب  ، ١٤٣٩مارس ،( ٢٠١٨

ص .١١-٦

ص .٨٠-٧٢

 .١ﺗبوك ) السعودية (  -التنمية اﻻقتﺼادية .٢

 .١اﳊروب  .٢اﳊرب  -التوقعات اﳌستﻘبلية .٣

نيوم ) السعودية ( .

٠٠٧٤٣

اﳊرب  -مﺼﻄلحات .

٠٠٧٣٩

ﻫول  ،ﻛريﺲ

سويلم  ،ﺣسام

اﳍاﻛﺮز اﱃ ايﻦ ؟ :الﻘﺮاصنة مﺴالة ﻏامﻀة

نوعيات جديدة مﻦ اﳊﺮوب يﺸﻬدﻫا العاﱂ

ومﺼﻄلﺢ يﻐﻄي العديد مﻦ اﳋﻄا  /ﻛريﺲ ﻫول ؛

مﺴتﻘبﻼ : ٢-٢ﻫل اﺧﻔﻘت اساليﺐ اﳊﺮوب

ﺗرﲨة عبدﷲ بن ﳏمد -.الﻔيﺼل -.ع ٤٩٦ - ٤٩٥

التﻘليدية  /ﺣسام الدين سويلم -.اﳊرس

)

الوﻃﲏ -.س  ، ٣٩ع  ) ٣٧١رمﻀان  ، ١٤٣٩مايو

ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى اﻻوﱃ  ، ١٤٣٩يناير /

٢٠١٨

ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .١٦٥-١٦٢

( ،ص .٧٧-٧٢

 .١الﻘرصنة  .٢أمن اﳌعلومات  .٣جراﺋم اﻻنﱰنت .

٠٠٧٤٤

 .١اﳊروب  .٢اﳊرب  -التوقعات اﳌستﻘبلية .٣
اﳊرب  -مﺼﻄلحات .

عاﱂ  ،ﳏمد اسعد

٠٠٧٤٠

اﳍدم والتخﺮيﺐ ﺗﻘنيا  /ﳏمد اسعد عاﱂ-.

الﺸحات  ،مﺼﻄﻔﻰ

ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٨رجب  ، ١٤٣٩ابريل

النيوبيوم والتنتالوم :ﻓارسا الﺼناعات

٢٠١٨

اﻻلﻜﱰونية والﺴباﺋﻚ  /مﺼﻄﻔﻰ الﺸحات-.

( ،ص .١٣-١٢
 .١أمن اﳊواسيب  .٢اﻻنﱰنت  -اجراءات اﻻمن

ارﺿنا -.ع  ] ) ٢٠رمﻀان  ، [ ١٤٣٩مايو ٢٠١٨

و السﻼمة  .٣مﻜاﻓحة اﳉرﳝة  -معاﳉة البيا ت .

(،

٠٠٧٤٥

ص .٤٧-٤٦
 .١اﳌعادن  .٢الﻔلزات  .٣العناصر الﻜيمياﺋية .

السليمان  ،ﻫند بنت عبدالعزيز

٠٠٧٤١

ﻫل اسﻬمت الﺮاﲰالية ﰲ ﲢﺮيﺮ جﺴد اﳌﺮاة
١٠٢

؟  /ﻫند السليمان -.ا لة العربية -.ع ) ٤٩٤

عبدﷲ بن ﳏمد -.ا لة العربية -.ع  ) ٤٩٣صﻔر

ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١١-٨

 ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .١٢٠-١١٦

 .١الرأﲰالية  -نﻘد  .٢ﲢرير اﳌرأة .٣

 .١ﺷﻜسبﲑ  ،وليم  - ،ت  ١٦١٦م  -نﻘد .٢

اﳋﻄابة  -نﻘد .

اﳋيال العلمي  -نﻘد .

٠٠٧٥٠

٠٠٧٤٦
ويزراو  ،براندون

العمﲑ  ،ﻫناء

ﻫل سﲑث اﻻسﻼم اﻻرض ؟  /براندون

ﻫناك ﺣﺮاك ﻓﲏ مبﻬج واﻫتمام ﺣﻜومي رﲰي واﺿﺢ

ويزراو ؛ ﺗرﲨة ﺣسن اﲪد عديل -.الرابﻄة -.س ٥٤

وملموس لﻔنون والﺴينما وا متﻔاﺋلة جدا

 ،ع  ) ٦١٣صﻔر  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص

ﳌﺴتﻘبل  /ﻫناء عبدﷲ العمﲑ -.اﳉوبة-.

.٤٧-٤٥

ع  ) ٥٧ﳏرم  /ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩سبتمﱪ /

 .١انتﺸار اﻻسﻼم  .٢اﻻسﻼم و النﺼرانية .

نوﻓمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٩٥-٨٩

٠٠٧٤٧

ﺣوار صحﻔي
 .١اﳌﺨرجون السينماﺋيون .

برﻫومة  ،موسﻰ

٠٠٧٥١

ﻫل العاﱂ العﺮﰊ قادرعلﻰ جعل العلمانية ﻫي
اﳊل ؟  /موسﻰ برﻫومة -.الﻔيﺼل -.ع ٤٩٢ - ٤٩١

علي  ،أﲪد ﳛﲕ

) ذو اﳊﺠة  / ١٤٣٨ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر

ﻫوية الﻜتابة النﺴوية :قﺮاءة ﰲ رواية ¢اﳊﺐ

 ،( ٢٠١٧ص .٣١-٢٩

الﻈمآن ¢لدﻛتورة ﺛﺮ ﳏمد علي  /اﲪد ﳛﲕ

 .١العلمانية  -نﻘد .

علي -.اﻻدب اﻻسﻼمي -.ع  ) ٩٩ذو اﳊﺠة ١٤٣٩

٠٠٧٤٨

،
سبتمﱪ  ،( ٢٠١٨ص .٦٢-٥٨

اﳌودن  ،ﺣسن

 .١ادبيات اﳌرأة  -نﻘد  -مﺼر  .٢الﻜتب

ﻫل ﻛان بورﺧيﺲ يعيد ﻛتابة ﻓﺮويد ؟  /ﺣسن

اﻻدبية  -عرض و ﲢليل .

اﳌودن -.الﻔيﺼل -.ع  ) ٤٩٢ - ٤٩١ذو اﳊﺠة

٠٠٧٥٢

١٤٣٨
 /ﳏرم  ، ١٤٣٩سبتمﱪ  /اﻛتوبر  ،( ٢٠١٧ص -٤٦

الزامل  ،منﺼور عبدﷲ ﳏمد ١٣٨٧ ،ﻫـ

.٥١

واقع بوا ت البﺤﺚ العلمي علﻰ ﺷبﻜة اﻻنﱰنت

 .١بورﺧﺲ  ،ﺧورﺧي لويﺲ  .٢ﻓرويد  ،سيﺠموند ،

ﳉامعات الﺴعودية  /منﺼور عبدﷲ الزامل-.

-

ﳎلة مﻜتبة اﳌلﻚ ﻓﻬد الوﻃنية -.س  ، ٢٤ع ) ١

ت  ١٩٣٩م  .٣اﻻدب اﻻسباﱐ  -نﻘد  -اﻻرجنتﲔ

اﶈرم  /ﲨادى اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩اﻛتوبر / ٢٠١٧

.

مارس  ،(٢٠١٨ص .٧٥-٤٠

٠٠٧٤٩

 .١البحﺚ العلمي  .٢اﳉامعات و الﻜليات -
السعودية  .٣اﻻنﱰنت  -السعودية .

ابن ﳏمد  ،عبدﷲ

٠٠٧٥٣

ﻫل ﻛان ﺷﻜﺴيﱪ ﻛاﺗﺐ ﺧيال علمي ؟ /
١٠٣

اﳍﻼﰊ  ،عبدالعزيز صاﱀ عبدﷲ  ١٣٦٠ ،ﻫـ -

مﺴتو ت الﺮمز والتخييل  /ﻓرج ﳎاﻫد

واقع التعليم ﰲ الﻘﺮون اﻻسﻼمية

عبدالوﻫاب -.اﳉوبة -.ع  ) ٥٨ربيع اﻻﺧر  /ﲨادى

اﳌبﻜﺮة  /عبدالعزيز بن صاﱀ اﳍﻼﰊ-.

اﻻﺧرة  ، ١٤٣٩ديسمﱪ  /ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص -٣٩

العرب -.س  ، ٥٤ج  ) ٦-٥ذو العﻘدة  /ذو اﳊﺠة

.٤٣

 ، ١٤٣٩مايو  /يوليو  /اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص

 .١الﻘﺼة الﻘﺼﲑة العربية  -نﻘد  -السعودية .

٠٠٧٥٨

.٣٢٢-٢٩٧
 .١التعليم  -ريﺦ .

الدويﺶ  ،ﳏمد بن عبدﷲ بن ابراﻫيم  ١٣٨٤ ،ﻫـ -

٠٠٧٥٤

وﺣدة الﺼﻒ ﺿﺮورة  /ﳏمد بن عبدﷲ

بن منﺼور ،آمنة

الدويﺶ -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع ) ١٧٢

واقع اللﻐة العﺮبية :قﺮاءة ﰲ عوامل

ﲨادى

اﻻﳓﺮاف  ،واسباب التنﻜﺮ  /آمنة بن منﺼور-.

اﻻﺧرة  ،( ١٤٣٩ص .٨٥-٧٦

العرب -.س  ، ٥٤ج  ) ٦-٥ذو العﻘدة  /ذو اﳊﺠة

 .١اﻻﲨاع ) اصول ﻓﻘﻪ ( .

٠٠٧٥٩

 ، ١٤٣٩مايو  /يوليو  /اﻏسﻄﺲ  ،( ٢٠١٨ص
.٣٩٨-٣٨٣

الﺼويﻎ  ،سعد بن عامر

 .١اللﻐة العربية  -دﻓع مﻄاعن  .٢اللﻐة

وداعا ﰊ سي  / ٩سعد بن عامر الﺼويﻎ-.

العربية  -نﻘد  -العﺼر اﳊديﺚ .

الﺼﻘور -.س  ، ٤٣ع  ) ٧٩ﲨادى اﻻﺧرة ، ١٤٣٩

٠٠٧٥٥

ﻓﱪاير  ،( ٢٠١٨ص .٥٧

ﻛمال  ،بﻼل

 .١الﻄاﺋرات اﳊربية  -السعودية .

٠٠٧٦٠

واقعان  :واﺣد اﻓﱰاﺿي وآﺧﺮ معزز ينﻘﻼن
البﺸﺮية اﱃ عواﱂ ارﺣﺐ  /بﻼل ﻛمال-.

السمﻚ  ،عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم

الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٦ع  ] ) ٦صﻔر  /ربيع اﻻول

الوراقة والوراقون ﰲ دراسة الدﻛتور علي

 ، [ ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٣١-٢٧

النملة  /عبدالﻜرﱘ ابراﻫيم السمﻚ -.اﺣوال

 .١العاﱂ اﻻﻓﱰاﺿي  .٢الواقع اﳌعزز .

اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع ) ٩١ﺷوال  ، ١٤٣٩يونيو

٠٠٧٥٦

٢٠١٨

الﺸﻬري  ،ﳏمد بن ﻓراج

( ،ص .٥٣-٤٨

وﺗﲑة اﳌعﺮﻛة  /ﳏمد ﻓراج الﺸﻬري-.

 .١النملة  ،ابراﻫيم بن ﳏمد بن عبدالﻜرﱘ - ،

اﳊرس الوﻃﲏ -.س  ، ٣٨ع  ) ٣٦٩ﲨادى اﻻوﱃ

 ١٤٣٦ - ١٣٩٠ﻫـ  .٢الﻜتب  -ريﺦ  .٣الوراقة

 ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .١٠٤-١٠٠

 .٤صناعة الﻜتب .

٠٠٧٦١

 .١اﻻدارة العسﻜرية  .٢اﳌعارك .

٠٠٧٥٧

ﻓراج  ،عبدالرﲪن اﲪد عبداﳍادي

عبدالوﻫاب  ،ﻓرج ﳎاﻫد

وساﺋل التواصل اﻻجتماعي واﺛﺮﻫا ﰲ اللﻐة

الوجﻪ الﺬي مﻦ ماء :بﺴاﻃة التناول  ..ارﺗﻘاء

العﺮبية  /عبدالرﲪن ﻓراج -.اﳊرس الوﻃﲏ -.س
١٠٤

 ، ٣٨ع  ) ٣٦٨ربيع اﻻول  ، ١٤٣٩نوﻓمﱪ ٢٠١٧

) ربيع اﻻﺧر  ، ١٤٣٩يناير  ،( ٢٠١٨ص .٨١-٨٠

(،

 .١نﺼار  ،ﺣسﲔ  .٢اﳌﺜﻘﻔون اﳌﺼريون .

ص .٩٧-٩٢

٠٠٧٦٦

 .١مواقع التواصل اﻻجتماعي  .٢اللﻐة العربية .

الﱪاك  ،اﲪد بن صاﱀ

٠٠٧٦٢

الوقﻒ علﻰ الﺬرية  /اﲪد بن صاﱀ ﳏمد

الﻔﻜي  ،عزيز علي بن علي

الﱪاك -.ﳎلة البحوث الﻔﻘﻬية اﳌعاصرة -.س ، ٣٠

وساﺋل ذﻛية ﳌعاﳉة التﻄﺮف والعنﻒ لدى

ع  ) ١١١ﺷعبان  ، ١٤٣٩ابريل  ،( ٢٠١٨ص

الﺸباب  /عزيز علي بن علي الﻔﻜي-.

.٤٦٤-٤٢٤

الرابﻄة -.س  ، ٥٤ع  ) ٦١٤ربيع اﻻول ، ١٤٣٩

 .١الوصا ) ﻓﻘﻪ اسﻼمي (  .٢الوقﻒ ) ﻓﻘﻪ

ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٤٣-٣٨

اسﻼمي ( .

٠٠٧٦٧

 .١الﻐلو ﰲ الدين  .٢مﻜاﻓحة العنﻒ  .٣الﺸباب
 -العاﱂ اﻻسﻼمي  .٤الﺸباب  -رعاية  -العاﱂ

الرويلي  ،عبدالعزيز بن ساﱂ ﺷامان

العرﰊ .

وقﻔة ﺗدبﺮية مع قولﻪ ﺗعاﱃ  :وما ﺧلﻘت اﳉﻦ

٠٠٧٦٣

واﻻنﺲ اﻻ ليعبدون  /عبدالعزيز بن ساﱂ

قﺼاب  ،وليد ابراﻫيم

الرويلي -.اﳉندي اﳌسلم -.س  ، ٤٧ع  ) ١٧٤ذو

وسﻄية اﻻدب اﻻسﻼمي ﰲ مواجﻬة ﺗﻄﺮف

اﳊﺠة  ،( ١٤٣٩ص .١٠-٨

اﳌﺬاﻫﺐ الﻐﺮبية  /وليد ابراﻫيم قﺼاب -.اﻻدب

 .١ﷲ جل جﻼلﻪ  .٢العبادات  .٣الﺸياﻃﲔ و

اﻻسﻼمي -.مﺞ  ، ٢٤ع  ) ٩٦ﳏرم  /ربيع اﻻول

اﳉان  .٤اﻻنسان .

٠٠٧٦٨

 ، ١٤٣٩اﻛتوبر  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص .٢١-٤
 .١الوسﻄية ﰲ اﻻسﻼم  .٢الﻐلو ﰲ الدين .٣
اﳌذاﻫب اﻻدبية  -نﻘد .

٠٠٧٦٤
اﳊازمي  ،ﻓﻬد
الوعي :ﻫل ﲣدعنا ادمﻐتنا ؟  /ﻓﻬد
اﳊازمي -.الﻘاﻓلة -.مﺞ  ، ٦٦ع  ] ) ٦صﻔر  /ربيع
اﻻول  ، [ ١٤٣٩نوﻓمﱪ  /ديسمﱪ  ،( ٢٠١٧ص
.٢٥-٢١
 .١الوعي  -ﻓلسﻔة .

