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العنوان

المؤلف

كانتور  ,نورمان ف.
التاريخ الوسيط قصة حضارة البداية والنھاية
بن شمالن ،فيصل عثمان
الدولة االسرائيلية وضرورة اسقاطھا وعدم التطبيع معھا
اسأم  ,ه
القائد باتون درس في القيادة
الموھوب الرياضي)سماتة وخصائصة في مجال التدريب الرياضي قاسم حسن حسين * /فتحي المھشھش يوسف
)ب (
قاسم حسن حسين * /فتحي المھشھش يوسف
الموھوب الرياضي)سماتة وخصائصة في مجال التدريب
الرياضي)أ(
ا لغفاري  ,علي عبد القوي
الدبلوماسية القديمة والمعاصرة
ابن خلدون
موسوعة العالمة ابن خلدون
احمد عبد الكريم
اليمقراطية في اليمن
احمد فخوري
اليمن ماضيھا وحاضرھا
اكاديمية العلوم في االتحاد السوفيتي
تاريخ االقطار العربية المعاصر
البشري /طارق
الدمقارطية و الناصرية
الجرباوي  ,علي اياد البرغوثي ابراھيم ابو الغد
فلسطين وجنوب لبنان معركة االستقالل والتحرير
الخرومي \ ابي حمزة سالم بن غغسان اللواح
ديوان اللواح
السدحان  ,مصطفى
بنت الرياض ) رؤية شعرية (
الشامي \ احمد بن محمد
الحان الشوق
العاني  ,لؤي محمد صباح الزم محمد الزبيدي
المختار في المصطلحات الوراثية
باسالمة /محمد عبد ﷲ
شبام الفراس دراسة تاريخية اثرية
بولك \ ويليام ويليام مارز
رحلة الى الماضي العربي
بيردن /ريتشاردل  -ج دوجالس فيريز
التحليل العددي))الجزء الثاني((
بيلياف /ايغور -افغيني بريماكوف
مصر في عھد عبد الناصر
حزيالن /عبدﷲ
التاريخ السري للثورة اليمنية
قاضي  ,عبدالرحمن محمد
بقايا قلب
كروم  ,محمود  .محمود قاسم
تطور المتعضيات الحيوانية
كيالدا /جوزيف
تكامل اعادة الھندسة مع ادارة الجودة الشاملة
مريدن \ عزيزة
حركا الشعر العربي في العصر الحديث
ھويدي /امين
حروب عبد الناصر
ياما /فرنسيس فوكو
نھارية التاريخ النص وردود
733 005.569ف
ميسر ميكروسوفت اوتلوك 2000
اساسيات المحاسبة وطرقھا
أ0د خالد امين عبداللة ،أ 0حمزة بشير ابو عاصي
أباظة ،فاروق عثمان
الحكم العثماني في اليمن 1918 - 1872
إبراھيم حسن سعيد
البحرية في عصر سالطين المماليك
إبراھيم رزق ﷲ أيوب
التاريخ السياسي الفاطمي
إبن بشكوال /ابي القاسم خلف بن عبد الملك
كتاب الصلة في تاريخ علماء االندلس
أبو العال ،إسماعيل  -عادل بركات
محاضرات في إدارة األنتاج
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
جغرافية شبة جزيرة العرب دراسة جغرافية عامة
الفكر السياسي الحديث
إدارة الوقت
ادارة االستشارات
المحاسبة المتقدمة في الشركات
إدارة المشتريات والمخازن
كتاب التيجان في ملوك حمير
الحضارة العربية االسالمية
تاريخ المغرب واالندلس
المدخل إلى بحوث العمليات
محاسبة التكاليف
النظام العربي وآفات المستقبل
أدارة التسويق في المنشأت اإلنتاجية الوطنية
والية البصرة في ماضيھا وحاضرھا
االستقالل الضائع -الملف المنسي الحداث اليمن الجنوبية
بوش محارباً
الثابت والمتجول بحث في االتباع واالبداع عند العرب
االكتتاب دليل رجال االعمال حول كيفية طرح شركاتھم الخاصة
لالكتتاب العام
وراثة وتطور السلوك
الدعوة إلى االسالم  -بحث في تاريخ نشر العقيدة االسالمية
الرياضية لدارس العلوم الحيوية
الرياضة لدارس العلوم الحيوية

المؤلف
أبو العال /محمود طة
أبو جابر/فايز صالح
أبو شيخة  ،نادر احمد
أبو شيخة ،نادر أحمد
أبو عاصي ،حمزه بشير
أبوخضير،بسام  -اسماعيل ابو العال
أبي  /ادريس ابن سنان
أحمد بدر
أحمد بدر
أحمد رفيق قاسم
أحمد فارس مصطفى
أحمد يوسف أحمد  -أبراھيم سلطي  -مجدي حماد وآخرون
إدارة البحوث
آدامون  ،الكسندر
أدھل  /عبده حسين سليمان
ؤدورد ،بوب
أدونيس
آركباور /جيمس بي  ،روت شولتر