٠٠٧٦٥
وﻓاة ﺷيﺦ اﶈﻘﻘﲔ العﺮب الدﻛتور ﺣﺴﲔ نﺼار
:ﺣﺼل علﻰ جاﺋزة اﳌلﻚ ﻓيﺼل  ،ودار الﻜتﺐ ﺗنﺸﺮ
سﲑﺗﻪ ﻛاملة  -.اﺣوال اﳌعرﻓة -.س  ، ٢٢ع ٨٩
١٠٥

المسارد
 -١مﺴﺮد اﳌؤلﻔﲔ
 -٢مﺴﺮد اﳌوﺿوعات

١٠٦

ﻣﺴرﺩ ﺍﳌؤﻟفﲔ

١٠٧

امين  ،اسامة

٢٧

٨٢ ، ٧٣

بخوش  ،مصطفى عبدالمجيد

ابراهيم  ،عماد الدين محمد
عبدالعزيز

اﻻمين  ،سمر نورالدائم

٢٢٦

٦١

٤٧٤

بخيت  ،صفية بنت عبدﷲ احمد

ابراهيم  ،مجدي

اﻻمين  ،غادة بنت خليفة محمد

٦٥٠

٣٦٨ ،٢٩٣ ، ١١٣

٦٦٨

البداري  ،خالد صالح

ابراهيم  ،محمد محمد

أنساعد  ،سميرة

٤٣٦

٦٠٠

٣٦٧

ابن اجمد  ،التاه بن محمدن

اﻷنصاري  ،فريد

بدران  ،عبد الحميد محمد عبد
الحميد

٥٧٢

١٨٢

احمد  ،ابو بكر سلطان

اوريد  ،حسن

١٤١

٥٥٠

اخدوش ،الحسين

أوي  ،كنز بورو

٣٤٢

٦٨٨

اﻻدريسي  ،يحيى بن ابراهيم

ايليا  ،جوسيلين

٢٢٧

١٢٩

 

٤١٦-٤١٧
بدران  ،عبدالحميد محمد
٣٨٦
البدنة  ،امل محمد
٢٠٩
برادة  ،محمد
٦٢٢ ، ٢٠٢
البراك  ،احمد بن صالح

استانبولي  ،ابراهيم محمود

٧٦٧



براهمي  ،عبدالكريم

با عرام  ،فاطمة محمد

٢٤٧

١١٥

برهومة  ،محمد

بن اسماعيل  ،محمد زيد م.
مشارك

باحمدان  ،احﻼم محمد سعيد

٥٩٣

٣٣٣

٧٠

برهومة  ،موسى

اﻷشقر  ،جلبير

ابن باز  ،عبدالعزيز بن عبدﷲ
بن عبدالرحمن ١٤٢٠ - ١٣٣٢ ،
هـ .

٧٤٨
بريتون  ،أندريه

اﻻصفر  ،لينة

٥١٥

١٣٢

٢٣١

باشا  ،احمد فؤاد

بزون  ،احمد

اﻻصلعي  ،هاجد بن يحيى

٣١٣

٤٥٤

٥٩٧ ، ٢١٦

بان  ،احمد

بشري  ،محمد المهدي ١٩٤٨ ،
م

٥٤٧
اسد  ،محمود محمد
٦٣٩

٤٨٨

١٠٨

٣٢٧
البصير  ،شاجع علي قاسم
٥٦٧
بطالي  ،عبدالمجيد
٣٥٥
البغدادي  ،رعد عبدالعزيز
٩٥
بغورة  ،صبحة
٧٢٧ ، ٢٩١
البقاعي  ،محمد خير محمود
٣٣٤
البقمي  ،ناصح بن ناصح
٣٠٠
بكاي  ،محمد
٧٠٧
بكداش  ،عبد السﻼم أحمد
٢٣٠

البوق  ،احمد ابراهيم  ١٣٨٤هـ
٥٢٣

تشو  ،كﻼرا م.
٦٧٥
تشيتاتي  ،بيترو

بو قاسم  ،عمر
٥٢٣ ، ٣٤٨

٩٢
التوبة  ،محمد محمود

بوقري  ،احمد عبدﷲ

٤٢٥

١٦٤
بوكرامي  ،سعيد
٦٨٨



بوﻻند  ،كريس

الجباري  ،نجيب

٢٣٩

٥١٨

بولعوالي  ،التجاني

جباعي  ،جاد الكريم

٦٥٣

٦٤٣

بونين  ،ايفان

الجبيري  ،محمد

٥٤٧

١٥٢

بوهني  ،نصر الدين الشيخ

الجحني  ،علي بن فايز بن عبدﷲ

٧٢

٧٥

البياتي  ،فائزة اديب عبدالواحد

الجذﻻني  ،محمد بن سعود بن
صالح

البكر  ،خالد بن عبدالكريم بن
حمود

٤٠٤

٥٨١ ،٥٧٥ ، ٣٧٥

بينافيديس  ،لوشيا

البلخي  ،نادر ابراهيم

١١١

الجرجاني  ،عبدالقاهر بن
عبدالرحمن  ،ت  ٤٧١هـ

٢٠١

البيومي  ،علي رمضان

٥٦٧

بنكراد  ،سعيد

١٩٥

جريس  ،سمير مينا

٧١٤
بو طيب  ،رشيد
١٩٧
بو خمسين  ،فارس علي
٦٣٦
بو فﻼقة  ،محمد سيف اﻻسﻼم
١٥٤

٣٥٩

٦٢٨ ، ٥٢٦



الجش  ،شامخ ماجد

التبالي ،محمد ناجي محرز

٢٨
جعدان  ،نوازد

٦٦٣
تريمايلو  ،ثيموثي

٤١٨
الجﻼصي  ،جمال

٥١٠
١٠٩

١٣٢

الحارثي  ،محمد بن حامد

الجلعود  ،عبدﷲ بن عبدالعزيز

٥٩٤

٢٨١

الحارثي  ،مشعل بن احمد

الجمعة  ،خالد بن محمد بن
سليمان

١٢٠

٦٩١
جمعة  ،غريب
٩٤
جمعة  ،مصطفى عطية

الحرز  ،محمد بن علي بن حسن
 ١٣٨٨ ،هـ -
٣٥٢
الحرفش  ,خالد عبدالعزيز

الحارثي  ،نايف بن عبدالعزيز

٢٢٩
الحريري  ،فيصل بن عبدالرحمن

٥٦٤
الحازمي  ،فهد

٢٩٩
ابو الحسب  ،ياسر

٧٦٥

٣٨٥

حبيبي  ،محمد بن حمود بن
محمد  ١٣٨٨ ،هـ -

حسن  ،احمد بابكر

جميل  ،حمداوي

٤٠٥

١٧٦

١١٧

الحجيري  ،محمد

الحسن  ،طايل محمود

الجميل  ،محمد بن فارس احمد ،
 ١٣٦٨هـ -

٧١٣ ، ٢٦٨

٦٩٢

الحديثي  ،سليمان بن محمد

حسن  ،عمر محمود

١٠٩

٩٩

الحربي  ،ابراهيم سليمان

حسن  ،هبة ﷲ نصر

٤٤٦

٤٩٦

الحربي  ،احمد ابراهيم ناصر ،
 ١٣٧٦هـ -

الحسن  ،الوارث

٧٣٤ ،٢٧٣ ،٣٠ ، ٢

٣٦٦
جنجار  ،محمد الصغير
٣٤١
جودة  ،راضي
١٧٢
الجوهري  ،عبداللطيف

٤٦٢

٤٨٤

حربي  ،خالد احمد حسنين علي

الجوهري  ،محمد رمضان أحمد

٦١٦

٦٠٢

الحربي  ،خالد بن رشيد حميد

آل حسين  ،سعود بن عبدﷲ
٦٥٩ ، ١٦٨
حسين  ،عبدالعزيز بن محمد

٥٩٩



٧١٠

٤٨٣
الحسين  ،عبدالكريم حسين

الحربي  ،سلمان حسين
٢٩٤

١٧٣
حسين  ،المزمل الشريف حامد

الحارثي  ،سعود عبدالجبار
هويدي

الحربي  ،عبدﷲ معتوق

٢٢٠

٥٦٠

٧٢٤

الحارثي  ،فهد ردة

الحربي  ،هناء فيحان

الحصيني  ،نجم بن مسفر ،
 ١٣٩٦هـ -

٦٤١

٣٤٠

١٩
١١٠

حطيط  ،ندى

حميدان  ،ايمان

١٧٨

٣١

٥٧٤

الخريجي  ،عبدالرحمن فهد

الحقيل  ،ابراهيم بن سعد بن
ابراهيم  ١٣٨٧ ،هـ -

حميش  ،المهدي

٥٠٧

١١٢

الخريف  ،بدر

الحميميدي  ،محمد علي

١٣٩

٥٥٥ ، ٢٨٩

الخصي  ،مبارك

الحقيوي  ،سليمان

ابن حنبل  ،احمد بن محمد  ،ت
 ٢٤١هـ

١٣٥

٤٠٣

٣٣٦

حلفاوي  ،خديجة

حنفي  ،عبدالعظيم محمود

٤٤٣ ، ٤١١

٥٨٠

٤٣٧

حمادي  ،صبري مسلم

حوالة  ،يوسف بن احمد سعيد ،
 ١٣٦٨هـ -

الخضير  ،محمد بن عبدالعزيز بن
ابراهيم
٤٢٣

١٨٥

خطاب  ،يوسف كامل

حويزي  ،عبدالرازق

٦٨٤ ، ٣٥٨

الحمد  ،تركي حمد تركي ،
 ١٣٧٢هـ -

٤١٥ ،٢٥٥-٢٥٤ ، ٩-١٠

خطاطبة  ،يحيي مبارك

حيدر  ،قادري أحمد ،

٤٤٢

٦٨٥

٤٨٩

الخطيب  ،تحسين

٥٤٥
الحقيل  ،ابراهيم محمد
٥٠١ ، ٢٢٤

٦٩٨
حمامي  ،نادر
٤٩١

٤٠٠

الحمد  ،محمد بن إبراهيم
٧١٢
الحمداني  ،مبارك خميس
٣٥٤
حمزة  ،محمد
٧٢٠
الحمود  ،علي بن محمد
٦٩٣
الحمود  ،نهلة داود سليمان
٢١٧
الحميد  ،ابراهيم
٩٦

خصيفان  ،عبدالرحمن بن غازي
طه



الخطيب  ،عماد علي
٦٢٠ ، ٣٣٢

الخاطر  ،حسن
٧٣٢ ، ٣٠٤

ابن خلدون  ،عبدالرحمن بن
محمد  ،ت  ٨٠٨هـ

الخالدي  ،ديما

٣٢٠

٢٥٢

الخليفي  ،عبدالرحمن بن عبدﷲ

خديجة بنت خويلد  ،ت  ٣ق  ،هـ

٢٦٦

٦٥٠

خليل  ،رأفت

الخراط  ،حذيفة احمد

٨٣

٨٩

الخنيزي  ،نجيب

الخرعان  ،ابراهيم بن سعد

٦٧٢

١١١



الخوام  ،رياض حسن

دغريري  ،عبدﷲ بن علي غلفان

٤١

٤٨٦

الخيرو  ،مازن موفق صديق

الدغفق  ،هدى عبدﷲ
عبدالرحمن  ١٣٨٧ ،هـ -

٢٧٦

٧٢١ ،٦٠٦ ، ٤٢٦

راشد  ،طارق

ابن دليم  ،سعيد بن فهد

٤٣٢ ، ١٨٨

٢٠٥ ، ١٦٥

راوي  ،عبير محمد

الدليمي  ،لطفية

٢٣٥

١

الربيع  ،خالد بن عبدالعزيز بن
احمد

٣١٥
ابا الخيل  ،هديل ابراهيم
٢٠٩


آل داود  ،حنان عبدالعزيز م.
مشارك
١٧٣
الداود  ،فهد بن عبدالعزيز محمد
٣٢١

دنيا  ،شوقي احمد

الرابغي  ،ريم علي محمد

٣٣٦

٧٧
ابو دوح  ،خالد كاظم

بن ربيق  ،متعب بن عبدﷲ
٤٧٩

١٠٤

رجب  ،علي محمد

الدويش  ،محمد بن عبدﷲ بن
ابراهيم  ١٣٨٤ ،هـ -

٣٤٤

٧٥٩

الرحبي  ،ابراهيم سيف

الدويك  ,عبدالغفار عفيفي

٦٧

الدبيان  ،موضي بنت ابراهيم بن
سليمان

٤٣٩

رحماني  ،الطيب

٦٦٤

الديب  ،محمود

٤٥٥

١١٤ ، ٦٩

رحيمي  ،حنان

الدباسي  ،امل بنت ابراهيم بن
عبدﷲ
٧٣٨

الدخيل  ،ابراهيم بن علي سليمان
،

ديب  ،وليد

٢١٤

٦٥٨

٤٢٧

ردمان  ،ربيع

الددو ،عمار أمين

 

٦٧١

درويش  ،مهاب

الذهلي  ،سعاد بنت عامر

٧٢٥

رزق  ،عفيف
٥٥٢ ، ٤٠٨

٧٠٣

٣١٢

دريد  ،محمد

الذوادي  ،محمود

ابن رشد  ،محمد بن أحمد بن
محمد  ،ت  ٥٩٥هـ

٦٧٣

٤٧٥

٢٤٥

الدعيجي  ،نورة

الذيابي  ،عبدﷲ بن سفر

الرشيدي  ،علي ضبيان

٧١٧

٥٠

٥٦١ ، ٣٤٧

١١٢

رصاص  ،محمد سيد

٥٨٧

الزبيدي  ،قيس

٦٣٢

الرويلي  ،شافي بن باني

٥٦٢

ابو الرضا  ،سعد

٥٠٩

زروال  ،عبدﷲ

٦١٠

الرويلي  ،عبدالعزيز بن سالم
شامان

٥٥٤

رضوان  ،رضا عبدالحكيم
اسماعيل

٧٦٨

٦٣٤

الرويلي ،فائز

رفعت  ،ربيع محمد

٢٧٨

٨٠

الرويلي  ،واجد

الركابي  ،عذاب

٤٤٠

٥٤٨

الرويني  ،عبلة

الرماني  ،زيد بن محمد بن دحيم

٣٧٣

٢٦٢

ريان  ،محمد سيد

رمضان  ،ابراهيم عبد الفتاح

١٠٦

٣٢٥-٣٢٤ ،٣٢٢ ، ٣٢٣

الرياني  ،عيسى بن عبده

رمضان  ،هيام نصر الدين

٥١٧

٦٣٧
زلموط  ،اياد بن صالح
٦٨٣

٥٩٦
الروضان  ،فارس
٣٠٥
الرومي  ،سليمان بن عبدﷲ بن
صالح
٢٤٩

الزهراني  ،أحمد بن عبدﷲ
٢٢٨
الزهراني  ،صالح بن محمد
١٠٣
الزهراني  ،عبدﷲ بن عطية
٣٦٤
الزهراني  ،علي بن صالح
٦٦

٤٧
رمضان  ،وليد محمد

الزعبي  ،باسم

الزهراني  ،محمد بن سعد



٦٧

الزامل  ،خالد سعود

الزهواني ،عﻼل

١٣٠

٦٤٤

الزامل  ،منصور عبدﷲ محمد ،
١٣٨٧هـ

الزويهري  ،فاطمة بنت محمد بن
علي

٧٥٣

٥٣

زاهد  ،عزيز ضياء

ابو زيد  ،احمد

الرومي  ،فهد بن مشاري بن
محمد

٤٧١

٣٨٣

٢٣٨

الزاهي  ،فريد

زيدان  ،بديعة

الرويس  ،قاسم خلف

٥٠٠

٥٧٠

٣٠٩

الزايد ،زينب بنت عبدﷲ محمد

زيدان  ،عبدالجبار فتحي

الرويلي  ،راكان بصير

١٨٧

٦٥٧
زيدان  ،مسعد عبدالرحمن
١١٣

٦٥٥

سرحان  ،ناصر محمد جميل

الزين  ،محمد شوقي

٦٦٥ ، ٢٢١

٣٤٩

سعد ﷲ  ،ابو بكر خالد

الساعد  ،محمد

٦٩٠
سليمان  ،صالح

٥٣١



السلمي  ،عياضة نامي عوض ،
١٣٧٣هـ -

السعدي  ،عبدالرزاق عبدالرحمن

٥٧١ ، ٤٤١
السليمان  ،هند بنت عبدالعزيز

٦٦٧

٧٤٦ ، ٣٩٩

آل سعود  ،بندر بن عبدﷲ بن
تركي

السليماني  ،سلمان

سالم  ،الصادق

٣٦٥

١٨٤

٦٠١

ال سعود  ،تركي بن سعود بن
محمد

سماحة  ،احمد

٥٠٣

سامي  ،نصر
٩٣

٧٣٧

٤٠٢
السماعيل  ،عبدالعزيز
عبدالرحمن

السايب  ،حياة

السعودية .القوات المسلحة .
ادارة البحوث و اﻻستشارات
الشرعية

الساير  ،محمد عويد

٥٠٨

سمحان  ،اسﻼم

٥٣٢ ، ٩٠

السعيد  ،سامح

٣٥٣

سباطة  ،عبدالمجيد

٤٠٩

سمرقندي  ،نجوى حسين

٣٣٠

سعيد  ،محمد محمود

٢٠٦

السبكي  ،علي بن عبدالكافي  ،ت
 ٧٥٦هـ

٢٤٠

السمطي  ،عبدﷲ

السعيدي  ،أحمد

٥٣٧

٤٥٨

٦٢٧ ، ٥٣٠

السمك  ،عبدالكريم ابراهيم

السبيعي  ،سعد زيد

سفر  ،يوسف

٥٨٨

٥٧٨

السبيعي  ،محمد بن تركي

سقا  ،مرهف عبدالجبار

السمهري  ،هيا بنت عبدالرحمن

٥٩١

٣٣١

٣٣٥

السبيل  ،عبدالمجيد محمد

السقاف  ،سعاد علي

٤٥٨

٢١١

السنبل  ،عبدالعزيز بن عبدﷲ
سعد  ١٣٧٣ ،هـ -

سحاري  ،جبران سلمان جابر ،
١٤٠٦هـ-

سلسلة الراصد اﻻلكترونية

٤٦٨

٥٩٠

٦١٣

،٢٢٣ ،١٩٤ ،١٥٨ ، ١١٨
،٦١٤ ،٤٦٧-٤٦٦ ،٤٦٠ ،٣٧٤
٧٦١ ،٦١٨

٦٦٣
سنه  ،ناصر احمد

٤٣٥

٤١٤ ، ٢٨٠
١١٤

سهمي  ،سعيد
٢٧٤ ، ٢٠٤
السوقي  ،يحيى بن ابراهيم
٥١٣

الشبيلي  ،عبدالرحمن بن صالح
بن عبدﷲ  ١٣٦٣ ،هـ -

الشلهوب  ،هيفاء عبدالرحمن
صالح

٣٩١ ، ٢٣

٤

الشثري  ،تركي بن رشود

الشليل  ،طارق بن ابراهيم بن
محمد

١٢٨

السويكت  ،عبدﷲ خليفة دخيل
 ١٣٩١هـ -

الشحات  ،مصطفى

٤١٩

٧٤١

سويلم  ،حسام

شحرة  ،ابوبكر

٧٤٠-٧٣٩ ،٤٣٨ ،٣٩٢ ، ١٧٤

١٤٢

السياري  ,بدرية بنت صالح

شداد  ،ميمونة

٣٧٢

٥١٢

سيبويه  ،عمرو بن عثمان  ،ت
 ١٨٠هـ

الشرفي  ،عبدالمجيد

١١٠
سيدو  ،امين سليمان
٦٥
بن السيم  ،العربي
٥٦


شافعي  ،احمد
١١١
الشافعي  ،شريف
٣٥٧
الشايجي  ،عبدﷲ
١٨١

٢٧٧
الشماسي  ،ندى حميد محمد
٢٧٦
الشمراني  ،احمد محمد
٧٣٠
الشمراني  ،مسفر بن زايع
٥٣٤
الشمري  ،عبدﷲ بن راضي