إرمان ،لي  -بيترا0بارسونز
أرنولد  ،سيرتوماس0و
أريا  ،جاديش -روبين
أريا ،جاديش س - 0روبين و  0الردنر
أريرز  ،فرانك
ملخصات شوم نظريات ومسائل في المصفوفات
سلسلة الدراسات االستراتيجية )الصين واليابان والشرق االقصى( آغا،حسين أحمد سامح الخالدي قاسم جعفر
المحاسبة االدارية والسياسات االدارية الحديثة
أل أدم /يوحنا عيد  -صالح الرزق0
أل أدم /يوحنا  -صالح الرزق
مبادئ المحاسبة اسس واصول علمية وعملية
أل أدم /يوحنا عيد  -صالح الرزق
المحاسبة االدارية والسياسات االدارية الحديثة
دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية
آل الشيخ /عبد العزيز بن عبد اللطيف  0السيد البشري
محمد  -عبداللة بن ناصر الوليمي
آل الشيخ /عبدالعزيز بن عبد اللطيف  -السيد البشري محمد
دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية
 عبدﷲ بن ناصر الوليعيدور العرب في تطوير الزراعة في العراق منذ الفتح االسالمي حتى آل ثاني ،روضة سحيم
نھاية الدولة االموية 1327ه75-م
دور العرب في تطوير الزراعة في العراق منذ الفتح االسالمي حتى آل ثاني ،روضة سليم حمد
نھاية الدولة االموية 1327ه75-م
إلدم ،ادھم  -دانيال غوضمان  -بروس ماسترز
المدينة العثمانية بين الشرق والغرب  -حلب ،ازمير واسطنبول
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العنوان
البخر -نتح للمحاصيل دليل تقدير االحتياجات المائية
كلية كليوغ للدراسات االدارية العليا تبحث في التسويق
سطوح االسناد واسقاطات الخرائط لالستشعار عن بعد ونظم
المعلومات الجغرافية والمساحة
التطور السياسي للجمھورية العربية اليمنية )1985-1962م(
تاريخ الحضارات العام الشرق واليونان القديمة
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
علم الحياة النباتية ) المورفولوجيا ( القسم النظري
الحركة العربية القومية في مائة عام 1982 -1875م
مشكالت االمن الغذائي العربي)دراسة تحليلية في مشكالت االمن
الغذائي العربي(
التحليل )(5
مبادئ التحليل الدالي
جغرافية الوطن العربي
نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي
لمحات موجزة من تاريخ الحركة النقابية العراقية
تاريخ الوطن العربي في العثماني
تاريخ العالم الثالث الحديث
تركيا المعاصرة
التاريخ الروماني
الثورة المضادة في مصر
جغرافية الصناعة
جغرافية الصناعة
الموسوعة المعمارية فن العمارة والبناء
اساسيات الرياضيات )البحثة والمالية(
االحزاب والحركات والجماعات االسالمية
ماذا يجري في شرق اوروبا؟
العالقات العامة وادارتھا))مدخل وظيفي((
االحزاب والحركات والجماعات االسالمية
علم احياء النبات العلمي
مئتا فكرة وفكرة لالعمال الصغيرة
سلطانة في نيويورك
الكامل في التاريخ من قيام الدولة االموية حتى وفاة عبد الملك
الكامل في التاريخ -العصر العباسي الثاني
الكامل في التاريخ
الكامل في التاريخ
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
آلين ،ريتشارد جي  -ديوك راس  -لويس اس بيريرا واخر
إياكوبوتشي /دون
إيليف ،جوناثان
أيلينا  /جو لو فكايا
إيمار /اندرية وجانين اوبواية
ابادي  /البي ظاھر بن يعقوب الفيروز
ابتسام احمد  .محمد زھير البابا  .ھيام شھاب
ابراش -ابراھيم  -شبلي العيسمي -احمد الجباعي واخرون
ابراھيم  ،احمد سعد
ابراھيم ابراھيم
ابراھيم ابراھيم  0سامح الوجة
ابراھيم احمد سعيد
ابراھيم البيومي غانم  -رضوان السيد  -محمد البشير مغلي
ابراھيم حسن
ابراھيم خليل أحمد
ابراھيم خليل احمد  -عوني عبد الرحمن السبعاوي
ابراھيم خليل احمد -عبد الجبار قادر غفور واخرون
ابراھيم رزق ﷲ أيوب
ابراھيم سعد الدين
ابراھيم شريف -احمد حبيب رسول -السيد نعمان دھش
ابراھيم شريف -احمد حبيب رسول -نعمان دھش
ابراھيم صبحي
ابراھيم علي ابراھيم عبد ربة
ابراھيم محمد  -جار الكريم الجباعي
ابراھيم نافع -عبد المنعم سعيد -حسن ابو طالب
ابراھيم وھبي فھد  -كنجو عبود كنجو
ابراھيم /محمد  -حسن موسى  /جاد الكريم الجباعي
ابراھيم ،عبدالواحد عارف
ابلجيت ،جين
ابلس /ھرمان فردريك
ابن االثير  ،عز الدين ابي الحسن
ابن االثير ،عز الدين ابي الحسن
ابن االثير الجزري /ابي الحسن
ابن االثير /ابي الحسن
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المؤلف
العنوان
الكامل في التاريخ من قيام الدولة العباسية حتى نھاية عھد المأمون ابن االثير /عز الدين ابي الحسن
من سنة  218/13ه
ابن االثير /عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد
الكامل في التاريخ
بن محمد
ابن االثير /عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد
الكامل في التاريخ
بن محمد بن عبد الكريم
ابن االثير /عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكلرم محمد
الكامل في التاريخ
بن محمد
ابن االثير /عز الدين ابي بكر ابي الحسن علي بن ابي
الكامل في التاريخ
الكرم محمد
ابن االثير /عزالدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد
الكامل في التاريخ
بن محمد
ابن االثير /عزالدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد
الكامل في التاريخ
بن محمد بن عبد الكريم
ابن االثير ،عز الدين ابي الحسن
الكامل في التاريخ )تاريخ الرسل واالنبياء(
الكامل في التاريخ تاريخ الھجرة النبوية وعصر الخلفاء الراشدين ابن االثير ،عز الدين ابي الحسن
الكامل في التاريخ من خالفة الوليد بن عبد الملك حتى نھاية الدولة ابن االثير ،عز الدين ابي الحسن
االموية
ابن االثير ،عز الدين بن الحسن
الكامل في التاريخ الفھارس
ابن االثير ،عز الدين بن الحسن
الكامل في التاريخ عصر الحروب الصليبية
ابن االثير،عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد
الكامل في التاريخ
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني
ابن االيثر /عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد
الكامل في التاريخ
بن محمد عبد الكريم
ابن الفرضي /ابي الوليد عبدﷲ بن محمد بن يوسف
من تراث االندلس تاريخ العلماء والرواة للعلم باالندلس
االزدي
ابن الكلي  ،ھشام بن محمد بن السائب
كتاب نسب الخيل
ابن بشكوال /ابي القاسم خلف بن عبد الملك
تراثنا كتاب الصلة
ابن بشكوال /ابي القاسم خلف بن عبدالملك
تراثنا كتاب الصلة
ابن بطوطة ابو عبدﷲ محمد بن ابراھيم
رحلة ابن بطوطة
ابن بني /مالك
بين الرشاد والتية -مشكالت الحضارة طريق الثورة في قضايا
االستقالل في السياسة في قضية فلسطين حول االقتصاد في الصراع
الفكري
ابن جبير /ابو الحسن محمد بن احمد الكناني
رحلة ابن خبير
ابن خراداذبة ،ابي القاسم عبيد ﷲ بن عبدﷲ
المسالك والممالك
ابن خلدون
االنتفاضة الطالبية في مصر ) 5يناير -كانون الثاني (1972
ابن خلدون
مقدمة موسوعة العالمة ابن خلدون
ابن خلدون
موسوعة العالمة ابن خلدون
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
موسوعة العالمة ابن خلدون
موسوعة العالمة ابن خلدون
مقدمة ابن خلدون
نزھة االنام في تاريخ االسالم
دار الطراز في عمل الموشحات
ميكروبيولوجيا التعدين
احداث االيام  1830 -ق .م م2000
البرلمان والتشريعات المتعلقة بة
تعايشي مع الحركة الوطنية في اليمن 1963 -1955
نقول الجاحظ من ارسطو في الحيوان
االرھاب في وسائل االعالم والمسرح
قراءة الكتابات الحيانية من جبل عكمة بمنطقة العال
التطبيقات االدارية والمالية في الحاسوب انظمة ألفا المحاسبية
تطبيقات ألفا في المحاسبة
اصول الجيومورفولوجيا دراسة االشكال التضاريسية لسطح
االرض
االقيانوغرافيا الطبيعية
العالقات السياسية بين جنوب الجزيرة العربية وشمالھا من القرن
الثالث حتى القرن السادس الميالدي
اصول القانون نظرية القانون دراسة الصول القانون ومبادئة العامة
تحية لمسقط 111 -قصيدة من  111شاعر عاصمة الثقافة العربية
ملكية االراضي في متصرفية القدس 1918-1858 -م
الوجيز في الھندسة الوصفية
ابو فراس الھمداني
تاريخ فلسطين قبل الميالد
تاريخ العمارة -تاريخ العمارة الحديثة
علم الخلية والتكاثر
التطبيقات العلمية في علم الحياة الحيوانية
التطبيقات العلمية في علم الحياة الحيوانية
دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية حاالت وتطبيقات عملية في
القياس الدخل الخاضع للضريبة
دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية حاالت وتطبيقات عملية في
قياس الدخل الخاضع للضريبة
الجودة الشاملة في ادارة المعلومات
الفيزيولوجية النباتية واالستقالب ) (1الجزء العملي
الفيزيولوجيا النباتية واالستقالب ) (1الجزء العملي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
ابن خلدون
ابن خلدون المغربيط
ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد
ابن دقماق /ابراھيم بن محمد بن ايدمر العالئي
ابن سناء الملك ،السعيد ابي القاسم ھبة اللة بن جعفر
ابن صادق \ عبدالوھاب رجب ھاشم
ابو ناصر \ سائد حسين
ابو أرشيد  /تيسير /يعقوب خالد محمد
ابو اصيع  ,احمد منصور
ابو الحب ،جليل
ابو الحسن سالم
ابو الحسن ،حسين بن علي دخيل ﷲ
ابو الزيت  ،حسن  -ھيتم الزعبي
ابو الزيت ،حسن  -علي ابو زيد  -منير حمام
ابو العينين /حسن سيد احمد
ابو العينين /حسن سيد احمد  -سيد حسن شرف الدين
ابو الغيث /عبدﷲ
ابو الليل /ابراھيم الدسوقي
ابو اليقظان  ،عبدﷲ بن احمد الحارثي
ابو بكر /امين مسعود
ابو جھجھاه  /جميل
ابو حاقة \ احمد
ابو حاكمة /ھشام محمد
ابو حديد ،يوسف
ابو حرب  ،محمد نجاح بيرقدار
ابو حرب محمد  .ھيفاء الحمصي  .نجاح بيرقدار
ابو حرب ،محمد ھيفاء الحمصي نجاح بيرقدار
ابو حشيش /خليل عواد
ابو حشيش /خليل عواد
ابو حيمد /ھدى بنت صالح
ابو خرمة  ,دياب السيدة منى جمال
ابو خرمة ،دياب السيدة منى جمال
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العنوان
منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الول النامية دراسة تقييمية
للسياسات الضريبية واالنفاقية واالئثمانية في مواجھة االثار ا
الزھور تدفن في اليمن
التذوق والنقد الفني
التسويق السياحي والفندقي)المفاھيم واالسس العلمية(
ً
السلطة السياسية في الفكر االسالمي))محمد رشيد رضا نموذجا((
التسويق السياحي والفندقي)المفاھيم واالسس العلمية(
الھرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية
تحليل البيانات باستخدام برنامج spss
علم الحيوان
العينات وتطبيقاتھا في البحوث االجتماعية
دور السياسات االجتماعية الحكومية وجھود المجتمع المدني في
تخفيف حدة الفقر في اليمن )دراسة حالة -محافظة عدن(0
الموجز في الطرق االحصائية
الموجز في الطرق االحصائية
االحزاب والحركات والجماعات االسالمية
االحزاب والحركات والجماعات االسالمية
تدريبات معملية في اساسيات علم الوراثة
دليل الطالب للدروس العملية في مبادئ علم الحيوان0
دليل الطالب العملي في مبادئ علم الحيوان مع طرق الوقاية من
االصابة باالوليات والديدان الطفيلية ومكافحة العوائل الوسطية وا
دليل الطالب العملي في مبادى علم الحيوان مع طرق الوقالية من
االصابة باالوليات والديدان الطفيلية
مبادئ المحاسبة
مبادئ المحاسبة)الجزء الثاني(
الفيرويد واالمراض الفيرويدية
كتاب لغة المال واالعمال  -باالنجليزية والعربية
دراسة في اھم مصادر تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر
مصادر تاريخ البالد العربية
القبيلة والدولة في اليمن
النظام العربي والعولمة
صفحات من التاريخ السياسي لالخوان المسلمين في االردن
ادارة االعمال ))مدخل بناء المھارات((
ادارة االعمال الدولية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
ابو دوح /محمد عمر حماد
ابو ذكرى ،وجية
ابو راشد  ،عبدﷲ
ابو رمان /أسعد حماد-أبي سعيد الديوه جي
ابو رمان /محمد سليمان0
ابو رمان ،اسعد حماد  -ابي سعيد الديوة جي
ابو زيد  ،الشحات نصر
ابو سريع  /رضا عبدﷲ
ابو سنة /جمال محمد ادريس -منير علي عزالدين
الجنزوري-عبد الفتاح محمود الشرشابي واخرون
ابو شعر ،عبد الرزاق امين
ابو شقرة ،سيليا شفيق
ابو صالح  ,محمد صبحي
ابو صالح /محمد صبحي
ابو طة /انور عبد الھادي  -حيدر ابراھيم علي  -حسام
جزماتي -شمس الدين كيالني
ابو طة ،انور عبد الھادي -حسام جزماتي  -جار الكريم
الجباعي واخرون0
ابو طربوش \ فيصل محمد  -محمد محمد حسن نبھان
ابو طربوش  ،فيصل بن محمد  -محمد صالح الدين االمام
السعيد
ابو طربوش/فيصل بن محمد  -محمد بن صالح اليوسف
ابو طربوش\ فيصل بن محمد  .محمدبن صالح اليوسف .
عوض بن عبداللة البحراوي
ابو عاصي /حمزة بشير
ابو عاصي /حمزة بشير
ابو عرقوب \ محمود موسى
ابو عريش ،فيصل عبدة ھزاع
ابو علي /عبد الفتاح حسن
ابو غانم  ،فضل علي احم
ابو غزالة  /طالل  -سالم المعوش  -احمد يوسف احمد
ابو فارس ،محمد عبد القادر
ابو قحف /عبد السالم
ابو قحف ،عبد السالم
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العنوان
التغيرات في النظام الدولي واثرھا على االمن القومي العربي
اليمن حقائق ووثائق 1962-1943م0
قصائد من اسبانيا وامريكا الالتينية
شعر ضبة واخبارھا في الجاھلية واالسالم
الغرامة التھديدية كوسيلة الجبار االدارة على تنفيذ االحكام االدارية
علم العقاقير النباتات الطبية)الجزء العملي(
لبنان وسوريا مشتقة االخوه
عيون االبنية
مھد الساميين في اعالي اليمن )الفراعنة -كنعان -االموريون-
االراميون(0
النباتات واالعشاب الطبية
الھرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية
علم الحيوان