٤٦٨
الشريدة  ،منصور بن سليمان

٢٨٣
الشنتوف  ،عزالدين

٨١
الشريدة  ،منصور بن محمد

٤٢١

٣١٨

الشهراني  ،سلطان بن سعيد
منير

شريف  ،سعيدة

٢٨٢

٤٥٧

الشهري  ،عبدﷲ بن علي

الشريف  ،عبدﷲ بن احمد بن
سعيد

٦٩٧

١٩٣

الشهري  ،عجﻼن بن محمد بن
حجير  ١٣٨٤ ،هـ -

الشعﻼن  ،عبدﷲ محمد

٣٣٧

٢٣٣
الشقاوي  ،أمين بن عبدﷲ

الشهري  ،محمد بن فراج بن
سليمان  ١٣٧٢ ،هـ -
،٧٥٧ ،٦٦٩ ،٦٢١ ، ٤٧٢
٥٣٦

٦٨٩
شكري  ،منى

الشهري  ،معيض علي

الشايع  ،محمد بن عبدﷲ بن
محمد

٢٧

٣٤٥

الشلهوب  ،ثامر بن مساعد
٧٠١
١١٥

١٩٩
الشويرخ  ،سعد بن عبدالعزيز بن
عبدﷲ

٥١٦

صبرة  ،احمد

٥٨٦

الشيباني  ،محمد عبدالوهاب

٤٤٤

طحطح  ،خاليد فؤاد

٣٢

الصبروتي  ،عاطف

٣٨٧ ، ٢٥٠

آل الشيخ  ،عبدالعزيز بن عبدﷲ
بن محمد

٦٨٠

الطحناوي  ،محمد

صفوت  ،مدحت

٤٦٣

٦٨٢ ، ٦٠٥

الطراونة  ،احمد

الصقر  ،وليد بن عبدﷲ

٥٢١

٦٨

ابو طه  ،محمد

الصقري  ،محمد بن ناصر

٥٢٨

٣١٢

الطويلي ،احمد احمد صالح

الصقعبي  ،عبدالعزيز صالح
عبدالعزيز  ١٣٧٧ ،هـ -

١٠٠

٥١٤
الشيخلي  ،عبدالقادر
٦٩٦
الشيخي  ،بشير بن علي
١٨٩


الصادي  ،وفاء هانم مصطفى
٧٣٥

٥٢٧

٤٧٨

الصويان  ،نورة بنت ابراهيم بن
ناصر

 

الصارمي  ،عبدﷲ بن محمد

٣٤٦

٣١٢

الصويغ  ،سعد بن عامر

الصاعدي  ،عبدالرزاق بن فراج

٧٦٠

١٣
صالح  ،سارة
٥٦٥
الصالح  ،عبدالمجيد بن
عبدالرحمن

٥٩٨
صالح  ،هيا
٦٥١ ،٦٠٦ ، ٤٤٧
الصبحي  ،حميدة عبيد
٦٤٨

الظاهري  ،ابو عبدالرحمن بن
عقيل  ١٣٥٧ ،هـ -
،٢٧١-٢٦٩ ،٢٤٥ ، ١١٦
٤٧٧-٤٧٦ ،٣٨٠


الضويان  ،منال
٥١


عاصم  ،داليا

٣٥٦
ابو صالح  ،عماد

طيفوري  ،محمد

١٠٢

 

عالم  ،محمد اسعد

ابو طاحون  ،مصطفى محمد

٧٤٥

٥٦٦ ، ٣٨١

عامر  ،رسﻼن

الطالب  ،جﻼل

٤٣١

٥٩٥

العامري  ،عمرو محمد حسين ،
 ١٣٧٧هـ -

الطائي  ،عبداللطيف حمودي
١١٦

٥٨

٥٢٩

٥٧

العايد  ،واصف سﻼمة

عبدﷲ  ،مصطفى

العتيبي  ،خالد بن مرزوق

٣٤٥

٣٥١

٦٦٠

العبادي  ،خالد

عبدﷲ  ،معتز سﻼمة

العتيبي  ،سعيد بن دبيس بن خاتم

٤٨٧

٢٤٤

٥٤٢-٥٤٣

عباس  ،وجدان التيجاني الصديق

عبدﷲ  ،يسري عبدالغني

العتيبي  ،عبدالعزيز بدر

٤٦٥

٣٧٦ ، ١٥٥

١٢٤

العبد  ،ادريس

عبدالمجيد  ،عاطف محمد

العتيبي  ،عيسى بن رفاعي

١٩٨

١٥٩

١٠٧

عبداﻻمير  ،شوقي

ابن عبدالمحسن  ،عبدالمحسن
بن عبدالرحمن

العتيبي  ،فراج بن سارح

٥٠٦
عبدالبصير  ،حسين
٤٦٤
عبدالحافظ  ،حسني

٨٧

٢٣٢
العتيبي  ،متعب بن جهز

عبدالنبي  ،مصطفى يعقوب
٦٣١

١٦٧

،٤٩٢ ،٣١٠ ،٢٩٠ ، ١٣٤
٦٨٧ ،٥٠٢

عبدالهادي  ،عبدالناصر عباس

العتيبي  ،نائف بن غازي
الحميدي التوم

٤٦٩

٥٥

عبدالغني  ،محمود

عبدالوهاب  ،فرج مجاهد

العتيبي  ،نايف بن يوسف

٩٢

٧٥٨ ، ٢٤٦

٣٩

العبدالكريم  ،محمد ابراهيم

عبده  ،بدر الدين كمال

٤٢

٥٠٥

العتيبي  ،وليد بن حزام بن
كديميس

عبدﷲ  ،احمد عبدالقيوم عبدرب
النبي

عبده  ،خالد بن محمد

٢٧٥
عبدﷲ  ،عادل إبراهيم العدل

٢٨٧
عثمان  ،خليل

٣٩٠
العبسي  ،ناصر بن حمود

٤٤٨

١٣٨

العجﻼن  ،ابراهيم بن صالح بن
عبدالعزيز

عبدﷲ  ،عماد حمدي

العبيد  ،احمد بن سليمان بن
صالح

٤٣٤

١٤٤

١٦٦

عبدﷲ  ،محمد علي

العبيدي  ،اسامة غانم سعيد

٢٠

٢٦٣

عبدﷲ  ،محمود

عتمة  ،وليد نذير حسن

١٨٦

العجمي  ،حسن بن علي
٢٥٦
عديل  ،حسن احمد

١١٧

٧٤٧

عرابي  ،محمد عباس

عطوي  ،ثناء

١٩٢

٤٩٣ ،٤٦١ ، ٢٠٨

٣٩٨

علي  ،زياد

العروسي  ،محمد تاج عبدالرحمن

العطوي  ،نورة

٥٤٨

٢٩٨

٥٤٦

علي  ،علي المليجي

العريشي  ،جبريل بن حسن بن
محمد  ١٣٨٦ ،هـ -

عطية  ،غادة عادل

٥٨٥ ،٣٩٣ ، ١٤٣

٥٨٩

علي  ،محمد فؤاد

عطية  ،ياسين

٣٨٤

٧١٩

العليان  ،عبدﷲ علي

عفيفي  ،ايات

٥٣٩

٢٩٥

عمار  ،عبدالرحيم جمال

العزاوي  ،نادية غازي

العقيل  ،عقيل بن عبدالرحمن بن
محمد

٥٨٢ ، ٥٧٩

٥٤٠ ، ١٥٣

٣١٩ ، ٥

عزب  ،خالد محمد

العقيلي  ،احمد محمد

٨٥

٤٨١

عزت  ،محمود

العقيلي  ،محمد بن علي

٥١١

١٤٥

عزوزي  ،حسن

بن عكوش  ،سامية

٥٩٢

٢١٩

٤٩٠

عمران  ,أحمد

ابن عساف  ،محمد بن ظافر

عﻼم  ،أحمد بن محمد بن
عبدالعزيز

٥١٠ ، ٢٢٢

٢٥٧ ، ١٢٦
العريض  ،عبدالوهاب صالح
٢٦٠
العريفي  ،عبدالعزيز محمد صالح
٢٥٣

٦٠

عمارة  ،محمد
٦٤٥
عمر  ،احمد محمد جنقو
٨

٣٦٩

العمر  ،ناصر بن سليمان محمد ،
 ١٣٧٢هـ -

العمري  ،احمد بن عبدﷲ
٣٥

العسكر  ،عبدﷲ ابراهيم عبدﷲ ،
 ١٣٧٢هـ -

العﻼونة  ،احمد

٣٠١

٢٢٥

العسيري  ،بدر صالح

علوة  ،احمد

٢١

٣١١

٤٢٠

العطا  ،منى عبدﷲ

علي  ،أحمد يحيى

العمري  ،عبدالرحمن غرمان
عبدﷲ

٣٩٥

٧٥٢

العطار  ،محمد محمود

علي  ،خالد بن محمد الصغير بن
أحمد

٢٨٤ ، ٥٢

العمري  ،حسن بن غرم بن محمد
الكعبي

٢٨٦

١١٨

العمري  ،عبدالغفور بن احمد
١١٩

عواشرية  ،رقية سليمان

الغامدي  ،عبدﷲ شرف

٧١٨ ، ١٧٩

٢٦٤

عواشرية  ،السعيد سليمان

الغانم  ،منى بنت عبدﷲ بن علي

٤٧٠

٦٦٤

عودة  ،زيدان محمد صالح

الغديان  ،سليمان بن عبدالرزاق

٨٨

٤٤٢

العي  ،صادق يسلم

غريب  ،سمير

٢٨٨

٢٦١

عياش  ،محمد علي

غزال  ،محمد

العنزي  ،عياد بن عساف بن
مقبل

١٦٢

٤٥١

٤٦

ابن عياف  ،خالد بن عبدالعزيز

الغزواني  ،ملهي بن علي مفرح

العنزي  ،ممدوح رشيد مشرف
الرشيد

٣٩٤

١٢٣

عيتاني  ،زياد

الغشتول  ،الحسن

٣٠٧

٦٤٢

٣٣

العنزي  ،منيرة مطلق الخمشي

عيساوي  ،احمد محمود

٢١٨

١٦٣

العنزي  ،ميسون بنت مزكي
فردوس

عيسوي  ،عصام أحمد

العمري  ،محمد مصطفى
عبدالرزاق
١٨
العمري  ،منجي
٢٠٠
العمير  ،هناء
٧٥١
عنب  ،محمد محمد محمد
٦٧٠ ،٥٥٧ ، ٣٧



٢١٣

الفاسي  ،هتون اجواد عبدﷲ ،
 ١٣٨٤هـ -

العيسى  ،خالد بن عبدالعزيز

٣٤٨

٢١٠

الفالح  ،اسمهان

العنزي  ،نائفة بنت خميس
عشوي

العيسى  ،عبدالوهاب عبدﷲ

٣١٤

٤٨٥

فايد  ،محمد محمود

٤١٣

عيني  ،عبدﷲ

١٥١ ، ٧٨

العنزي  ،نياف بن رزقان هليل

٧٢٩

فخرو  ،علي محمد

٦٢٣
العنزي  ،ناصر بن ظاهر
٢٣٤ ، ١٤٩

٦٤٩
العنقري  ،حمد بن عبدﷲ
٦١٥
العواد  ،عبدالحكيم بن
عبدالرحمن بن علي
٧٣٦

٨٤

 

فراج  ،عبدالرحمن احمد
عبدالهادي

الغامدي  ،سعيد بن علي بن
عبدان

٧٦٢ ،٢٩٢ ، ٢٥٨
فرج  ،حنان احمد

٦٣٣
١١٩

٣٤

القاعود  ،حلمي محمد

٤٢٩

فرج  ،ريتا

٧٣٣ ،٧١٥ ، ٤٠٧

٧٢٢

القحطاني  ،بشاير حمود عبدﷲ

القشعمي  ،محمد بن عبدالرزاق
بن محمد  ١٣٦٤ ،هـ-

فرحات  ،احمد

٤٤

٤٧١ ، ١٣٦
قصاب  ،وليد ابراهيم

٣٦٣

القحطاني  ،سعيد بن معيض

الفضيل  ،زيد علي عبدالكريم

١٠٨

،٦٩٤ ،٥٤١ ،٣٢٦ ، ٧٤
٧٦٤ ،٧٢٨ ،٧٢٣ ،٧٠٠-٦٩٩

٦٦٦

القحطاني  ،مسفر بن حسن
مسفر

القصراوي  ،عبدﷲ

الفقيه  ،الصادق
٥٥٩
الفكي  ،باعزيز علي بن علي
٧٦٣
الفندي  ،منيفة
٥٤٤
فورست  ،راينر
١٩٧
فولران  ،ارنو
٦٨٨

٧٠٥

٤٨٠
القحطاني  ،نورة بنت علي

قمر الدين  ،مهى
٥١٩ ، ٣٦

٧١١
القدرة  ،يوسف

قمره  ،لطيفة بنت سراج بن علي
١٢١

٦٢٥

قنديل  ،اماني

قدورة  ،كمال

٦٠٧

٦٥٢
القدومي  ،عبدالناصر عبدالرحيم

القوصي  ،محمد عبدالشافي
١١

١٥٦

فيتلينة  ،محمد

القرشي  ،خلف سرحان ١٣٨١
هـ -

٥٨٤

٦٣٨
القرمازي  ،حياة


كاردون  ،دومينيك
٥٨٠

 

٢٥١

قادري  ،عبدﷲ

القرني  ،شريفة بنت محمد بن
حوفان

٧٥١

٦٨١

القاسمي  ،محمد اويس الصديقي

القره داغي  ،محمد علي

١٦

١٦٠

القاضي  ،محمد

القريني  ،تركي عبدﷲ سليمان

٤٣٠

٤٤

القاضي  ،محمد عادل

القريوتي  ،محمد قاسم احمد

الكتبي  ,سالم
٣١٧
الكرت  ،جمعان بن علي ١٣٧٨
هـ -
٣٧٧ ، ٢٥٩
الكريري  ,خالد بن عبدﷲ
٦٧٤
كرينر  ،غلين
٨٠

١٧٠
١٢٠

كشغري  ،بديعة داود محمود ،
 ١٣٧٤هـ -
٤٠٦
الكفاوين  ،منصور عبدالكريم
١٨٠
الكلبانية  ،رحمة
٤٩٩
كلنتن  ،اسامه محمد امين
٧٠٩

المالكي  ،طﻼل صالح

١٥٧

٢٩

محمود  ،رضا ابراهيم

المالكي  ،مرضي مرضي راضي

،٥٣٨ ،٤٤٥ ،٣٣٩ ، ١٨٣
٧٢٦ ،٥٥٦

٦٥٨
المجالي  ،احمد عبدالرحمن

المحمود  ,سعد بن عبدﷲ
١١٠

٦٤٦
بن المحبوبي  ،محمدن بن أحمد
٣٧١-٣٧٠ ، ٢٤

محمود  ،سيد
٣٦١
المحمود  ،محمد بن علي

كلوتس  ،انتوني

محروس  ،رمضان عارف
رمضان محروس

٣٥٠

٨٠

٣٤٣ ، ١٥

المحنا  ،عبدﷲ بن نايف

كمال  ،بﻼل

محمد  ،اشرف صالح

٤٥٩

٧٥٦

٣٦٢

محيي الدين  ،محمد

كمال  ،عبدالقادر بن عبدالحي ،
١٣٥٥هـ

بن محمد  ،حسن

٢٥

٤٩٨

مخاترة  ،جيانا محمد علي

ابن محمد  ،عبدﷲ

١٦١

٧٥٠ ،٧٤٤ ، ٦٢٩

المخيلد  ،إيمان بنت عبدالعزيز
عبدﷲ

٦١٢
الكناني  ،علي احمد
٣٧٩
كوبير  ،مارك
١٥٩
كيتا  ,جاكاريجا
٣٣٣

محمد  ،عثمان

١٤٨

١٧
محمد  ،عمر سعيد

مراد  ،بركات محمد
٦٢ ، ٥٤

٣٣٨
محمد  ،العنود
١٣٣

المرادي  ،محمد خليل بن علي ،
ت  ١٢٠٦هـ
٩-١٠



محمد  ،ناصر السر ناصر

اللواتي  ،فاطمة انور

٣٨٨

٧٠٤

محمد  ،هاجر سيد موسى

المري ،سالم بن محمد سالم
٧٩

٥٠٤



محمد اﻻول  ،عمر

المالك  ،حمد بن سعد

١٧

٤٣

محمود  ،ايمان محمد

مريني  ،محمد
٦٣
مزهودة  ،عبدالمليك مسعود
٢٢٦

١٢١

المساعفة  ،خالد محمد
١٨٠
المستاوي  ،محمد صﻼح الدين

المطرودي  ،علي بن عبدالعزيز
بن ابراهيم
٥٥٨

٢٨٥
المقبل  ،عمر بن عبدﷲ بن محمد
٥٣٣

٤٥٢

المطوع  ،عبدﷲ محمد ابراهيم ،
 ١٣٧٦هـ -

المقداد  ،عبدالكريم

آل مسحان  ،وعد عبدﷲ

٣٠٨

٧١٦

٢٠٧

المطير  ،عامر بن ناصر

المقدم  ،مصطفى صﻼح

المسعودي  ،حسن بن احمد بن
يحيى

٣٤٧

٥٨٩

المطيري  ،رجا ساير

المقصودي  ،محمد بن احمد علي
 ١٣٨٨ ،هـ -

٣٠٣
المسعودي  ،راكان
٣٨٢
المسكيني  ،ام الزين بنشيخة
٦٩٥
المسكيني  ،فتحي
٦٢٤
المشهداني ،إسماعيل إبراهيم
٢٤٢
مشوح  ،سهيل نجيب
٦١١
مصطفى  ،ايمن سيد محمد

٣٠٢

٢٦٥ ، ١٠٥

المطيري  ،صالح بن محمد
٦٠٨

ملص  ،محمد
٥٦٢

مظلوم  ،محمد
١٤٦

المليجي  ،شيماء
٣٨٩ ، ١٣١

مظلوم  ،محمد جمال
٦٣٥ ، ٤٨

ممدوح  ،مجدي
٤٩٥

معابرة  ،محمود محمد
٢٤٣

المملوك  ،يسري
٣١٤

المعجل  ،هدى فهد
٥٧٣

المناصرة  ،عباس
٢٧٢

٤١٠

المعلمي  ،عبدالرحمن بن يحيى
بن علي  ١٣٨٦ - ١٣١٣ ،هـ .

المنجد  ،محمد صالح

المصطفى  ،زكي بن عبدالرحمن
بن عبدﷲ

١٩٨

٥٨٣

المغاوري  ،محمد

المندعي  ،محمد

٩٧

٢٩٦

٦٣٠
مصطفى  ،محمد
١٩٠
مطر  ،سالم
٦٤
المطردي  ،عبدﷲ صالح
١٦٩

المغيصيب  ،مها

المنشاوي  ،محمد أحمد

١٠١

٣٠٦

ال مفرح  ،يحيى بن عبدﷲ

بن منصور ،آمنة

٦٨٣

٧٥٥ ، ٥٤٩

مفلح  ،محمود

بن منصور  ،عبدالوهاب
٣٢٠

١٢٢

١٢٧

المنيع  ،عبدالعزيز بن احمد بن
عبدالرحمن



١٤
المنيف  ،عبدﷲ بن محمد بن
عبدﷲ  ١٣٨٦ ،هـ -

النابلسي  ،عبدالغني بن اسماعيل
 ،ت  ١١٤٣هـ

٩٨

٣٧٢

النعيمي  ،عزالدين احمد

١٢٥

الناصر  ،طارق

٤٤٢

مهداد  ،الزبير

٤٤٧

نوتون  ،باتريك

٥٦٣ ، ١٢٢

الناصر  ،عبدﷲ محمد

٢٢٢

مهرة  ،بسام حسن عبدالفتاح

٥٥٣

٧

الناهض  ،محمد بن خالد

النعيم  ،احمد عبدالعزيز



المودن  ،حسن

٧٣١

٧٤٩

ناي  ،جوزيف س ) .اﻻبن (

الهدلق  ،محمد بن عبدالرحمن
عبدالعزيز  ١٣٦٠ ،هـ

موسى  ،آمال

١٧٥

٥٦٩ ، ٤٠

٣٩٦

النبلي  ،حنان

الهذال  ،نايف بن خالد

موسى  ،صبحي

٧٠٨

٧٠٢

٧٠٦ ، ٦٠٦

نبهان  ،عبدﷲ ابراهيم

موسى  ،هالة

٦٥٤

٢٠٧

٦٤١

نتو  ،مها بنت احمد

الموسى  ،ياسمين سعد

٤٣٣

الهﻼبي  ،عبدالعزيز صالح
عبدﷲ  ١٣٦٠ ،هـ -

١٨٠

النجار  ،محمود

المياسي  ،محفوظ

١٧٧

٤٧٣ ، ٢٤١

نجيب  ،امين

ميرفي  ،تشاد

٢٣٧ ،٥٩ ، ٤٥

الهويش  ،يوسف بن محمد بن
ابراهيم

٨٠

نصر ﷲ  ،توفيق محمد

٣٨

ميسوم  ،ربيع بن محمد

٦٥٣

٤٤٩

نصيري  ،محمد محمود

الميﻼد  ،زكي عبدﷲ احمد ،
 ١٣٨٥هـ -

٥٣٥ ، ٤٩



النعمان  ،أحمد

وارت  ،مونتجومري فان

٧١

٣٣٧

نعيجات  ،حميد بن احمد

وارهول  ،روبين

٦٨٦

الهزاني  ،نورة بنت ناصر

٧٥٤
هول  ،كريس
٧٤٤

١٢٣

٦٧١
وازن  ،عبده
٥٢٠
الوثﻼن  ،آمنة بنت علي
١٢
ويزراو  ،براندون
٧٤٧

 
اليامي  ،هادي
٣٦٠
اليحيائي  ،محمد  ١٩٦٤ ،م
٢٧٩
يخلف  ،فايزة
٧٦
اليوسف  ،سعود بن سليمان بن
عبدﷲ
٢١٥
يوسف  ،ضياء
٥٢٢
يوسف  ،محمد بسام
،٦٤٧ ،٢٠٣

١٢٤

ﻣﺴرﺩ ﺍﳌﻮضﻮعﺎﺕ

١٢٥


اﻵباء
٨٦
اﻵباء و اﻻبناء  -الجوانب
التربوية
١١٤ ،٥٢
اﻵباء واﻻبناء  -الجوانب النفسية
١١٤
اﻵثار الرومانية
٩٦
آﻻت التصوير  -استخدام
٣٩٩
اﻻبتزاز  -السعودية
٤٤٢
اﻻبتزاز  -قوانين و تشريعات -
السعودية
٣٠٧
اﻻبداع
٢٠٦
اﻻبداع اﻻداري
٥٦١
اﻻبداع اﻷدبي
٤٨٢ ،٢٧٣ ،٢-١
اﻻبداع الشعري
٢٥٥-٢٥٤
اﻻبداع الفني
٥٢١ ،٢٩١ ،١١٢
اﻻبراهيمي  ،محمد البشير
٧١٢
اﻻبل  -السعودية

ادارة اﻻفراد  -تنظيم و ادارة

٦
اتخاذ القرارات
٣٣٩

٤٢٩
ادارة اﻻفراد  -نظريات

اتخاذ القرارات  -نظم المعلومات
١٢٦

٨٠
اﻻدارة التربوية  -السعودية

اﻻتصال ) علم اﻻجتماع (
٥٢

٤٤
اﻻدارة العامة

اﻻتصاﻻت السلكية و الﻼسلكية
٤٧٤

١٦٩
اﻻدارة العامة  -اتخاذ القرارات

اﻻتصاﻻت السلكية و الﻼسلكية -
معالجة البيانات
٤٩٢

١٢٦
اﻻدارة العسكرية
٧٥٧

اﻻجماع ) اصول فقه (
٧٥٩

اﻻدارة المدرسية  -السعودية
٣٤٠

اﻻحرام

اﻻدب

٢٠

٤٠٢

اﻻحوال اﻻجتماعية
٥٩

اﻻدب اﻻسباني  -نقد  -اﻻرجنتين
٧٤٩

اﻻخﻼق

اﻻدب اﻻسﻼمي

٧٢٨

١٨٦ ،١٥٥

ادارة اﻻزمات

اﻻدب اﻻسﻼمي  -نظريات

٢٩-٢٨

٤٩٣

ادارة اﻻزمات  -السعودية
٢٢٩

اﻻدب اﻻسﻼمي  -نقد
٢٧٢ ،٢

ادارة اﻻعمال

اﻻدب اﻻسﻼمي  -نقد  -العصر
الحديث

٢٢٦
ادارة اﻻعمال  -مصر
١٥

٤٩٣ ،٢٤٢ ،٣٠
ادب اﻻطفال
٢

ادارة اﻻفراد

ادب اﻻطفال  -نقد

٨٠
١٢٦

٢٧٣
ادب اﻻطفال  -نقد  -العالم العربي
٧٠٤
اﻻدب اﻷلماني  -نقد  -العصر
الحديث
٧٢٩
اﻻدب اﻻنجليزي  -نقد  -الوﻻيات
المتحدة
٥٧٣
اﻻدب اﻻوروبي  -نقد
١٥٥
ادب الرحﻼت
٣٦٧ ،٢٧٨
ادب الرحﻼت  -نقد
٣٧٥ ،٣٦٦
اﻻدب الروسي  -العصر الحديث
١١
اﻻدب الروسي  -مقاﻻت و
محاضرات
٥٤٧
اﻻدب العربي
١٥٥
اﻻدب العربي  -السودان
٥٦٦
اﻻدب العربي  -نقد
١١٦ ،١٦
اﻻدب العربي  -نقد
٢١٥
اﻻدب العربي  -نقد
٧٣٤ ،٧٢٨
اﻻدب العربي  -نقد  -الجزائر

اﻻدباء السعوديون

٣٦٧
اﻻدب العربي  -نقد  -العصر
الحديث
٣١٥

٤٠
اﻻدباء الليبيون
٥٤٨

اﻻدب العربي  -نقد  -عصر صدر
اﻻسﻼم

اﻻدباء المصريون
٤٨٤

٣٨٦
اﻻدب العربي  -نقد  -مصطلحات

اﻻدباء المغاربة
٤٠٧

١٥٤
اﻻدب العربي  -نقد  -المغرب

اﻻدباء اليابانيون
٦٨٨

٣٣
اﻻدب العربي  -نقد  -موريتانيا
٣٧١-٣٧٠ ،٢٤
اﻻدب  -علم نفس
٦٩٨ ،٣٩٨ ،٣١٦
اﻻدب الغربي  -مناهج

اﻻدباء اليمنيون
٣٢
ادبيات المرأة
٦٧١ ،٥٧٤
ادبيات المرأة  -السعودية
٤٠٦

٧٢٣

ادبيات المرأة  -نقد

اﻻدب  -نقد
٧١١ ،٦٩٩ ،٣١
اﻻدب  -نقد  -مصطلحات

١
ادبيات المرأة  -نقد  -ايطاليا
٩٣

٧٢٣
اﻻدب  -نقد  -نظريات
٧٢٩

ادبيات المرأة  -نقد  -العالم
العربي
٦٢٢

اﻻدب و المجتمع
١٢٨

ادبيات المرأة  -نقد  -مصر
٧٥٢

اﻻدباء

ادبيات المرأة  -الوﻻيات المتحدة

٥٨٤ ،٣٢٦
اﻻدباء اﻷلمان
٣٨٧

٦٣٤
اﻻدراك البصري
١٣٠

اﻻدباء البريطانيون
٥٦٥
١٢٧

اﻻدلة الجنائية

٦٧٠ ،٥٥٧ ،٣٧
اﻻدلة الجنائية  -السعودية
٢٣٠
اﻻدلة الشرعية
٤١١ ،١٤٩
اﻻرادة ) علم نفس (
٤٤٩-٤٤٨
اﻻردن  -العادات و التقاليد
٦٥١
ارسﻼن  ،شكيب  ،ت  ١٣٦٦هـ
 نقد٤٢١
اﻻرشيف  -قوانين و تشريعات
٢١٣
اﻻرصاد الجوية
٦٦٥
اﻻرهاب
٧٢٠ ،٤٦١
اﻻرهاب اﻻلكتروني
٣٥
اﻻرهاب  -الجوانب اﻹجتماعية
٥٩٣
اﻻرهاب  -الجوانب النفسية
٥٩٣
اﻻرهاب  -شعر
٣٨١
اﻻستثمار  -السعودية
٤٠١
اﻻستثمار الصناعي
٥٢١ ،٢٠٠ ،٤٢

اﻻستثمارات اﻻجنبية  -السعودية
٤٩٧

١٦٦
اﻻسﻼم و حقوق اﻻنسان
٣٠٠

اﻻستراتيجية
٥٦٠ ،٤٥٩
اﻻستراتيجية العسكرية
٢٩٠ ،٤٩-٤٨
اﻻستشراق و المستشرقون  -نقد
٧٢٢

اﻻسﻼم و الديانات اﻻخرى
٤١١
اﻻسﻼم و العﻼقات اﻻجتماعية
٦٥٠
اﻻسﻼم والعالمية

اﻻستشراق و المستشرقون -
الوﻻيات المتحدة
٦٣٤

٥٤
اﻻسﻼم و العلم  -تاريخ
٢٢٣

اﻻستطﻼع العسكري
٦٢١

اﻻسﻼم و العلمانية
٤٩١-٤٩٠

اﻻستعمار

اﻻسﻼم و العولمة

٧٢٢

١٦

اﻻسرة في اﻻسﻼم
٣١٩

اﻻسﻼم و الغرب
٣٠٣ ،٥٣

اﻻسطورة  -فلسفة
٢٤٤

اﻻسﻼم و المجتمع
١٦١

اﻻسﻼم

اﻻسﻼم و النصرانية

٦٩٦

٧٤٧

اﻻسﻼم  -اﻻندلس
٥٨١

اﻻسلحة الجرثومية
٢٩٩ ،٥٥

اﻻسﻼم  -روسيا
١١
اﻻسﻼم  -كردستان
١٦٠

اﻻسلحة  -قوانين و تشريعات -
السعودية
٤٤٦
اﻻسلحة الكيميائية

اﻻسﻼم  -مجموعات
١٩٨

٥٠٩
اﻻسلحة النووية  -كوريا الشمالية

اﻻسﻼم و التأمين
١٢٨

٤٠٨

اﻻسلوب اﻻدبي
٥٦
اﻻسماء الجغرافية  -الجزيرة
العربية
٦٠
اسماء الشوارع  -بغداد
٤٠٤
اﻻسماء و الصفات
٤٣٣ ،٧٠
اﻻسماء و الكنى و اﻷلقاب
٥٧
اﻻسناد الجوي
٢٩٠
اﻻسهم  -اسعار  -السعودية
٦٦
اﻻسهم  -قوانين و تشريعات -
السعودية
٦٦
اﻻسواق  -جازان ) السعودية (
٥٨
اﻻسواق المالية  -قوانين و
تشريعات  -السعودية
٦٦
اﻷسواق المالية  -مصر
٣٤٣
اﻻشعة السينية
٦١
اﻻشوريون
٥٩٥
اﻻصﻼحيات
٤٧٠

اﻻصوات اللغوية
١٦٨ ،١٤

اﻻغتراب اﻻجتماعي
١٥٣
اﻻغتراب الثقافي

اصول الفقه
٤٤٣ ،٤١١ ،١٦٢ ،١٤٩
اﻻطارات  -اجراءات اﻻمن و
السﻼمة
١٧٨
اﻻطارات  -مواصفات قياسية
٦٨-٦٧