المؤلف
ابو لبدة /نظمي
ابو لحوم /سنان
ابو ھمام ،عبد اللطيف عبد الحليم
ابو ياسين /حسن بن عيسى
ابو يونس ،محمد باھي
ابوارجيع /طالل  -غسان احمد حجاوي
ابوخليل ،جوزيف
ابودية  /ايوب عيسى
ابور محمد خالد

ابوزيد  ،الشحات نصر
ابوزيد /الشحات نصر
ابوسنة /جمال محمد ادريس  -منير علي عز الدين الخزوي
 عبد الفتاح محمود الشرشابي واخرونابوصالح ،محمد صبحي
الطرق االحصائية
ابوصفية /جاسر بن خليل
برديات قرة بن شريك العبسي دراسة وتحقيق
ابولحوم ،سنان
اليمن -حقائق ووثائق 1962 -1943
ابي  /االثير عز الدين الحسن بن ابي الكرم محمد بن محمد
الكامل في التاريخ مابتداء الدولة السلجوقية و الحروب الفليسية
ابي الكريم
ابي الطيب  ،مخيم  -علوي عبدﷲ طاھر
اقالم المخيم
ابي الفدا ،عماد الدين اسماعيل
المختصر في اخبار البشر
ابي الكرم  /عز الدين ابي الحسن علي
الكامل في التاريخ
ابي الكرم /عز الدين ابي الحسن علي
الكامل في التاريخ
ابي الكرم /عزالدين ابي الحسن علي
الكامل في التاريخ
ابي الكرم ،عز الدين ابي الحسن علي
الكامل في التاريخ
ابي الكرم ،عزالدين ابي الحسن علي
الكامل في التاريخ
تاريخ المن باالمامة على المستضعفين بأن جعلھم ﷲ ائمة وجعلھم ابي صاحب الصالة،عبد الملك محمد بن احمد بن محمد بن
ابراھيم الباجي
الوارثين
اتالي  ،جاك
االلفية الجديدة الرابحون والخاسرون في النظام العالمي القادم
احمد محمد مجاھد  -عبد الرحمن امين  -احمد الباز
علم البيئة النباتية
يونس 0واخرون
احمد االشقر
الرياضيات في االقتصاد والتجارة والعلوم االدارية
نظرية االحتماالت
احمد الحسن  0عبدالكريم فرج  0محمد جنيد العمر
احمد امين
ظھر االسالم
ظھر االسالم يبحث في الحالة االجتماعية ومراكز الحياة العقلية من احمد امين
عھد المتوكل الى اخر القرن
احمد امين
فجر االسالم بحث عن الحياة العقلية في صدر االسالم الى اخر
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف

العنوان
الدولة االموية
احمد بھاء الدين
ابعاد في المواجھة العربية االسرائيلية
احمد جابر عفيف
البيضاني يرد على البيضاني دراسة ووثائق تنشر الول مرة
احمد جابر عفيف
البيضاني يرد على البيضاني -دراسة ووثائق تنشر الول مرة0
احمد جمال ظاھر
البحث العلمي الحديث
احمد حبيب رسول
النقل والتجارة الدولية )دراسة في الجغرافية االقتصادية(0
احمد حبيب رسول
دراسات في جغرافية النقل
احمد حسن ظاھر
المحاسبة االدارية
احمد حسين شرف الدين
تاريخ اليمن الثقافي
القوائم المالية المحاسبية  0قائمة  -الميزانية العمومية-قائمة التدفقات احمد حسين علي حسين
النقدية -التحليل االفقي-التحليل الراسي-النسب المال
احمد حلمي جمعة
المدخل الحديث لتدقيق الحسابات
احمد خان ابوبكر
عقد الجل سير مينازي
دليل المعلم والطالب في علم االحياء .التركيب والوظيفة في الكائنات احمد رياض السيد حسن محمد رضا
الحية التغذية والھضم -النقل والدوران -التنفس -االخراج
احمد سعيد نوفل
العالقات الفرنسية العربية من خالل موقف فرنسا من العناصر
االساسية للقضية الفلسطينية0
احمد سيف ثابت
ديوا ن شجون الليل
احمد سيف ثابت
عشرة شموع من اليمن ابتسامات ودموع الشجن)شعر(
احمد صادق سعد
تاريخ العرب االجتماعي تحول التكوين المصري من النمط
االسيوي الى النمط الرأسمالي
احمد طاھر
عدن  00التاريخ والشموخ
احمد عادل كمال
استراتيجية الفتوحات االسالمية) (5الفتح االسالمي لمصر
احمد عبد المنعم حسن
االساس الفسيولوجي الوراثي في النباتات التربية لزيادة الكفاءة
االتناجية وتحمل الظروف البيئية القاسة
احمد عبدالمتعال محمد الجريري عمر الفيتوري
اساسيات الھندسة الجامعية
احمد علي احمد رضوان -عبدالرحمن محمد سليمان ابو
تقنيات االمثلية في البرمجة غير الخطية
عمة
احمد علي الحاج محمد
اقتصاديات التعليم في اليمن من النظرية الى التطبيق
احمد علي الحاج محمد
التخطيط المدرسي االستراتيجي قاعدة انطالق التمية البشرية
المستدامة
احمد فتحي سيد احمد
البيولوجيا الجزيئية اسس الھندسة الوراثية
احمد فتحي سيد احمد
الكيمياء الحيوية
احمد فخري
رحلة اثرية الى اليمن
احمد كمال زكي
الجاحظ
احمد محرم
ديوان مجد االسالم
احمد محرم
ديوان محرم السياسات
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
ديوان محرم ) الخواطر والتأمالت (
االنذار الممزق  -مجموعة قصص-
 1000سؤال وجواب حول الرياضة
النبات العام