١٥٤-١٥٣
اﻻغذية
،٤٥٧ ،٣٩٥ ،٢٤٧ ،٨٥
٦٥٢-٦٥١ ،٤٩٩ ،٤٦٤
اﻻغذية  -مصر
٥٨٩

اﻻطباء السعوديون
٦١٤

افريقيا  -شعر
٣٣٨

اﻻطفال  -العناية الصحية
٦٩

اﻻفﻼم التسجيلية
٦٢٩ ،٥٦٢

اﻻطفال المعوقون  -رعاية
٣٤٥

اﻻفﻼم السينمائية  -نقد
٤٠٢

اﻻعﻼم اﻻسﻼمي  -نقد
٢٧

اﻻفﻼم السينمائية  -نقد  -بريطانيا
٢٨٠

اﻻعﻼم اﻻمني

اﻻقتصاد

٢٢٩ ،٧٥

٨٢

اﻻعﻼم السياحي
٧٦

اﻻقتصاد اﻻجتماعي
٨٣

اﻻعﻼنات التجارية
٢٦

اﻻقتصاد الصناعي
٢٠٠ ،٤٢

اﻻعﻼنات السينمائية
٦٨٠

اﻻقتصاد المعرفي
٢٧٦

اﻻغاني الشعبية الفلسطينية -
تاريخ
٧٨

اﻻقليات  -تاريخ  -العالم
اﻻسﻼمي
٦٤٥

اﻻغاني الشعبية الفلسطينية -
الجوانب اﻻجتماعية
٧٨

اﻻقنعة
٥٥٤
اﻻكاديميون السعوديون

١٢٩

٢٢
اﻻكتئاب
١٢
اﻻكراه ) فقه اسﻼمي (
٢٣٤
اﻻلتهاب
٨٩
اﻷلعاب اﻹلكترونية
٦٩
اﻷلغام البحرية
٩١
ألف ليلة و ليلة  -نقد
٩٢
ﷲ جل جﻼله
٧٦٨ ،٧٠
اﻻمارات العربية المتحدة -
متاحف
٦٠٤
اﻻمامية ) فرقة شيعية (  -نقد
٤٣٤
اﻻمانة
٩٥
اﻻمثال العربية
٥٦٤
اﻻمراض
١١٩ ،٩٩
اﻷمراض الجلدية
٩٨
اﻻمراض النفسية  -تشخيص
٣١١

اﻻمراض النفسية  -السعودية
١٢

٧٥٣
اﻻنترنت  -سلطنة عمان

أمن الحواسيب
،١٤٢ ،١٠٦ ،١٠٤-١٠٣
،٥٢٨ ،٥١٢-٥١١ ،٣٣٠ ،٢٥٦
٧٤٥

٣١٢
اﻻنترنت  -مصطلحات
٤٧٤
اﻻنترنت و التعليم

اﻷمن الفكري

٤٢٢

٢١٩
اﻻمن المائي  -دول حوض النيل

اﻻنترنت و المجتمع
٥٨٠

٣٨٨
أمن المعلومات
،٢٥٦ ،١٠٦ ،١٠٤-١٠٣
،٥١٢-٥١١ ،٣٣٠ ،٢٦٥-٢٦٤
٧٤٤ ،٥٢٨
اﻻنا ) علم نفس (
٧١٠ ،٣٤٥
اﻻنتاج السينمائي
٥٦٢
اﻻنتاج الصناعي
٢٣٣ ،١١٢
اﻻنتباه ) علم نفس (
١٧٣
اﻻنترنت  -اجراءات اﻻمن و
السﻼمة
،١٤٢ ،١٠٨-١٠١ ،٤٩
،٥١٢-٥١١ ،٣٣٠ ،٢٥٦ ،١٧٥
٧٤٥ ،٥٢٨
اﻻنترنت  -استخدام

انتشار اﻻسﻼم
٧٤٧
اﻻنتماء
٢٤٠
اﻻنسان
٧٦٨ ،٦٣٧
اﻻنسان اﻵلي
٦٣٧ ،٤٨٧ ،٣٦٢ ،٢٠٤
انسان ما قبل التاريخ
٦٨٣
اﻻنسان و التقنية
٣٨٥
اﻻنطوائية ) علم نفس (
١١٤
اهل الذمة  -تاريخ
٥٨١ ،١١٨
اﻻهلية ) فقه اسﻼمي (

٥٣٥
اﻻنترنت  -الجوانب اﻻجتماعية

٢٣٤
اوي  ،كينزا بورو  ١٩٣٥م -

٤٦٩
اﻻنترنت  -السعودية

٦٨٨
ايام التشريق

١٣٠

٦٨٩
اﻻيدز
١٣١
اﻻيدز  -تشخيص
١٣١
اﻻيدز  -عﻼج
١٣١
اﻻيديولوجية  -نقد
٦٠٥ ،٣٤٢
ايران  -اﻻحوال السياسية -
العصر الحديث
٦٤٧ ، ٥٧٩ ،٣٠١ ، ٢٠٣
ايران  -تاريخ  -العصر الصفوي
٤٣٥-٤٣٤
ايران  -العﻼقات الخارجية -
العالم العربي
٣٠١ ،٢٠٣
ايران  -العﻼقات الخارجية -
لبنان
٦٤٧
ايران  -العﻼقات الخارجية -
الوﻻيات المتحدة
٥٧٩
ايطاليا  -تاريخ  -العصر الحديث
٣٩٧
ايطاليا  -وصف و رحﻼت
١٢٩
اﻻئمة و خطباء المساجد
٤٥٨



٨٣
البديع ) بﻼغة عربية (

الباحة ) السعودية (
٣٧٧

٢٥٥-٢٥٤
البراجماتية ) فلسفة (

باكثير  ،علي احمد
٢٤٤

٦٨٧ ،١٣٧
البروستاتا  -امراض

الببليوجرافيا التحليلية
٥٧٥
الببليوجرافيات الموضوعية

٩٧
البصيلي  ،عبدﷲ بن راشد
 ١٣٤٢هـ -
١٣٩

٥٧٥
بتهوفن  ،لودفج فان  ،ت ١٨٢٧
م
١٥١

البغاة
٢٦٦
بغداد  -الثقافة

البحث

٤٠٤

٨٠

بغداد  -الشوارع

البحث العلمي

٤٠٤

٧٥٣
البحث العلمي  -اقتصاديات

بﻼث  ،سيلفيا ١٩٦٣ - ١٩٣٢
م
٤٠٠

٢٦٢
البحث العلمي  -تحكيم

بﻼد فارس  -تاريخ
٤٢٥

٦٩٠

البﻼزما ) فيزياء (

البحر اﻻحمر

٣٩٢

٢٦٧
البحر اﻻحمر  -اﻻستراتيجية
١٢٣ ،١٢٠
بحر الصين الجنوبي

البﻼغة
٨٨
البﻼغة العربية  -مصطلحات
٢٥

١٣٤
البدلي  ،احمد خالد - ١٣٥٤ ،
 ١٤٣٨هـ
٢٢

البﻼغة العربية  -نقد
١١٧
بلفقيه  ،ابوبكر سالم

البدو في العالم العربي
١٣١

١٤٠

بورخس  ،خورخي لويس
٧٤٩
البيان ) بﻼغة عربية (
٢٠٨
بيروت ) لبنان (
١٥٢
البيع ) فقه اسﻼمي (
٣٢١

التدريس

٤٠٩
تبوك ) السعودية (  -التنمية
اﻻقتصادية
٧٤٣-٧٤٢

التأريخ
٤٣٠ ،٢٩١
التاريخ اﻻسﻼمي  -ببليوجرافيات
١٥٨
التاريخ اﻻسﻼمي  -تدوين
٧٠٦
التاريخ اﻻسﻼمي  -مصادر
١٥٨
التأليف  -تاريخ
٥٧٥ ،٥٧٢
التأليف  -تاريخ  -العصر العباسي
٥٤٥
التاليف عند العرب
١٨٥
التأمين ) فقه اسﻼمي (
١٦٦
التبادل الثقافي
٥٥٩ ،١٩١
التبريزي  ،يحيى بن علي  ،ت
 ٥٠٢هـ

التراث اﻻسﻼمي  -تاريخ
٤١

تجارة اﻻسلحة
٣٣٩

التراث العربي
٣٦٢

التجارة اﻻلكترونية  -قوانين
وتشريعات  -السعودية

التراث العربي  -نقد
٦٠٥ ،٣٧٦

٤٨٠
تجارة التجزئة  -مصر



٤٧

التربية اﻻسﻼمية
٦٥٠ ،٤٧

٥٨٩

التربية الخاصة

تحرير المرأة

٤٤

٧٤٦
التحفيز الذاتي

الترجمة
١٩١-١٩٠

٥١٧
التحقيق الجنائي

الترجمة الذاتية
٥٤٨ ،٤٠٦

٦٧٠ ،٣٧

الترجمة العربية  -تاريخ

التحليل المالي

١٨٩

١٥

الترجمة العربية  -تاريخ  -العصر
العباسي

تحليل النص
٤١٩

٤٩٤

التخاطر

الترجمة  -نقد

٤٤٨ ،١٧٧
التخدير

١٨٩
تركيا  -العﻼقات الخارجية -
الشرق اﻻوسط

٢٩٣
التخطيط اﻻستراتيجي
٧٣٠ ،٢٢٦
التخطيط اﻻقتصادي
١٦٣
التخلف العقلي

٤٥٩
التسامح
١٩٧
التسوية السلمية للمنازعات
الدولية
٨٤

٤٤
١٣٢

تشخيص اﻻمراض
٦١
تصميم اﻻزياء
٥٥٤
تصميم المساجد  -الرياض
٦٤٠
التصميم المعماري  -الرياض
٦٦٢
التصميم المعماري  -السعودية
١٥٠
التصوف اﻻسﻼمي
٣٩٠
التصوير السينمائي
٤٠٣
التصوير الصحفي
١٣٣
التعارض والترجيح ) اصول فقه
(
٥٩٩ ،١٩٣
التعاون
٦٩٦
التعاون الثقافي
١٩١
التعب
١٨
التعلم اﻻلكتروني
٢٢١
التعليم اﻹلكتروني
٢١٢
التعليم  -تاريخ

التقنية

٧٥٤
التعليم  -تاريخ  -السعودية
٧٣٧

٤٨٧
تقنية اﻻتصاﻻت

التعليم الثانوي  -مالي
٣٣٣

٤٩٢ ،٤٧٤ ،٣٣٧
تقنية اﻻسلحة

التعليم  -السعودية
١٨٧

٣٩٢
التقنية الحيوية

التعليم العالي  -ضبط الجودة -
السعودية
٢٥٨

٢٣١
التقنية الرقمية
٣١٠

التعليم العسكري
٢٢٢

التقنية الزراعية
٣٨٢

التعليم  -الكويت
١٨٧

التقنية  -السعودية
٧٣٧ ،٢٧٦

التعليم المستمر  -اليمن
٦٦٣

التقنية الطبية
٢٥٧

التعليم  -مناهج
١٨٧

التقنية العسكرية
٧٩

التغير اﻻجتماعي
٤٤٤

تقنية المعلومات
٣٣٧ ،٢٣٢ ،١٧٦

التغير الثقافي

تقنية المعلومات  -الكويت

٤٤٤

٢١٧

التفاعل اﻻجتماعي
٧٢٢

التقويم التربوي
٣٣٣

التفرقة العنصرية
٤٣١

تقييم اﻻداء
٧٠٩ ،١٨٤

التفكيكية ) فلسفة (
٧١١
التقنين الدولي للوصف
الببليوجرافي
١٧٠
١٣٣

تلوث البيئة  -قوانين و تشريعات
 السعودية٢٦٣
تليف الكبد

٢٠١
ابو تمام  ،حبيب بن اوس  ،ت
 ٢٣١هـ  -نقد
٣٦٤

٧١

التوكل

جازان ) السعودية (  -الثقافة

٥١٤
تونس  -العادات و التقاليد
٢٤٧

جازان ) السعودية (  -وصف و
رحﻼت

التمرد و العصيان
٥٨٢
التمور  -انتاج
٣٠٥
التنظيم اﻻداري
٥٦١ ،٨٠
التنمية
٥٢٧
التنمية المستديمة
،٣٤١ ،٢٥١ ،٢١٠ ،٢٠٦
٦٧٥
التنوخي  ،عزالدين
٢٧٨
التنوع اﻻحيائي  -السعودية
٢٣٩
التوازن العسكري
٤٨

٦٧٤



الجامع اﻻموي ) دمشق (

ثاج ) السعودية (  -آثار

التوحيد القياسي
٢٣٣
التوظيف
٣٠٣
التوعية اﻻمنية  -السعودية
٣٤٠
التوقعات المستقبلية

٦٣٩
الجامع اﻻموي  -شعر

٢٤٨
الثروة الحيوانية  -السعودية

٦٣٩
الجامعات و الكليات  -تنظيم و
ادارة  -السعودية

٦
الثغور

٥٦١

٥١٥

الجامعات و الكليات  -تنظيم و
إدارة  -اليمن

الثقافة
٥٢٧ ،٢٥١-٢٤٩ ،١٢٥
الثقافة اﻻسﻼمية
١٢٢

٦٦٣
الجامعات و الكليات  -السعودية
٧٥٣

الثقة بالنفس

الجامعات و الكليات  -السعودية -
مؤتمرات

٢٥٢
الثمامة ) السعودية (

٢٣٠
الجامعات و الكليات  -سلطنة
عمان

٢٥٣

توازن القوى
٦٨٤ ،٤٨

٤٦٢

٣١٢



الجامعات و الكليات  -ضبط
الجودة  -السعودية

الجاذبية

٢٥٨

٧٣٢
جارسيا لوركا  ،فيدريكو ١٨٩٨
  ١٩٣٦م٥٩٦
جازان ) السعودية (  -تاريخ -
مصادر

٥٦٠
١٣٤

الجامعات و الكليات  -نشر الكتب
٤٣٢
الجامعات و الكليات  -هيئة
التدريس  -تقييم اﻻداء  -السعودية
٦٥٨

الجامعات و الكليات  -هيئة
التدريس  -السعودية
٦٦٤
الجامعات و الكليات  -هيئة
التدريس  -السعودية  -بحوث
٤
جامعة ام القرى  -الطالبات
٢٠٦
جامعة اﻷميرة نورة بنت عبد
الرحمن  -هيئة التدريس
٢٠٧
جامعة الكويت
٤٢٩
جامعة الملك سعود  .مكتبة اﻻمير
سلمان المركزية
٦٧٦
جامعة نايف العربية للعلوم
اﻻمنية
٦٥٨ ،٢٣٠ ،٢٢٨
جائزة نوبل  -تراجم
٥٦٥
جبال السروات ) السعودية (
٣٧٧
الجبرية ) فلسفة (
٤٣٠
جبل شدا اﻻعلى ) الباحة (
٢٥٩
جبل القارة ) اﻻحساء (
٢٦٠
ابن جبير  ،محمد بن احمد  ،ت
 ٦١٤هـ

الجرافيت
،٥٢٢ ،٥٢٠ ،٥٠٠ ،٢٦١
٥٢٦
الجرافين

الجريمة و المجرمون  -قوانين و
تشريعات  -السعودية
٢٦٣
الجزائر  -اﻻحوال اﻻجتماعية
٧١٨

١٤٥
الجرائم اﻹلكترونية
٤٤٢ ،٣٠٧
جرائم اﻻنترنت
٧٤٤ ،٢٦٥-٢٦٤ ،١٠٥
جرائم الحواسيب
٢٦٤

الجزائر  -العادات و التقاليد
٦٠١
الجزر  -السعودية
٢٦٧
جسم اﻻنسان
٣٥٢

جرائم الحواسيب  -قوانين
وتشريعات  -السعودية
٢٦٥

ابو جعفر الرعيني  ،احمد بن
يوسف  ،ت  ٧٧٩هـ
٤١٥

الجرائم السياسية  -مصر
٢٤٠

جغرافية المدن و القرى
٥٤٣-٥٤٢

الجرجاني  ،عبدالقاهر بن
عبدالرحمن  ،ت  ٤٧١هـ  ٧٨٤ج
٥٦٧

جﻼل الدين الرومي  ،محمد بن
محمد  ،ت  ٦٧٢هـ
٢٦٨

جرونييه  ،فيليب - ١٨٦٥ ،
 ١٩٤٤م
٥٣١

الجمال
٦٩٣
جمال عبدالناصر  ،رئيس مصر

الجريمة المنظمة
٧٣٥

٢٧١-٢٦٩
الجمال  -فلسفة

الجريمة و المجرمون
٦٧٠ ،٥٥٧ ،٣٧
الجريمة و المجرمون  -علم نفس
٤٤٢

٤٧٦ ،٢٧٢
الجمال  -نقد
٣٥٢
الجمالية

الجريمة و المجرمون  -قصص -
اليمن
٤٧٣ ،٢٤١

٣٦٦

٦٦٦ ،٣٥٤ ،٣٥١ ،١١٦
الجمالية في اﻻدب
٦٩٨

١٣٥

الجمالية في اﻻدب العربي
٢٧٣ ،٢١٤ ،١٦٤
الجمالية في الشعر العربي
٢٧٤
الجمالية في الشعر الغربي
٦٩٥
الجمالية في الفن
٣٥٣-٣٥٢
الجمعيات الخيرية
٥٠٥

٦٢٣ ،٣٠٥
الجوف ) السعودية (  -تاريخ
٥٤٤

الجنس  -الجوانب اﻻجتماعية
٦٢٤
جنوح اﻻحداث  -مصر
٥٠٤
الجنود
١٢٤
الجنوسة
٦٢٤
الجهاز التناسلي للرجل  -امراض
٦٤
الجوانب النفسية
٤٦٥
الجوائز و المكافآت  -السعودية
٦٥٣
جوخ  ،فينسنت فان  ،ت
١٨٩٠م
٢٨٠
الجوف ) السعودية (

٥٣٩
الحداد ) فقه اسﻼمي (

الجوف )السعودية (  -وصف و
رحﻼت
٢٧٨

٧٣٨
الحديث
٦٨١

الجيولوجيا البيئية
١١٥

الحديث  -تراجم الرواة
٣٣٦

الجيولوجيون السعوديون
٣٢٨

الحديث الصحيح
٣٣٦

الجنس
٥٠٧

الحداثة  -نقد

الحديث  -مباحث عامة



٣٣١

الحج في اﻻدب العربي

الحديث  -مناهج  -السعودية
١٢١

٣٦٧
الحج  -مناسك
٦٥٧ ،٥١٣ ،٢٨٣
الحج  -مواقيت

الحرب اﻹلكترونية
٥٣٥ ،١٠٨-١٠٧ ،١٠١ ،٤٩
حرب البسوس
٣٨٤

٢٠
الحج  -وصف و رحﻼت
٣٧٥ ،٣٦٧
الحجاب و السفور

الحرب  -التوقعات المستقبلية
٧٤٠-٧٣٩
الحرب الجرثومية
٢٩٩ ،٥٥

٢٢٤
الحجاب و السفور  -تاريخ

حرب العصابات
٢٩٠

٢٩٥
الحجاز  -وصف و رحﻼت

الحرب ) قانون دولي (
٥٣٤

٣٦٨

الحرب  -مصطلحات

الحجامة

٧٤٠-٧٣٩

٢٨٤
الحداثة الغربية

حرب المعلومات
٢٣٢

١٨٤
١٣٦

الحرب النفسية
٢٨٩
الحركات اﻻجتماعية
٧٢١ ،٤٤٤
الحركات اﻻجتماعية  -اليمن
٥٨٢
الحركات الدينية  -اليمن
٥٨٢
حركة الهواء
٤٥
الحروب
٧٤٠-٧٣٩
ابن حزم  ،علي بن أحمد  ،ت
 ٤٥٦هـ
٤٧٦
حسين  ،محمد الخضر  ،ت
 ١٣٧٧هـ
٣٢٥-٣٢٢ ،٩٤
الحصار العسكري
٢٩٤
الحصون و القﻼع  -الجزائر
٣٢٠
الحصون و القﻼع  -السعودية
٥٥٣
الحصين  ،صالح بن عبدالرحمن
 ،ت  ١٤٣٤هـ
٤٢٤
الحضارات القديمة
٦٦٠
الحضارة اﻻسﻼمية  -عصر
اﻻزدهار

٣٠٧

٣٧٦
الحضارة المصرية القديمة
٧٠٣

حماية المستهلك  -السعودية
٤٨٠

الحضانة ) فقه اسﻼمي (
٤١٣ ،٢٩٧
الحفريات اﻻثرية  -السعودية

الحمدان  ،عبدﷲ السليمان  ،ت
 ١٣٨٥هـ
٤٦٦
الحمل  -امراض

٦٨٣
الحق في الخصوصية  -قوانين و
تشريعات
٣٠٦
حقوق اﻻنسان

٩٨
ابن حنبل  ،احمد بن محمد  ،ت
 ٢٤١هـ  ٤٧١ح
٣٣٦
حوادث الطيران

٤٧٠ ،٧٥
حقوق اﻻنسان ) قانون دولي (
٥٣٤ ،٣٠٠
حقوق اﻻنسان  -مصر

٢٨١
الحوار
٥٢
الحواسيب

٤١٠
الحقوق الزوجية

٦٦١
الحواسيب و اﻻطفال

٣١٩

٦٩

حل المشاكل

الحوثيون  -اليمن

٣١٨
الحﻼل والحرام

٥٨٢
حوكمة الشركات  -مصر

١٦٢
الحلواني  ،عبدالكريم بن فضال ،
ت.ق ٥.هـ

١٥



٩٠
حماية البيئة

خدمات المعلومات

٢٢٨
حماية البيئة  -قوانين و تشريعات
 السعودية٢٦٣

٣١٠
خدمات المعلومات  -سلطنة عمان
٣١٢

الحماية الجنائية  -السعودية
١٣٧

خديجة بنت خويلد  ،ت  ٣ق  ،هـ

٦٥٠
الخرافات
٣١١
الخط العربي  -فن و زخرفة
٣١٤
الخطابة العربية  -نقد
٧١٧ ،٣٩٦ ،٣١٦-٣١٥ ،٢٧
الخطابة  -نقد
٧٤٦
خفاجي  ،ابراهيم
٣
الخﻼفة
٢٦٦
ابن خلدون  ،عبدالرحمن بن
محمد  ،ت  ٨٠٨هـ
٣٢٠
الخلوة
٣٢٠
الخيال اﻻدبي
٦٢٠ ،٣٢٦-٣٢٢
الخيال العلمي
٧٣٢
الخيال العلمي  -نقد
٧٥٠
الخيانة العظمى
٦٤٥


دار الكتب والوثائق المصرية
٥٧٦

٣٢٩
دراسات الجدوى

دول مجلس التعاون الخليجي -
العﻼقات الخارجية  -ايران
٣١٧

٢٦٢
الدرعية ) السعودية (  -تاريخ
٦١٥ ،٣٣٤ ،٣٠٨
الدرعية ) السعودية (  -خرائط

الدولة الصفوية
٤٣٥-٤٣٤
الدولة العباسية  -الثقافة
١٥٣

٣٣٤
الدرعية ) السعودية (  -شعر
٣٣٥

الدولة العباسية  -الملوك و
الحكام
٤٩٤

الدعاة

الدولة  -عﻼقتها باﻻفراد و
الجماعات

٢٤٩
الدعوة اﻻسﻼمية  -تشاد

٣٩٣ ،١٠٠
دومة الجندل ) السعودية (  -آثار

٣٣٨

٥٩٥ ،٩٦

الدفاع الجوي
٦٩٧
الدليمي  ،لطفية  ٧٢٠د
١
الدنمارك  -العادات و التقاليد
٧٣
ابن الدهان البغدادي  ،سعيد بن
مبارك  ،ت  ٥٦٩هـ
٧٢٥
الدوريات العلمية
٦٩٠
دول مجلس التعاون الخليجي -
اﻻمن القومي

دومة الجندل ) السعودية ( -
تاريخ
٣٤٨
الدين و العلمانية
٤٨٩ ،٣٥٠-٣٤٩


الذكاء اﻻجتماعي
٥٠٤ ، ٣٥٦
الذكاء الصناعي
٣٥٧ ،٢٠٤ ،١٨٨
الذوق

٣١٧
دول مجلس التعاون الخليجي -
الصناعات الحربية
٤٣٩

دار الكتب الوطنية ) الرياض (
١٣٨

،٤٩٥ ،٣٥٥-٣٥١ ،٢١٤
٦٦٦


رابطة العالم اﻻسﻼمي
٥٠٣ ،٣٦٠-٣٥٩ ،٢٧٥
الرأسمالية
٦٨٧
الرأسمالية  -نقد
٧٤٦
الربط
٥١٥
رجال اﻷمن  -السعودية
٤٤٦
رجال الدولة السعوديون
،٣٧٤ ،٣٠٩ ،١٩٤ ،١٠٩
٦١٨ ،٦١٤ ،٤٦٧-٤٦٦ ،٤٦٠
الرجل
٧٠٢ ،١١٩
الرجل و المرأة
٦٢٤
الرحالة اﻻمريكيون
٦٣٤
الرحالة البريطانيون
٦٧٤
الرحالة المغاربة
٣٧٥
الرحالة الهنود
٣٦٨
رحﻼت الحج  -تاريخ
٣٧٥
رحﻼت الفضاء
٢٣٧

الرسامون البريطانيون
١٤٧

٤٦١
الروح  -فلسفة

الرسائل الجامعية  -عرض و
تحليل
٣٣٨

٤٤٩-٤٤٨
الروح المعنوية
١٢٤

الرسائل الجامعية  -عرض و
تحليل  -مصر
٢٤٦ ،٢٠٨
الرسائل العربية  -نقد
٣٧١-٣٧٠ ،٢٤
الرسوم الجدارية
،٥٢٢ ،٥٢٠ ،٥٠٠ ،٢٦١
٥٢٦
الرسوم المتحركة  -نقد
٢٨٠

روسيا  -اﻻستراتيجية العسكرية
١٧٤
روسيا  -السياسة العسكرية
١٧٤
الرومانسية في اﻻدب  -نقد
٣٨٠
الرومانسية في الشعر العربي
٣٨٠
رؤوس اﻷموال

ابن رشد  ،محمد بن أحمد بن
محمد  ،ت  ٥٩٥هـ
٢٤٥
الرشودي  ،عبدالعزيز ١٩٢٩ ،
 ٢٠١٥ -م

٣٦١
الرياضة و السياسة
٣٩٧
الرئتان  -امراض
٢٣٥

٥٤٠
الرضا الوظيفي  -الرياض
٤٨٣
الرفاعي  ،طالب
٧١٤
الرقابة الداخلية
٥٩٤
الرمال


زاهد  ،عزيز ضياء
٤٧١
زراعة اﻻنسجة واﻻعضاء -
قوانين وتشريعات
٣٨٩

٣٧٨

زمخشري  ،طاهر عبدالرحمن ،
 ١٤٠٧هـ.

الرهاب

٤٥٢

٣٧٩

الزواج ) فقه اسﻼمي (

الرواية
١٣٩

٢٤٣ ،٤٦
الزواج  -قوانين و تشريعات -
اﻻردن
٢٤٣
زيادة  ،مي  ،ت ١٣٦٠هـ
٧١٣

٧٢٤ ،١٦٥

٣٩١
آل سعود  ،عبدﷲ بن محمد بن
سعود الكبير
٧٣٦

السجناء  -رعاية
٥٠٥
السجون  -السعودية
٤٨٣
السجون  -شعر
٤١٩
سد النهضة ) اثيوبيا (
٣٨٨
السرد اﻷدبي
٧١٦ ،٦٧١
السرد القصصي
١٦٤ ،١٤٨ ،١١٧
السرطان
٦٦٨
السرقة  -قوانين و تشريعات
٣٨٩
السريالية في الشعر العربي
١٥٩
السعادة  -فلسفة
٧٣
ال سعود  ،سعود بن هذلول  ،ت
١٤٠٣

٦٨٤ ،٣٤٤
السعودية  .مجلس الشورى

آل سعود  ،فهد الفيصل الفرحان
 ١٣٣٠ ،هـ

٤
السعودية  -الموظفون و
المستخدمون  -تأديب

١٠٩



السعودية  -العﻼقات الخارجية

آل سعود  ،محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز ولي العهد -

٤٧٩
السفراء السعوديون

١٦٣
السعودية  -اﻻجهزة اﻻدارية

٦١٨ ،٤٦٧ ،١٩٤
سﻼح المدفعية

٢١٣
السعودية  -اﻻحوال اﻻجتماعية

٥٣٨
سﻼح المشاة

٧٢١
السعودية  -اﻻستراتيجية
العسكرية
٧٩ ،٥٠

٥٥٦
سلسلة الراصد اﻻلكترونية
٤٣٥

السعودية  -تاريخ  -الدولة اﻻولى
٧٣٦ ،٣٠٨
السعودية  -تاريخ  -الملك سلمان
٣٥٨

السلطة السياسية
٣٩٣
السلع اﻻستهﻼكية  -تسويق
٤٨٦ ،٣٥٤

السعودية  -تاريخ  -الملك
عبدالعزيز
٣٦٨ ،٣٦٥
السعودية  -التخطيط التربوي -
بحوث
٤٤

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،
ملك السعودية
٣٥٨
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،
ملك السعودية  -البيعة
٧٣١ ،٣٩٤ ،٣٥٨

السعودية  -تراجم
٦٥٦
السعودية  -التنمية المستديمة

السلوك اﻻجرامي  -الجوانب
اﻻجتماعية
٢٨٢
السلوك اﻻداري

١٦٣
السعودية  -الدفاع الجوي
١٤٠

٨٠

السلوك اﻻداري  -مصر
٥٨٩
السلوك الجنسي
٥٠٧
السلوك ) علم نفس (
٣٦
سليم اﻻول  ،سليم خان بن بايزيد
 ،ت  ٩٢٦هـ
٥٤٩
السمح ) نبات (  -زراعة
٣٠٥
سناب شات ) انترنت (
٢٠٩
السنة النبوية
٦٨١
السودان  -اﻻحوال اﻻجتماعية

٣٨٦ ،١٢٧
السيرة النبوية  -تأريخ
٥٧٢

٣٩٥
السودان  -الهجرات
٨
سوق العمل  -الكويت
٢١٧
السياسة الدولية
١٣٤
السياسيون الفرنسيون
٥٣١
سيبويه  ،عمرو بن عثمان  ،ت
 ١٨٠هـ
١١٠

٧٦٣
الشباب  -الرياض

السيرة النبوية  -شعر
٧١٥

٣٤٦
الشباب  -العالم اﻻسﻼمي

السيرة النبوية  -قصص
٧١٥

٧٦٣
الشباب  -مصر

سيزير  ،ايمي ٢٠٠٨ - ١٩١٣
م
١٣٢

٢٤٠
الشخصية اليهودية
٤٥٥

السيمفونيات

الشذوذ الجنسي

١٥١

٥٠٧

السينما  -تاريخ  -السعودية
٣٠٢

الشرطة  -مصر
٤١٠

السينما  -السعودية
٤٠١

الشرق و الغرب
٤٣٠

٨
السودان  -العادات و التقاليد

الشباب  -رعاية  -العالم العربي

الشركات الصناعية  -مصر



١٥

الشابي  ،ابو القاسم  ،ت ١٣٥٣
هـ  -نقد

الشركات المساهمة  -قوانين و
تشريعات  -السعودية
٦٤٦ ،٦٦

٣٢٥-٣٢٢
الشامخ  ،محمد عبدالرحمن ت
١٤٣٨
٤٠

الشركات  -مصر
٣٤٣
الشركة السعودية للصناعات
العسكرية

الشائعات

٤١٢

٥٩

الشعب المرجانية

الشباب

٤١٤

٣٨
الشباب  -رعاية

الشعر اﻻسﻼمي  -العصر الحديث
٥٦٦

٢١٩

الشعر اﻻفريقي  -نقد

السيرة النبوية
١٤١

١٣٢
الشعر اﻻنجليزي  -نقد  -الوﻻيات
المتحدة
٤٠٠
الشعر اﻻوردي  -باكستان
٦١٠
الشعر اﻻوروبي  -نقد
٧٠٥
الشعر الحر  -نقد  -سوريا
٢٨٥
شعر الحيوان
٥٢٣
شعر الرثاء
٣٨٣
شعر الرثاء  -نقد  -العصر
العباسي
٣٦٤
الشعر الشعبي الكردي
٤١٨
الشعر العربي
٤١٧-٤١٦ ،٢٥٥-٢٥٤
الشعر العربي  -تاريخ  -اﻻندلس
٥٤٩
الشعر العربي  -تاريخ  -العصر
الحديث
٣٩٦
الشعر العربي  -السعودية
٢٣
الشعر العربي  -السودان  -العصر
الحديث
٣٢٧

الشعر العربي  -سوريا
٢٨٥
الشعر العربي  -مصر

٥١٨
الشعر العربي  -نقد  -عصر صدر
اﻻسﻼم
٢٠٨

٩٤
الشعر العربي  -نقد
٦٩٤ ،٤١٩
الشعر العربي  -نقد  -اﻻندلس
٩٠
الشعر العربي  -نقد  -اﻻندلس -
عصر بني اﻻحمر
٤١٥

الشعر العربي  -نقد  -العصر
العباسي الثالث
٥١٨
الشعر العربي  -نقد  -فلسطين -
العصر الحديث
٦٢٥
الشعر العربي  -نقد  -المغرب
٤٠٧

الشعر العربي  -نقد  -اﻻندلس -
عصر ملوك الطوائف

الشعر العربي  -نقد  -موريتانيا
٣٧١-٣٧٠ ،٢٤

٥٤٩
الشعر العربي  -نقد  -الجزائر -
العصر الحديث

الشعر الفرنسي  -نقد  -العصر
الحديث
١٣٢

٥٦
الشعر العربي  -نقد  -السعودية -
العصر الحديث
٦٢٠ ،٤٥٢ ،٣٣٥
الشعر العربي  -نقد  -السودان

الشعر  -فلسفة
٦٩٥
الشعر القصصي  -نقد -
السعودية
٣٣٢

٣٢٧
الشعر العربي  -نقد  -صقلية -
العصر العباسي
٥٣٢

الشعر الكردي  -نقد
٤١٨
الشعراء اﻻمريكيون

الشعر العربي  -نقد  -العصر
الجاهلي
٥٨٦

١٤٦
الشعراء السعوديون
٣١٦

الشعر العربي  -نقد  -العصر
الحديث

الشعراء السعوديون  -تراجم
٤٠٥

٣٩٦
الشعر العربي  -نقد  -العصر
الحمداني
١٤٢

الشعراء العراقيون  -تراجم
٥٠٦

الشعراء العرب  -صقلية
٥٣٢
الشعراء الفلسطينيون
٦٢٥
الشعراء المصريون
١٨٦
شفشاون ) المغرب (
٤٢٠
شكسبير  ،وليم  ،ت  ١٦١٦م -
نقد
٧٥٠
الشنفرى  ،عمرو بن مالك  ،ت
نحو  ٧٠ق  ،هـ
٥٨٦ ،٤٠٩
الشهادات العلمية
٤٢٢
شهادة الشهود  ) -فقه اسﻼمي (
٤٢٣
شهر رمضان
٥١٦
الشهرة
٥٨٠
الشوارع
٥١٩
الشياطين و الجان
٧٦٨