المؤلف
احمد محرم \ محمود احمد محرم
احمد محفوظ عمر
احمد محمد احمد

احمد محمد مجاھد  -احمد البازيونس  -مصطفى عبد
العزيز واخرون
احمد محمد مجاھد  -احمد الباز يونس  -مصطفى عبد
النبات العام
العزيز واخرون
احمد محمد مجاھد  -عبد السالم محمود عبدﷲ  -محمد
علم البيئة النباتية
عبدوالعودات
احمد محمد مجاھد  -عبدﷲ بن يحي باصمعي  -احمد فؤاد
النباتات الوعائية غير البذرية
شلبي
احمد محمد مجاھد ،مصطفى عبد العزيز ،احمد الباريونس
النبات العام
؛ عبد الرحمن امين
احمد محمود
ميسر مايكروسوفت اوتلوك اكس بي
احمد محمود
ميسر مكروميديا فالش 5
احمد مطلوب
المالمح االقتصادية في رحلة ابن بطوطة
احمد منصور
جيھان السادات شاھدة على عصر السادات
الديمقراطية حاضراً ومستقبالً
احمد موسى حسن بكار
احمد وصفي زكريا
رحلتي الى اليمن
المجموعة الكاملة لخطب واحاديث وتصريحات جمال عبدالناصر احمد يوسف احمد
احمد يوسف احمد  -جواد العناني  -عبدالعزيز حجازي -
متطلبات االصالح في العالم العربي
طاھر حمدي كنعان
احمد يوسف احمد -عبدﷲ عبد الدائم -خيرية قاسمية
ساطع الحصري ثالثون عاما ً على الرحيل
واخرون
احمد يوسف -حسام عيسى -مصطفى كامل السيد
ازمة الخليج تحديات الحاضر والمستقبل
موريتانيا بين االنتماء العربي والتوجة االفريقي -دراسة في اشكالية احمدو ،محمد سعيد
الھوية السياسية 1993-1960م
احمرو ،اسماعيل حسين
المحاسبة الحكومية من التقليد الى الحداثة
اداباشيف /ايغور
االنسان والبيئة  -الطبيعة  0االلة 0االنسان
ملخصات شوم نظريات ومسائل في الدوائر الكھربائية
ادمنستر  ،جوزيف أ0
ادمنستر/جوزيف أ
نظريات ومسائل في الدوائر الكھربائية
ملخصات شوم نظريات ومسائل في الكھرومغناطيسيات
ادمنستر ،جوزيف0أ0
االستقالل الضائع الملف المنسي الحداث اليمن الجنوبي
التابت والمتحول بحث في االتباع واالبداع عند العرب
البحث عن القادة
المملكة العربية السعودية بعيون زوجة دبلوماسي
االكتتاب دليل رجال االعمال حول كيفية طرح شركاتھم الخاصة
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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ادھل ،عبد حسين سليمان
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ادين ،ھيالري
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اركباور /جيمس بي  ،رون شولتر
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العنوان
لالكتتاب العام
محاضرات أرنولدتونيب نص المحاضرات التي القاھا ارنولدتونيب
خالل زيارتة للجمھورية العربية المتحدة
الرياضة لدارس العلوم الحيوية
الرياضة لدارس العلوم الحيوية
المراجعة مدخل متكامل
المثقفون والبحث عن مسار دور المثقفين في اقطار الخليج العربية
في التنمية
حرب في الكنائس -وضع موافقاً النعقاد مؤثمر المباحث البيزنطية
في دورتة الحادية عشرة  20-15ايلول 1958م
االحزاب والحركات القومية العربية
موسوعة الرياضيات المعاصرة )مسائل  -حلول(
الرياضيات العامة )(4
الرياضيات العامة)(4
الخرائط والرسم الجغرافي
تحسين االشجار الحراجية
المساحة العامة مساحة-1-
غنائيات يحيى عمر ) ابو معجب اليافعي (
علم الحياة الحيوانية
الدراسة العلمية في علم الحيوان
الصين واليابان والشرق االقصى
حكايات العم اوھان
من تاريخ الحركات االجتماعية والفكر االجتماعي )مجموعة
مقاالت(
بلدان الشرقين االدنى واالوسط االقتصاد والسياسة
الجديد حول الشرق القديم
عمارة االرض في االسالم  -مقارنة الشريعة بأنظمة العمران
الوصفية
المقامات الكالسيكية الشرقية وسيلة التحقيق تربيةموسيقية وجمالية
للدارسين
مختارات للعود مع البيانو
كيمياء اللدائن
رشيد رضا تاريخ وسيرة
مبادئ المحاسبة وتطبيقاتھا
الجدارة في العمل نماذج لالداء المتفوق
التكوين وعناصرة التشكيلية والجمالية في منمنمات يحي بن محمود
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
ارنولدتونيب
اريا  ،جاديش س - 0روبين 0و 0الردنر
اريا ،جاديش  -رويين0و 0الردنر
ارينز /الفين  -جيمس لوبك
اسامة عبد الرحمن
اسد رستم
اسكندر /امين  -خليل محمد  -شمس الدين كيالني
اسماء عبد الكريم عيسى
اسماعيل حمدان
اسماعيل حمدان
اسود /فالح شاكر
اسود /محمد وليد  0ابراھيم نعال
اسود ،ميشيل
اعداد\ الغالبي علي عبداللة  ,محسن بن محسن ديان
وأخرون
اعرج /عبدالباسط  -محمدعادل الحكيم
اعضاء ھيئة تدريس علم الحيوان بالجامعات العربية
اغا ،حسين احمد سامح الخالدي
افيتيك اساھا كيان
اكاديمية العلوم السوفياتية معھد التاريخ العام
اكاديمية العلوم السوفيتية0
اكاديمية العلوم لالتحاد السوفيتي
اكبر ،جميل عبد القادر
اكبر ،عسكر علي
اكبر ،عسكر علي
اكرم عزيز محمد
األبيض ،انيس
األخرس /عاطف عبده ايمان الھنيني
األصفر -اليل م سنبسر -سيجان م سنبسر
اآلغا ،وسماء حسن
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العنوان
بن يحي الواسطي
تاريخ أعالم ال األكوع
ديوان عبيد بن االبرص
ايامي الحلوة
جنوب لبنان بين االطماع الصھيونية ومؤامرة كامب ديفيد
الجبر المجرد لطلبة الجامعات والمعاھد العليا
المدخل في الجبر الحديث
ھندسة التحويالت لطلبة الجامعات والمعاھد العليا
اعالم الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس
نوادر الخلفاء المسمئ اعالم الناس بما وقع للبرامكة مع بني
العباسي 0
نوادر الخلفاء المسمى اعالم الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس
الكامل في التاريخ
تحفة المستفيد بتاريخ االحساء في القديم والجديد -العلم واالدب في
ھجر
تحفة المستفيد بتاريخ االحساء في القديم والجديد
تاريخ الرومان
اسس الميكانيكا السماوية
تاريخ الشرق القديم
محاسبة المنشأت السياحية
محاسبة الشركات
مبادئ االحصاء
محاسبة التكاليف الصناعية
محاسبة المنشأت الخاصة
مبادئ االقتصاد الھندسي

المؤلف
األكوع ،اسماعيل بن االكوع
االبرص \عبيد
االبنودي ،عبد الرحمن
االتحاد العام للصحفيين العرب
االتربي /عبد الھادي محمود -مفتاح عبدﷲ السيوي
االتربي /عبد الھادي محمود -مفتاح عبدﷲ السيوي
االتربي ،عبد الھادي محمود -سامي محمد مصطفى
االتليدي /محمد دياب
االتليدي ،محمد بن دياب
االتليدي ،محمد بن دياب
االثير /ابي الحسن
االحسائي ،محمد بن عبدﷲ

االحسائي ،محمد بن عبدﷲ ال عبد القادر االنصاري
االحمد /سامي سعيد
االحمد/خضر حامد
االحمدي /سامي سعيد
االخرس -عاطف  -سمير حمودة
االخرس -عاطف -رشاد القصار -عليان الشريف
االخرس /عاطف  -يزن ابراھيم  -سمير حمودة
االخرس /عاطف -ايمان الھنيني -سمير حمودة
االخرس/عاطف عبد سليمان
االدريسي /مصطفئ محمد الحسن -محمد الصادق عبدﷲ
الجفري  -محمد علي حسن اخوان
تاريخ اوروبا الحديث عصر النھضة -الثورة الفرنسية القرون  -16االدھجي ،محمد مظفر
 18ميالدية0
دراسات حول الحكومة  /الدولة العربية في دمشق 1920 -1918م االرناؤط  ،محمد م

وثائق وادبيات المؤثمر العام السادس للمؤثمر الشعبي العام
سيرة االمام محمد بن يحي حميد الدين المسماة بالدر المنشور في
سيرة االمام المنصور
سيرة االمام محمد بن يحي حميد الدين المسماة بالدر المنشور في
سيرة االمام المنصور0
ً
في تاريخ اليمن  -شرح وتعليق على نقوش لم تنشر  34نقشا من
مجموعة القاضي علي عبدﷲ الكھالي
فوق الجبل
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