صاعد الربعي  ،صاعد بن الحسن
 ،ت  ٤١٧هـ
٦٠٢

الصحيح  ،جاسم محمد احمد ،
 ١٣٨٤هـ -
٢٧٤

١٧٨
صناعة الدبابات
١٨٣

الصخور الرسوبية
٦٥٤

صناعة السجاد  -السعودية
٤٤٠

الصداع

صناعة السياحة

٤٢٧

٧٦

الصدفة

صناعة الطائرات الحربية

٤٢٨

٤٥٣

الصدق

صناعة الغاز

٢٩١

٣٩٢

الصراع اﻻداري
٤٢٩

صناعة الكتب
٧٦١ ،٥٢٥

صراع الحضارات
٤٣٠

صناعة الكتب  -الهند
٥٧١

الصراع الدولي
٥٥٢ ،٣٣٩ ،١٣٤
الصقور

صناعة الكتب  -اليابان
٤٤١
صناعة الوقود

٤٣٦

٦٩٢

الصﻼة
٤٥٨ ،٢٢٧
صﻼة الجنازة

الصنوبري  ،احمد بن محمد  ،ت
 ٣٣٤هـ
١٤٤
الصواريخ الموجهة

٣٧٢
الصناعات الحربية  -السعودية
٢١٦ ،٢٠٥ ،١٩٩
الصناعات الحربية  -العالم
العربي
٦٣٥ ،٤٣٨ ،١٩٩
صناعة اﻻسلحة
٣٩٢

٦٩٧
الصواريخ الموجهة  -السعودية
١٦٥
الصواريخ الموجهة  -مواصفات
قياسية
٧٢٤
الصيد

صناعة اﻻطارات
١٤٣

٤٣٦

الصيد عند العرب
٥١٨


الضباط
٥٣٦
الضباط السعوديون
٤٨٣
الضبط الببليوجرافي
٥٧
ضبط الجودة
٢٣٣
ضبط الجودة  -السعودية
٦٥٨
الضبط القضائي
٥٥٧
ضحايا الجريمة
٢٨٢
ضغوط العمل  -السعودية
٤٨٣

الطاقة ) فيزياء (
٣٩٢

٢٩٣

الطاقة النووية
،٤٥١ ،٢١١-٢١٠ ،١١٥
٦٧٣
الطاقة النووية  -السعودية
٦٣٦

الطاعة
٢٦٦
الطاقة الحيوية
٢٣١
طاقة الرياح
٤٥٠
الطاقة الشمسية  -استخدام
٤٥

الطباعة  -تاريخ  -السعودية
١٣٦
الطبيعة في الشعر العربي
١٤٤
الطرق البرية

طالبات المدارس الثانوية -
المدينة المنورة

٤٥٦
الطرق المائية  -الشرق اﻻوسط

٣٤٠
طاهر  ،صﻼح

١٢٠
الطﻼب  -علم نفس

٤٣٧
الطائرات الحربية  -اجهزة و
معدات
٤٥٣

٢٣٨
الطﻼق
٥

الطائرات الحربية  -تصميم
٤٥٣

الطﻼق ) فقه اسﻼمي (
٩٩

الطائرات الحربية  -السعودية
٧٦٠

الطموح
٤٥٩

الطائرات الموجهة
٤٣٦

الطهي  -اﻻردن
٦٥١

الطائفية  -تاريخ  -لبنان

 

الطب عند المسلمين  -تاريخ

٤٥٤

الطهي  -تاريخ
٨٥

الطائفية  -العالم العر بي
٤٣١

الطهي  -تونس
٢٤٧

الطائفية  -لبنان
٤٥٤

الطهي  -الجزائر
٦٠١

الطب الشرعي
٢٣٠

الطهي  -سلطنة عمان
٤٩٩

الطب عند المسلمين
٤٩٤

الطهي  -السودان
٣٩٥

١٤٤

الطهي  -فلسطين
٦٥٢
الطهي  -مصر
٧٠٣ ،٤٦٤
الطهي  -المغرب
٤٥٧
الطيارون
٦٦٥
الطيران
١٣٠ ،١٨
الطيران  -تدريب
٢٢١
الطيران  -تعليم
٢٢١
الطيران المدني  -اجراءات اﻻمن
و السﻼمة
٦٦٥

١٩٦

٨٤
العالم العربي  -التنمية الريفية
٨٣

٦٣١

العام الدراسي

العفة

٤٦٥

٣٩

العبادات

العقاد  ،عباس محمود  ،ت
 ١٣٨٣هـ  -نقد

٧٦٨
العبادات ) فقه اسﻼمي (
١٢

العالم اﻻفتراضي
٧٥٦
العالم العربي  -اﻻحوال السياسية
 العصر الحديث١٤٣
العالم العربي  -اﻻستعمار
٦٤٥
العالم العربي  -اﻻمن القومي
١٤٣
العالم العربي  -تطبيع العﻼقات -
اسرائيل

٦٨٦
العقل

عبدالرحمن  ،طه
٥٣٩

٤٧٧ ،٤٧٥
العقل ) فلسفة (

العبسي ،علي بن افلح  ٥٣٥ ،هـ
٢٥٥-٢٥٤

٤٧٦
عقود الزواج

العتباني  ،طاهر محمد محمد ت
١٤٣٩هـ

٤٦
العقيدة اﻻسﻼمية

١٨٦
العدة ) فقه اسﻼمي (

٧١٢ ،٥١٤
العقيلي  ،محمد بن احمد عيسى ،
 ١٤٢٣ - ١٣٣٦هـ .

٧٣٨

 

عطار  ،احمد عبدالغفور  ،ت
 ١٤١١هـ

العرب قبل اﻻسﻼم  -تأريخ
٣٨٤

٤٨١
العﻼقات اﻻجتماعية

العروض و القوافي
٤٦٣

٣٤٥
العﻼقات الثقافية

العروض و القوافي  -نقد
٧٢٥

٥٥٩
العﻼقات الزوجية

العسكر  ،عبدﷲ ابراهيم عبدﷲ ،
 ١٣٧٢هـ  ٥٩٠ -ع

٣١٩
علم اﻻجتماع

٣٠١
العسكريون  -التدريب اثناء
الخدمة
٥٩٧

٢٠٢
علم اﻻجتماع اﻻدبي
٣٩٦ ،١٢٨

عسير ) السعودية (  -آثار
١٤٥

علم اﻻجتماع اﻻسﻼمي

١٦١
علم اﻻجتماع التربوي
٦٨٧
علم اﻻجتماع الثقافي

٨٩
العلماء السعوديون
٤٢٤

٤٩٩
علم اﻻحياء

العلمانية

٦٦١

٤٨٨

٨٥
علم اﻻنسان الثقافي
٨٥
علم الجمال  -نقد
١١٦
علم الكﻼم  -نقد
٧١٢
علم النفس
٤٨٦
علم النفس اﻻجتماعي
٣٩٨
علم النفس التربوي
٢٣٨
علم النفس الجنائي
٤٤٢
علم النفس العسكري
٤٨٥
علم النفس المدرسي
٤٦٥
العلم و الدولة  -السعودية
٧٣٧
علم وظائف اﻻعضاء

٧١٨
عمر اﻻنسان

العلماء الشناقطة
٥٧٢

علم اﻻنسان اﻻجتماعي

العمال المهاجرون  -الجزائر

٣٦
العمرة
٥١٦ ،٢٠
العمل و العمال ) فقه اسﻼمي (

العلمانية  -تاريخ
٤٩١

٣٠٣
العمﻼت الرقمية

العلمانية  -نقد
٧٤٨

١٤١
العناصر الكيميائية

علوان  ،محمد علي  ١٣٦٧هـ -
 نقد١٦٤
العلوم

٧٤١
عنترة العبسي  ،عنترة بن شداد ،
ت  ٢٢ق.هـ - .نقد
٧١٠
العنف  -الجزائر

٤٨٧
العلوم اﻻجتماعية  -طرق البحث
٨٠

١٧٩
العنف في المدارس

العلوم  -التوقعات المستقبلية
٦٣٧
العلوم السياسية

٢٣٨
العواجي  ،ابراهيم بن محمد علي
 ١٣٥٨هـ -
٥٣٧

٢٢٦
العلوم العسكرية  -مصطلحات

العولمة  -الجوانب الثقافية
٤٩٦ ،١٢٢

٦٦٩
العلوم عند المسلمين

العولمة  -العالم العربي
٤٩٦

٣١٣

العولمة  -فلسفة

علوم القران

٤٩٥

٣٣١
عمارة المساجد

العولمة  -نقد
٤٩٥

٢٨٧

العيادات الطبية
١٤٦

٣١١

٦١١

٦٠
فرنسا

 
غدامس ) ليبيا (
٤٩٨
غزة
٧
غسيل اﻻموال  -قوانين و
تشريعات
٦٥٥
الغش و التدليس
٤٨٠ ،٣٢١
الغلو في الدين
،٦٤٣ ،٥٩٣ ،٣٤٢ ،٣٠
٧٦٤-٧٦٣
الغلول ) فقه اسﻼمي (
٥٠١
الغواصات النووية
٥٠٢



الفكاهات العربية  -السعودية
٢٣

٣٣٤
فرنسا  -الثقافة
٢٠٢

٤١٧-٤١٦

فرويد  ،سيجموند  ،ت  ١٩٣٩م
٧٤٩

الفتاوى الشرعية
٢٦٦
الفتاوى الشرعية  -أسئلة و
أجوبة

الفساد

الفكر اﻻسﻼمي  -نقد

٢٨٦

٢٤٢

الفسفور

الفكر الديني

٥٠٩

٤٦٨

الفشل

الفكر العربي  -نقد  -العصر
الحديث

٥١٠ ،١٥

٤٧٨

الفشل الكلوي

الفلزات

٢١٨
الفضائل اﻻسﻼمية

فضائل اﻻيام و الشهور
٦٨٩ ،٥١٣ ،٨١

٥١٦

٥١٣

١٧٣
الفرعة ) السعودية (  -جغرافيا

٢٤٥

الفلك عند المسلمين

الفقه المقارن

٧٣٨

٦٥٢

٦١٦

٢٥٠

فرط الحركة

فلسطين  -العادات و التقاليد

الفلك  -تاريخ

الفقر

فقة النوازل

٥٧٠

الفلسفة و الدين

فضائل مكة المكرمة

٥٠٨

٧٤١
فلسطين  -تاريخ  -اﻻحتﻼل
اﻻسرائيلي ) ( -١٩٤٨

٥١٥ ،٨١

٤٢٣

الفكر اﻻسﻼمي  -تاريخ
٤٦٨

فضائل رمضان



الفكاهات العربية  -نقد

٦١٦
الفن
٥١٩ ،٢٠٠
الفن  -نقد

فقي  ،محمد حسن  -نقد
١٤٧

٢٩١

الفن و السياسة
،٥٢٢ ،٥٢٠ ،٥٠٠ ،٢٦١
٧٢٧ ،٥٢٦

٣٠٤

ابن قدامة  ،عبدﷲ بن احمد  ،ت
 ٦٢٠هـ

الفيلولوجيا

٥٩٩

٥٣٠

الفن و المجتمع
٧٢٧
الفنانات السعوديات
٥١
الفنانون التشكيليون السعوديون
٨٧ ،٥١
الفنانون المصريون
٤٣٧
الفنانون اليمنيون
٣٢
الفنون التجريدية
١٧٢
الفنون التشكيلية
٤٢
الفنون التشكيلية  -لبنان
١٥٢
الفنون التشكيلية  -نقد
٣١٤
الفنون التشكيلية  -نقد -
السعودية
١٧٢
الفنون التشكيلية  -نقد  -مصر
٤٣٧
الفهرس العربي الموحد
٥٢٤ ،٢٢٠ ،١٧٠
الفهرسة اﻵلية
١٧٠ ،٣٤
الفيزياء  -نظريات

القدس  -شعر
٥٣٧

 

القذائف

القادة العسكريون  -السعودية
٦٥٦ ،١٣٩
قاسم  ،حشمت

٥٣٨
القذائف الموجهة
٧٢٦
القرآن  -احكام

٢٩٢
القاضي عبدالوهاب  ،عبدالوهاب
بن علي بن نصر ٤٢٢ - ٣٦٢ ،
هـ

١٨٢
القرآن  -إعجاز
٦٩٣

١٥٣
ابن قاضي ميلة  ،محمد بن محمد
التنوخي  ،ت  ٤٢٧هـ
٥٣٢

القرآن  -اعراب
١٩٢
القرآن  -بﻼغة  -مصطلحات

قانون اﻻجراءات الجنائية
٣٠٦
القانون البحري الدولي

٦٣
القرآن  -ترجمة  -اللغة الفرنسية
 نقد٦٣

٣٨٨
القانون الجنائي

القرآن  -تفسير
٢٨٧

١٠٠
القانون الجنائي الدولي

القرآن  -التفسير اللغوي
٦٦٧

٤٤٦
القانون الدولي
٦٥٥ ،٥٣٥
القانون المقارن

القرآن  -سورة البقرة
٤٧
القرآن  -سورة ق  -تفسير
٦٦٧

٣٠٦
القبائل العربية  -الجزيرة العربية
 معاجم٦٠

القرآن  -سورة النساء  -تفسير
٤٤٣
القرآن  -القراءات و التجويد

١٤٨

٥٣٩
القرآن الكريم
٢٨٦
القرآن  -مباحث عامة
٥٩٢ ،١٨٢
القرآن  -نحو
٦٦٧
القرآن و الشعر
٧٠٥ ،٥٤٧
القراءة و الشباب
٥٦٨
القران  -مباحث عامة
٩٥ ،٣٩
القرصنة
٧٤٤
القريات ) السعودية (  -تاريخ
٥٤٤
قصص اﻻنبياء
١٢٧
القصص الشعبية العربية
٣٨٤
قصص القرآن
٦٩٣
القصة العربية  -نقد  -السعودية
١٤٨
القصة العربية  -نقد  -العصر
الحديث
٦٢٢ ،٥٢٩ ،٤٦١
القصة العربية  -نقد  -الكويت
٧١٦ ،٧١٤

القصة العربية  -نقد  -ليبيا
٦٠٨
القصة العربية  -نقد  -مصر -
العصر الحديث
٤٥٥

٢٣
القنوات الفضائية التليفزيونية -
العالم العربي
٧٠٦
القوات البحرية

القصة العربية  -نقد  -المغرب
٤٠٧

٥٥٥
القوات المسلحة

القصة القصيرة العربية  -نقد -
السعودية
٧٥٨ ،١١٧
القصة القصيرة العربية  -نقد -
مصر

٤٨
القواعد الفقهية
٥٥٨ ،١٦٢
القوة ) علوم اجتماعية(
١٤٣

٢٤٦
القصة اليابانية  -نقد

القوة ) فلسفة(
٤٤٩-٤٤٨

٦٨٨
القضية الفلسطينية
٦٨٢ ،٥٧٠ ،٥٥٠ ،١٨١
القضية الفلسطينية  -تاريخ

القوى العاملة
٧٠١
القيادة
٥٦٠ ،١٣٨

٦٣٢
القط  ،عبدالقادر

القيادة اﻻدارية
٥٨٩ ،٤٧٩ ،٣٣٧ ،٢٢٩

٧٣٣

القيادة اﻻدارية  -تقييم اﻻداء -
السعودية

القطارات
٥٥١

٣٤٦

القطب الشمالي
٥٥٢

القيادة التحويلية
٥٦١

القلم اﻻلكتروني
٦٣٨

القيادة العسكرية
٥٣٦ ،٤٧٢

القمر

القيادة العسكرية  -اعداد

٢٣٧

١٦٧

قنديل  ،احمد صالح  ،ت ١٣٩٩
هـ

القياس ) اصول فقه (
٤٧٧

١٤٩

القيم
٧١٩ ،٢٠٠
القيم اﻻسﻼمية
٥٦٣


كأس العالم لكرة القدم  -تاريخ
٦٠٩
الكتابة
٥٧٤
الكتب اﻻدبية  -عرض و تحليل
٧٥٢ ،٦١٠
كتب اﻻطفال  -نقد
٢٧٣
الكتب  -تاريخ
٧٦١
الكتب العربية  -نقد
٥٦٧
الكتب  -عرض و تحليل
٧٢٥ ،٤٧٠
الكتب  -عرض و تحليل -
السعودية

الكشف الطبي قبل الزواج
٢٤٣
الكليات العسكرية  -فلسطين

٥٦٨ ،٥٤١
كرة القدم  -تاريخ
٥٨٨
كشاجم  ،محمود بن الحسين  ،ت
 ٣٦٠هـ
١٤٤

لبيد العامري  ،لبيد بن ربيعة  ،ت
 ٤١هـ
٥٨٧

١٥٦
كمال  ،محمد سعيد - ١٣٣٥ ،
 ١٤١٦هـ
٦١٢

اللغة العربية
٧٦٢ ،٣١٠
اللغة العربية  -اشتقاق

الكهوف  -السعودية
٥٧٨

٣٦٩ ،٢١٥
اللغة العربية  -اﻻصوات

كوبا  -اﻻحوال السياسية
٢٩٤

٢٨٨ ،١٨٠ ،١٦٨
اللغة العربية -الفاظ

كوريا الجنوبية  -العﻼقات
الخارجية  -كوريا الشمالية
٤٠٨

٤١
اللغة العربية  -ألفاظ
٦٤٩ ،٦٢٤ ،١٨٠

كوريا الشمالية  -السياسة
العسكرية

اللغة العربية  -اﻻمﻼء  -تعليم
٧٠٠

٤٠٨

اللغة العربية  -تاريخ

كوكب المريخ

٣١٣

٦٣٠-٦٢٩
الكوني  ،ابراهيم  ١٩٤٨ ،م

اللغة العربية  -تعليم
٧

٦٠٨
الكيﻼني  ،نجيب  -نقد
٧١٥ ،٤٥٥

اللغة العربية  -تعليم  -السعودية
٢١٢
اللغة العربية  -دفع مطاعن

٤٦٩ ،٧٥ ،٦٥
الكتب و القراءة

٤٥٤ ،١٥٢

،٥٩١-٥٩٠ ،٣١٣ ،٢٧٧
٧٥٥


الﻼجئون  -قوانين وتشريعات

اللغة العربية  -الدﻻله اللفظية
١٤

٨
الﻼجئون  -قوانين وتشريعات -
العالم العربي
٥٨٥

اللغة العربية  -الدﻻلة اللفظية
٢١٥ ،١٩٥
اللغة العربية  -الدﻻله اللفظية

لبنان  -الثقافة
١٥٠

٥٦٤

اللغة العربية  -الدﻻلة اللفظية
٦٥٩
اللغة العربية  -الصرف
٢١ ،١٣
اللغة العربية  -الصرف  -تعليم
٧٠٠
اللغة العربية  -طرق التدريس
٧
اللغة العربية  -اللهجات -
الجزيرة العربية
٦٩١
اللغة العربية  -معاجم
٦٥٩
اللغة العربية  -النحو
،٢٨٨ ،١٩٥ ،١١٠ ،٢١
٦٤٩ ،٦٣٣ ،٥٦٧
اللغة العربية  -النحو  -تعليم
٧٠٠
اللغة العربية  -نقد  -بحوث
٧٢
اللغة العربية  -نقد  -العصر
الحديث
٧٥٥
اللغة العربية  -نيجيريا
١٧
اللغويون العرب
٦٥٩
اللهجة النجدية  -معاجم
٦٩١
اللياقة البدنية
٥٩٧

اللياقة البدنية  -تدريب
١٥٦

المثقفون
٦٨٢ ،٤٥٤



المثقفون السعوديون
٦١٢

المآذن  -تاريخ
٦٠٠

المثقفون العراقيون
٥٤٠

ماركيز  ،غابرييل غارسيا
١١١

المثقفون العرب
٦٠٥

الماضي  ،تركي بن محمد
١٩٤

المثقفون المصريون
٧٦٦

مالرو  ،اندريه
١١٣

مجامع اللغة العربية
٦٠٦

المانع  ،عبدالعزيز بن ناصر ،
٥٦٩

المجاهر
٨٩

المباني التاريخية  -ترميم -
السعودية

المجتمع اﻻسرائيلي
٤٥٥

١٩٦
المباني الرياضية  -الجزائر
١٧٩

المجتمع المدني  -دول مجلس
التعاون الخليجي
٢٧٩

المبرد  ،محمد بن يزيد  ،ت
 ٢٨٥هـ

المجتمع المدني  -السعودية
٦٨٥ ،٤٢٦

٤٠٩

المجتمع المدني  -العالم العربي

المتاحف

٦٠٧

١٢٥
متحف السكة الحديد ) المدينة
المنورة (
٦٠٣

مجتمع المعرفة
٢٧٦
مجلة اﻻمن  -كشافات

المتنبي  ،احمد بن الحسين  ،ت
 ٣٥٤هـ  -نقد
٥٦٩
المثالية في اﻻدب
٦٢٠
١٥١

٥٧٧
مجلة البحوث اﻻمنية  -كشافات
٥٧٧

مجمع الملك سلمان العالمي
للصناعات والخدمات البحرية )
رأس الخير (
٢٣٦
محطات معالجة النفايات
٦٩٢
محمد اقبال بن نور محمد  ،ت
 ١٣٥٧هـ
٦١٠
المخالفات المرورية  -السعودية
٣٤٧
المخدرات
٣٨
المخرجون السينمائيون
٧٥١
المخطوطات العربية
٦١٥
المخطوطات العربية  -تاريخ
٦١٦
المخطوطات العربية  -سوريا
١٠-٩
المخﻼف السليماني ) السعودية (
 تاريخ اسﻼمي٧١
المخﻼف السليماني ) السعودية (
 تاريخ  -العصر الحديث٧١
المدارس العربية  -مالي
٣٣٣
المدارس المتوسطة  -السعودية
١٢١
المدافع المضادة للدروع

٧٦٤ ،٧٢٩

٧٢٦
المدائح النبوية  -نقد
٣٨٦

المذكرات اﻻدبية
١١١

مدائن صالح ) السعودية (
٦١٧

مراجعة الحسابات
٥٩٤

مدرسة العمليات الجوية
المشتركة ) الرياض (
٦١٩
مدرسو اللغة العربية  -تقييم
اﻻداء
٣٣٣

مراجعة الحسابات  -السعودية
٦٤٦
المرادي  ،محمد خليل بن علي ،
ت  ١٢٠٦هـ
١٠-٩
المراسلون الصحفيون

المدرسون  -اعداد  -العالم
العربي

٢٠٩
المرافق العامة

٧٤
المدرسون السعوديون  -اتجاهات

٥١٩
مراكز المعلومات  -العالم العربي

٤٤٢

٢٧٧

المدرعات

مراكز المعلومات  -نظم
المعلومات

١٨٣
المدن و القرى
٥١٥

٤٣
المرأة

المدن و القرى  -تاريخ
٥٤٣-٥٤٢
المدن و القرى  -السعودية
٥٤٦

٧٢٠
المرأة  -اﻻتحاد السوفيتي -
تراجم
٥٩٨

المدن و القرى  -شعر
٣٨٣
المدينة المنورة  -تاريخ اسﻼمي

المرأة  -اﻻحوال اﻻجتماعية -
دول مجلس التعاون الخليجي
٣٥٤
المرأة  -اﻻحوال اﻻجتماعية -
السعودية

٥٤٣-٥٤٢
المذاهب اﻻدبية
٦٩٩
المذاهب اﻻدبية  -نقد
١٥٢

٦٢٣ ،٤
المرأة  -اﻻحوال اﻻجتماعية -
العالم العربي

٧٢٢
المرأة  -الجوانب اﻻجتماعية -
السعودية
٧١٧
المرأة  -السعودية
٧٢١
المرأة العاملة  -السعودية
٤٤٠
المرأة العاملة  -نقد  -العالم
العربي
٧٢٢
المرأة العربية  -تراجم
٥٤٥
المرأة  -الغرب
٤٤٤
المرأة في اﻻدب العربي
٢١٤
المرأة في اﻻسﻼم
٧٣٨ ،٤٢٣ ،٣٩
المرأة في التاريخ  -العصر
العباسي
٥٤٥
المرأة في المجتمع
٧١٧
المرأة و الرياضة
٦٨١
مرضى اﻻيدز  -الجوانب
اﻻجتماعية
١٣١
المرضى  -علم نفس
٢١٨

مركز البحوث والتواصل المعرفي
) الرياض (
٦٢٦

٦٤١
المسرح  -نقد  -العالم العربي
٦٤٢

مركز الملك سلمان للشباب )
الرياض (

المسرحيات اﻻسﻼمية
٢٤٤

٦٢٧
مركل  ،انغيﻼ ،رئيسة وزراء
ألمانيا
٦٢٨

المسرحية العربية  -تاريخ
٦٢
المسرحية العربية  -نقد  -مصر

المرور  -اجراءات اﻻمن و
السﻼمة  -السعودية
٣٤٧
المرور  -قوانين و تشريعات -
السعودية

٢٤٤
المسرحيون السعوديون
٦١٣
المسلسﻼت التليفزيونية  -نقد
٧٣٣

٣٤٧
المرور  -نظام ساهر
٣٤٧

المسلسﻼت التليفزيونية  -نقد -
العالم العربي
٧٠٦

المساجد

المسلمون في بورما

٢٨٧
المستودعات الرقمية
٢٠٧
المسرح

٢٩٨
المسلمون في الغرب  -اﻻحوال
السياسية
٦٤٤

٥٥٤

المشاركة في اﻻرباح

المسرح  -تاريخ  -السعودية
١٣٥

٣٤٣
المشاكل اﻻجتماعية

المسرح  -تاريخ  -العالم العربي
٦٢

٥٩
المصاحف  -تاريخ

المسرح المدرسي
٧١٩

١٦٠
المصاحف  -رسم

المسرح  -نقد

١٩٢

٤٤٥

مصادر الطاقة البديلة

المسرح  -نقد  -السعودية
١٥٣

٦٩٢ ،٢٣٧

مصادر المعلومات اﻻلكترونية
١٧٠
مصادر المعلومات  -تزويد
١٧٦
المصالح المرسلة ) اصول فقه (
١٦٢
مصر  -تاريخ  -جمال عبدالناصر
)  ١٩٥٤م ١٩٧٠ -م (
٢٧١-٢٦٩
مصر  -الثقافة الجماهيرية
٣٦١
مصر القديمة  -اﻻحوال
اﻻجتماعية
٧٠٣
مصر القديمة  -العادات و التقاليد
٧٠٣ ،٤٦٤
المصري  ،حسين مجيب
٤٨٤
مضيق باب المندب
١٢٣
مضيق تيران
١٢٠
مضيق صنافير
١٢٠
معاجم البلدان
٦٠
المعادن
٧٤١
المعادن الطينية  -السعودية
٦٥٤
المعارك

١٧١

٧٥٧
المعارك البحرية
٢٩٤
المعامﻼت ) فقه اسﻼمي (
٥٠٨ ،٣٢١
المعرفة

مكافحة الجريمة  -معالجة
البيانات
،٢٥٦ ،١٤٢ ،١٠٦-١٠٣
٧٤٥ ،٥٢٨ ،٥١٢-٥١١ ،٣٣٠
مكافحة العنف
٧٦٣

١٨٤

مكافحة المخدرات

المعري  ،احمد بن عبدﷲ  ،ت
 ٤٤٩هـ

٧٣٥
المكتبات

١٥٣

١٥٧

المعلومات
٦٦٠ ،١٥٧
معهد الدراسات الدبلوماسية )
الرياض (
٦٦٢
المعوقون  -تعليم

المكتبات اﻻلكترونية
٤٣
المكتبات  -اﻻمارات العربية
المتحدة
٦٧٧
المكتبات الجامعية  -تعاون

٤٤
المغرب  -اﻻحوال السياسية -
العصر الحديث
٥٥٠
المغرب  -العادات و التقاليد

٦٤٨
المكتبات الجامعية  -تنظيم و
ادارة  -السعودية
٢٠٧
المكتبات الجامعية  -معالجة
البيانات  -السعودية

٤٥٧
المفاهيم

٦٤٨

٤٧٧

المكتبات الرقمية

المفسرون

٦٤٨

٢٢٤

المكتبات  -السودان

المفكرون

٢٢٠

٦٥٣

المكتبات  -فهارس

المقاومة الفلسطينية
٦٧٢ ،٥٧٠
مكافحة اﻻرهاب  -السعودية
١٥٤

٣٤
المكتبات  -نظم المعلومات
٣٤

المكتبات و التعليم
٤٢٢
مكتبة ميونخ ) المانيا (
٦٧٨
المكتبة و المجتمع
٦٧٥
المكتبة الوطنية ) الجزائر (
٦٧٩
المكتبيون المصريون
٢٩٢
المناطق الصناعية  -السعودية
٢٣٦
المنظمات و الهيئات  -السعودية
٣٤٤
منع الحمل
٧٠٢
مهارات التفكير
٤٧٧ ،٤٧٥
المهرجانات  -السعودية
٦
المهلهل  ،عدي بن ربيعة  ،ت
نحو  ١٠٠ق  ،هـ
٣٨٤
المواطنة
١٨٧
المواطنة  -تعليم  -السعودية
١٢١
المواقع اﻹلكترونية
٤٦٩
المواقع اﻹلكترونية اﻻسﻼمية

٧١٠

٥٣
مواقع التواصل اﻻجتماعي
٧٦٢ ،٣٤٥ ،٢٠٩
الموت

المؤلفون المغاربة
٦٥٣
المياه  -استخراج
٤٥

٥٨٤
الموت في اﻻدب
٧٠٤

الميكانيكا عند المسلمين
٣٦٢

الموجات
١٩
المؤرخون السعوديون


الناشرون  -معالجة البيانات

٣٩١
المؤسسات العامة  -الرياض

١٧٦
النبوات

٣٤٦
مؤسسة الملك عبدالعزيز آل
سعود للدراسات اﻻسﻼمية و
العلوم اﻻنسانية ) الدار البيضاء (
٧٠٨

١٢٧
النثر العربي  -نقد
٣٨٦
النجاح

مؤسسة الملك عبدالعزيز آل
سعود للدراسات اﻻسﻼمية و
العلوم اﻻنسانية ) الدار البيضاء (
 المكتبة٣٤١
موسوليني  ،بنتو - ١٨٨٢ ،
 ١٩٤٥م
٣٩٧
الموسيقى التصويرية
٤٤٧
الموسيقيون اﻷلمان
١٥١
المؤشرات اﻻقتصادية
٧٠٩

٥١٠
النحت اﻻشوري
٥٩٥
النزاع العربي اﻻسرائيلي
٦٧٢ ،٦٣٢ ،٥٧٠ ،١٨١
النزاع العربي اﻻسرائيلي -
اتفاقيات
٨٤
النشاط الرياضي  -تنظم و ادارة
١٧٩
النشر اﻹلكتروني
٦٦٤
نشر الكتب  -العالم العربي

الموضوعية

٢٢٥
١٥٥

نشر الكتب  -الهند
٥٧١
نشر الكتب  -الوﻻيات المتحدة
٥٢٥
نشر الكتب  -اليابان

١٢٧
نيجيريا  -اﻻحوال اﻻجتماعية

الواقع المعزز

١٧
نيوم ) السعودية (

٧٦٦
النصر
٥٣٣
النصرانية و العلمانية
٣٤٩
النصوص اﻻدبية
٨٨
النظام السياسي في اﻻسﻼم
٢٧
نظم المعلومات
٧٣٠
نظم المعلومات  -معالجة البيانات
١٨٨
النفايات الفضائية
٢٩٦
النقاد
٧٠٧ ،٤٨٢
النقاد العرب
٦٩٤
النملة  ،ابراهيم بن محمد بن
عبدالكريم  ١٤٣٦ - ١٣٩٠ ،هـ

٧٥٦ ،١٥٧
الوثائق

٧٤٣-٧٤٢

٣٣٤

٤٤١
نصار  ،حسين



الوثائق  -السعودية



٢١٣

الهاتف الجوال
٣٩٩ ،٢١٢
الهاتف الجوال  -الجوانب
الصحية
٦٩

الوجه
٢٢٤
الوحدة اﻻسﻼمية
٥٨٣
الوحدة الوطنية

الهاتف الجوال  -معالجة البيانات
٤٣

٣٩٣
الوراقة

الهجرة غير الشرعية
٧١٨
الهزازي  ،الطيب بن حسن  ،ت
 ١٣٥٣هـ
٤٦٠
هشاشة العظام
٦١

٧٦١
الوراكلي  ،حسن عبدالكريم
١٩٤١
٣٣
الوسائل التعليمية  -استخدام -
الرياض
١٧٣

ابن هشام  ،عبدﷲ بن يوسف ،
ت  ٧٦١هـ
١٩٢

الوسطية في اﻻسﻼم
٧٦٤ ،٦٤٤
الوصايا ) فقه اسﻼمي (

هيئة المواصفات و المقاييس
لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية  -انظمة و لوائح
٦٧

٧٦٧
الوعي  -فلسفة
٧٦٥
الوقف  -تاريخ

٧٦١

٢٢٣

نوح ) عليه الصﻼة و السﻼم (

وقف العقارات
١٥٦

٧٧
الوقف ) فقه اسﻼمي (
٧٦٧ ،٧٧
الوﻻيات المتحدة  -اﻻستراتيجية
العسكرية
١٧٤
الوﻻيات المتحدة  -تاريخ -
الثورات
٣٦٣
الوﻻيات المتحدة  -السياسة
العسكرية
١٧٤
الوﻻيات المتحدة  -العﻼقات
الخارجية  -روسيا
١٧٤
ونوس  ،سعد ﷲ  -نقد
٣٧٣
الوهم
٣٢٦ ،١٣٠

 
اليأس
٢٤٩

١٥٧