االرياني /عبد الكريم
االرياني /علي بن عبدﷲ
االرياني /علي بن عبدﷲ
االرياني /مطھر علي
االرياني\ مطھر علي
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العنوان
شعر فوق الجبل
تاريخ الموصل
أخبار الدول المنقطة
اخبار الدول المنقطعة
أخبار الدول المنقطعة
أخبار الدول المنقطعة
سلسلة الدراسات الشامية واالموية -تاريخ دمشق
مصادر الشعر الجاھلي وقيمتھا التاريخية
النھوض العربي ومواكبة العصر
موسوعة ينابيع المعرفة
المعادالت التفاضلية)(2
اسس التحليل العقدي  -التحليل)(7
اسس التحليل العقدي تحليل )(6
المسرح في اليمن تجربة وطموح
االمثال السائرة االقوال الدائرة عند اوالد العرب
ميسر ثري دي ماكس 6
حركة االحرار اليمنيين والبحث عن الحقيقة
االعراب في تاريخ اليمن القديم دراسة من خالل النقوش من القرن
االول0م 0وحتى القرن 6م
الموارد الطبيعية وصيانتھا
الرياضيات في االقتصاد والتجارة والعلوم االدارية
مقدمة في االحصاء مفاھيم وطرائق
مدخل الى الرياضيات المنفصلة
االشعاع النووي والوقاية من االشعاع والتلوث
الجيش والحركة الوطنية في اليمن 1969-1919م دراسة تاريخية
عسكرية سياسية
المدرسة االشرفية بتعز زمن الدولة الرسولية في اليمن)دراسة
معمارية تحليلية()858-626ه1454-1228 /م(
محاضرات االدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء
حمورابي 1750-1792م
النظم المحبوب في غاية المطلوب
عقد الدر المنظوم في الفقة واالدب والعلوم
روضة االفنان في وفيات االعيان واخبار العين وتخطيط مافيھا من
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
االرياني ،مطھر علي
االزدي /ابي زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم
االزدي /جمال الدين ابو الحسن علي بن منصور
االزدي /جمال الدين ابو الحسن علي بن منصور ظافر بن
حسين
االزدي/جمال الدين ابو الحسن علي بن منصور ظافر بن
حسين0
االزدي ،جمال الدين ابو الحسن علي منصور ظافر بن
حسين
االزدي ،البن ابي العجائز
االسد \ ناصر الدين
االسد ،ناصر الدين  -بول ايلي سالم  -خالد الداكرتي -
صالح جرار
االسدي  /قاسم
االسدي  ،شحادة
االسدي /شحادة
االسدي ،شحادة
االسمر \ حسين
االسوجي /كرلو لندبرج
االسود ،انس محمد ديب
االسودي  ،محمد علي
االشبط /علي عبد الرحمن
االشعب  ،خالص حسين  -انور مھدي صالح
االشقر \ احمد
االشقر ،احمد
االشھب  ,سليم شفيق
االشھب ،مطاوع
االشوال ،ناجي علي
االصبحي /آالء احمد محمد
االصبھاني ،قاسم حسين محمد الراغب
االعظمي /محمد طة محمد
االغبري  ,سالم بن سيف بن احمد
االغبري \ سيف بن حمد بن شيخان
االكداري ،محمد بن احمد
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العنوان
عجيب البنيان
االمثال اليمانية مع مقارنتھا بنظائرھا من االمثال لفحص االمثال
العامية في البالد العربية
االمثال اليمانية
االمثال اليمانية
منھج البحث في التاريخ
ادارة وتحليل مالي
القضية االرمنية في الدولة العثمانية 1878م1923 -م
في وداع فقيد البعث واالمة العربية الرفيق االستاذ ميشيل عفلق
تحريك المجموعات المادية الميكانيك )(5
انظمة محاسبية متخصصة  -فروع -بنوك تجارية  -مستشفيات-
وحدات حكومية
ترجيع االطيار بمرقص االشعار )شعر(
الملك عبد العزيز في مرأة الشعر
قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل االسالم في المملكة العربية
السعودية
التاريخ المفصل للكعبة المشرفة قبل االسالم
دراسات في االدب والحياة
ترانيم شعرية
ديوان ھديل من اليمن
التركستان مساھمات وكفاح
سقطرى الجزيرة السحرية
ديوان البحتري
قراءات في الجغرافية التاريخية
قراءات في الجغرافيا التاريخية
الرسم الھندسي الرسم باستخدام الحاسب االلي
مبادئ في الفيزيولوجيا البيطرية
األساليب القيادية واالدارية في المؤسسات التعليمية
االساليب القيادية واالدارية في المؤسسات التعليمية
تجارب عملية في الفيريولوجيا البيطرية
العراق وامريكا حتمية الصدام
خصائص اراضي االحساء الزراعية
كائنات الشوق االخر ) شعر (
مدينة الغد
رحلة في الشعر اليمني قديمة وحديثة
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
االكوع \ اسماعيل بن علي
االكوع* /اسماعيل بن علي
االكوع /اسماعيل بن علي
االلحويري /محمود محمد
االلشديفان ،خلدون ابراھيم
االمام /محمد رفعت
االمانة العامة
االمير /زيد
االميرة ابراھيم عثمان  -محمود السيد سليمان
االنسي  /عبدالرحمن بن يحي
االنصاري \ عبد القدوس
االنصاري ،عبد الرحمن الطيب
االنصاري ،عبد القدوس
االھدل /عبدالرحيم
االھدل ،حسن مقبول
االھدل ،عبد الرحيم محمد
البار -محمد علي
البار ،محمد علي
البحتري حسن كامل الصرفي
البحيري  ،صالح الدين
البحيري ،صالح الدين
البخالي/زياد نايف
البدري عادل عبد التواب  -علي عبدﷲ القرعاوي -حسن
عبد الرحمن عبد الرحمن
البدري /طارق عبد الحميد
البدري /طارق عبد الحميد
البدري /عادل عبد التواب  -حسن عبدالرحمن علي عبدﷲ
القرعاوي
البرازي ،تمام
البراك ،سعد بن عبدﷲ
البردوني  /عبداللة
البردوني \ عبد اللة
البردوني \ عبداللة
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العنوان
الثقافة الشعبية تجارب واقاويل يمنية
قضايا يمنية
الثقافة والثورة في اليمن
فنون االدب الشعبي في اليمن
شھداء الثورة
االدارة في الثرات االسالمي مع حكم وامثال للمسؤولين ورجال
االعمال
التشريح الفني
من مقامات ابي الحارث
موسوعة الغاز  -المنطق والرياضيات واالستنتاج 641لغزاً
موسوعة الحضارة العربية  -شعراء المدح
موسوعة الحضارة العربية )العصر العباسي(0
موسوعة الحضارة العربية )شعراء العصر العباسي(0
موسوعة الحضارة العربية )العصر االسالمي(0
موسوعة الحضارة العربية )بطرس البستاني(
معاھدة الطائف بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية
عام 1934م
مقدمة في االتصال السياسي
مقدمة في االتصال السياسي
الديمقراطية والناصرية
الحملة العثمانية على امارة )ابو عريش( والسواحل اليمنية)1265ه-
1849م(0
الحملة العثمانية على امارة ابوعريش و السواحل اليمنية -1265
1849م
السياسة العثمانية تجاة امارة ابو عريش و السواحل اليمية -1259
1847-01843/1364م(

المؤلف
البردوني /عبدﷲ
البردوني /عبدﷲ
البردوني ،عبدﷲ
البردوني ،عبدﷲ
البرطي /سفيان احمد
البرعي/محمد بن عبدﷲ وعدنان بن حمدي عابدين
البرھاني ،ھشام
البروافي \ محمد بن علي بن خميس
البسام ،بدر بن عبدالرحمن
البستاني /بطرس
البستاني /بطرس
البستاني /بطرس
البستاني ،بطرس
البستاني ،بطرس
البشاري ،احمد علي
البشر  ،محمد بن سعود
البشر /محمد بن سعود
البشري  /طارق
البشري /اسماعيل بن محمد
البشري /اسماعيل محمد
البشري /اسماعيل محمد
البشري /سعد عبدﷲ صالح

الحياة العلمية في عصر الخالفة في االندلس 422-316ه928/م-
1030م(
الحياة العلمية في عصر الخالفة في االندلس)316ه422-ه928 /م -البشري /سعد عبدﷲ صالح
1030م(
البشري/اسماعيل بن محمد
امارة ابوعديش فترة الحكم المصري اعالن التبعية العثمانية
)(1843-1820/1259-1235
البشير /زين العابدين عبد الرحيم  -احمد عودة عبد الحميد
االستالل االحصائي
عودة
البطاطي /كمال صالح
الشئ  -شعر-
البطاطي ،كمال صالح
الشئ  -شعر-
البطريق ،عبد الحميد /عبد العزيز نوار
التاريخ االوروبي الحديث من عصر النھضة إلى مؤثمر فيينا
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418
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العنوان
انجازات الوحدة في محافظة شبوة
االحصاء للعلوم الطبيعية
التحليل العددي )(2
ثالثية منتصف الليل
امين تقي الدين \ الشاعر والناثر وما قيل فية
عنوان المجد بيان احوال بغداد والبصرة ونجد -كتبة سنة  1286ه
المقامات الزينية
التكملة في الحساب
مجالس بغداد
مجموعة الرياضيات االكتوارية
ابن القيم من آثاره العلمية
االتحاد الوطني لطلبة العراق سيرة ونضال
المدخل الى الخزف
تقانات النحث الفراغ والكتلة
عام  2000حرب المحطات الفضائية
تقنيات االتصال بين زمنين
التسويق والمسؤولية االجتماعية
فتوح البلدان
اساسيات نظرية المباريات
استعماالت الحاسوب في العمليات االدارية والمالية
علم االسماك
علم التكاثر التطبيقي في أناث الحيوانات االليفة
قادة العمل السياسي في مصر ))) (3رؤية عصرية(( حسن
البنا00متى كيف 00ولماذا؟
الكيمياء الحيوية العامة
االحياء الدقيقة وفساد االغذية
دراسة في عصر الخلفاء الراشدين
النقود في اليمن عبر العصور
علم الخلية

المؤلف
البعسي /محمد علي /محسن عمر القرنعة /عبدﷲ محمد
القاضي
البعلسي ،محي الدين
البعلي ،محي الدين  -محمدصبح  -علي جمال الدين
البعني \ وجية
البعيني  ,نجيب
البغدادي /ابراھيم فصيح بن السيد صبغة ﷲ بن الحيدري
البغدادي /البي الندى معد بن نصر ﷲ بن رجب
البغدادي ،عبد القاھر بن طاھر
البغدادي ،يونس الشيخ ابراھيم السامراني
البقجاجي /صباح الدين
البقري ،احمد ماھر
البكاء /طاھر  -صالح الفرطوشي
البكدش  ،فواز
البكدش ،فواز
البكري /اياد شاكر
البكري ،اياد شاكر
البكري ،تامر ياسر
البالذري ،ابو الحسن
البلحني  ،زيد تميم
البلداوي  /عبد الحميد عبد المجيد  -اسامة عزمي سالم
البلوي ،حمود بن فارس القحم
البليلي  /محمد شحاتة  -علي عبدﷲ القرعاوي
البنا  ،حسن

البنا /عمرو عبد الرحمن
البنا ،عمرو عبدالرحمن
البنداوي /فتحية عبد الفتاح
البنك المركزي اليمني
البنھاوي ،محمود محمد  -منير علي الجنزوري  -فھمي
ابراھيم الخطاب
البنھاوي ،محمود احمد  -اميل شودة دميان  -عبد العظيم
علم الحيوان
عبدﷲ شلبي
علم الحيوان
البنھاوي ،محمود احمد  0عبد العظيم عبدﷲ شلبي  -اميل
شنودة دميان  -عبد العظيم عبدﷲ شلبي واخرون
التقنية المجھرية اعداد التحضيرات الميكروسكوبية 0انسجة -خلية -البنھاوي،محمد احمد -منير علي الجنزوري0
كيمياء انسجة

مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
المقامات الحريرية بالمواشي العربية
خالصة المسجد من حوادث دولة الشريف محمد بن احمد
فنون العمارة االسالمية وخصائصھا في مناھج التدريس
ديوان السيد ھالل بن بدر البو سعيدي
الجواھر السنية في المسائل النظمية
بيئة الحيوانات البرية
العروبة بين ھوية االسالم ومستلزمات االنبعاث
االتجاھات االدبية في القرن العشرين
اسرار اليمن
المرجع الشامل في برنامج معالجة النصوص
اساسيات علم النبات
اساسيات علم النبات
ابن ماجد والبرتغال
شرح اختيارات المفضل
مشروع للمصالحة الوطنية ومفھوم التجمع القومي لمنھاج مستقبل
العمل الوطني في الشطر الجنوبي من الوطن
احداث  13يناير عام 1986م جذور الصراع الماركسي في الشطر
الجنوبي من اليمن
الملك عبد العزيز السعود امة في رجل
السينما التسجيلية المصرية في  75عاما ً
دليل الطالب العملي لعلم االنسجة
اسس علم االجنة
اضواء على لغتنا السمحة
ضالة االديب
لمحات من التاريخ واالدب اليمني قديما ً وحديثاً
دراسات يمنية ثورة اليمن من عام 1968-1948م
مختصر من تاريخ اليمن
ھذة ھي اليمن االرض واالنسان والتاريخ
نظرات حول التاريخ اليمني
ثورة اليمن
الشعر التونسي المعاصر خالل قرن
نقد العقل العربي تكوين العقل العربي
الجنوب العربي في سنوات الشدة
نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي
البيان والتبيين
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
البھري \ محمد القاسم بن علي بن محمد عثمان الحريري
البھلكي /حوليات عبد الرحمن
البھنسي /عفيف
البوسعيدي \ ھالل بن بدر
البوسعيدي /محمد بن سيف بن محمد
البياتي /حميد مجيد
البياتي ،صبري مصطفى
البيريس
البيضاني ،عبد الرحمن
البيطار /ھيثم
البيومي  ،عبد العزيز السعيد
البيومي /عبدالعزيز السعيد ،يسرى السيد صالح ،اسامة
ھنداوي سيد
التازي /عبد الھادي
التبريزي ،الخطيب
التجمع القومي للقوة الوطنية
التجمع القومي للقوى الوطنية في الجنوب اليمني
التركي ،عبدﷲ بن عبد المحسن
التلمساني /عبد القادر
التھامي محمد عبد المجيد
التھامي محمد عبد المجيد
التونسي /محمد خليفة
التيشيتي  ,عبداللة بن محمد الصغير بن ابنوجة العلوي
الثور /عبدﷲ احمد
الثور /عبدﷲ بن احمد
الثور ،عبدﷲ أحمد
الثور ،عبدﷲ أحمد محمد
الثور ،عبدﷲ بن أحمد بن محمد
الثور ،عبدﷲ بن احمد
الجابري \ محمد صالح
الجابري /محمد عابد
الجابري/عبدﷲ
الجابري ،محمد عابد
الجاحظ  ،ابي عثمان عمرو بن بحر
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المؤلف
العنوان
الجاد ﷲ /عبد العزيز بن جار ﷲ بن ابراھيم
االستيطان واالثار االسالمية في منطقة القصيم
الجادري  /عدنان حسين
االحصاء الوصفي في العلوم التربوية
الذكرى المئوية الميمونة الستقرار موحد البالد في قاعدة حكمة سنة الجاسر /حمد
1319ه الملك عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل ال سعود
الجامعي\ ابو سرور حميد بن عبداللة
بغية الطالب
الجاوي ،عمر
الزبيري شاعراً للوطنية
الجبالي/محمود علي/نبيل الحلبي /بطرس ميالة
المحاسبة في المنشأت الفردية)االساسيات(
الجبر  ,خالد عبد الرؤوف
الصمة بن عبد اللة القشيري ) حياتة وشعرة (
المحاسبة الدولية االطار الفكري والواقع العملي
الجبر ،بنية عبد الرحمن و د 0محمد عالء
الجبالوي \ محمد طاھر
مختارات من طاغور
الجبھة القومية
دراسات في تاريخ الثورة اليمنية
الجبور  ,عائدة مفلح  ,فاطمة علي العويدي
العلماء العرب والمسلمين
سبيلك إلى فن االدارة الحديثة )التسويق الناجح أو اساسيات البيع( الجبوري /عبد الكريم راضي
الجبوري /ابراھيم
سنوات من تاريخ العراق -النشاط السياسي المشترك لحزبي
االستقالل والوطني الديمقراطي في العراق 1959 -1952م
موسوعة الخط العربي  -الخط الكوفي تاريخة  0انواعة  0تطورة  0الجبوري /كامل سلمان
نماذجة
الجبوري /كامل سلمان
موسوعة الخط العربي والزخرفة العربية اصول الخط العربي
نشأتة -انواعة  -تطورة  -نماذجة
الجبوري /كامل سلمان
موسوعة الخط والزخرفة الخط الديواني
الجبوري /كامل سلمان
موسوعة الخط والزخرفة العربية
الجبوري /كامل سلمان
موسوعة الخط والزخرفة العربية  -جمھرة الخطوط العربية
الجبوري /كامل سلمان
موسوعة الخط والزخرفة العربية  -خط التعليق
موسوعة الخط والزخرفة العربية  -خط الرقعة وروائع اخرى من الجبوري /كامل سلمان
الخط العربي
الجبوري /كامل سلمان
موسوعة الخط والزخرفة العربية الخط الديواني الجلي
الجبوري /كامل سلمان
موسوعة الخط والزخرفة العربية الخط العربي خط الثلث
الجبوري /كامل سلمان
موسوعة الخط والزخرفة العربية الخطوط العربية االخرى
الجبوري /كامل سلمان
موسوعة الخط والزخرفة العربية خط النسخ
الجبوري /كامل سلمان
موسوعة الخط والزخرفة العربية كشكول الزخرفة العربية
واالسالمية
الجبيلي ،عبد المنعم الغزالي
تاريخ الحركة العمالية والنقابة في العالم
الجحيالن /اكرم محمد ابراھيم
الدعوة العباسية ودور العرب فيھا
الجرادي  ،خليل
السماء السابعة  -قصص ساخرة
الجرو ،اسمھان سعيد
دراسات في التاريخ الحضاري لليمن القديم
موجز التاريخ السياسي القديم لجنوب شبة الجزيرة العربية)اليمن الجرو ،اسمھان سعيد
القديم(0
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418
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العنوان
موجز التاريخ السياسي القديم لجنوب شبة الجزيرة العربية)اليمن
القديم(0
تشريعات مالية ومصرفية
التذوق والنقد الفني دراسة فلسفية وتربوية وفنية
تاريخ الفنون الجميلة دراسة فنية تشكيلية
عالم االلوان دراسة تاريخية ،تاريخية ،فنية ،نفسية ،تربوية،
اجتماعية واعالمية
فن االعالن دراسة تاريخية  ،فنية ،نفسية وتجارية
التنمية السياسة الخارجية الديمقراطية ندوة عربية  -نمساوية
المنھج المحاسبي لعمليات المرابحة في المصارف االسالمية
محاسبة شركات )(2شركات االموال0
النظم المحاسبية )االطار العلمي(0
بانوراما كرة القدم
طبقات الشعراء
طبقات الشعراء  -مع مقدمة تحليلية للكتاب ودراسة نقدية منذ
الجاھلية الى عصر ابن سالم
الوثائق التاريخية دراسة تحليلية
حرب الميكروبات اخطر اسلحة الدمار الشأمل في القرن الحادي
الجينوم والھندسة الوراثية
تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر
تاريخ اوروبا
الوثائق التاريخية  -دراسة تحليلية
المغرب العربي الكبير)من الفتح االسالمي إلى الوقت الحاضر(
تونس-ليبيا-الجزائر-المغرب
سالم تقلة الغيوم
حصار الموصل -الصراع االقليمي واندحار نادر شاة صفحة المعة
في تكوين العراق الحديث
تكوين العرب الحديث
تكوين العر ب الحديث
جغرافية اوراسيا -دراسة في الجغرافية العامة واالقليمية
االبعاد السياسية واالجتماعية في االمثال اليمانية
الحركة الوطنية اليمنية من الثورة الى الوحدة
ذاكرة التاريخ اوائل المغتربين وحكايات العبور الى الوطن
الثورة وائتالق المجد
الحركة الوظنية اليمنية من الثورة إلى الوحدة
ارتيريا النصر 00واالستقالل
ديوان عابدين
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الجرو ،اسمھان سعيد ابوبكر
الجعل ،جمال جويدان
الجفري /فاروق
الجفري /فاروق
الجفري /فاروق
الجفري /فاروق
الجلبي  /عصام  ،السكندر كريستيالي ،مھدي الحافظ
الجلف  /احمد محمد محمد
الجليالني /محمد
الجليلي/مقداد أحمد  -شكري حناصليب
الجماعيني ،احمد
الجمحي \ محمد بن سالم
الجمحي ,محمد بن سالم
الجمل  -شوقي
الجمل  /عبد الباسط
الجمل \ عبدالباسط
الجمل /شوقي  -عبدﷲ الرزاق
الجمل /شوقي عطا ﷲ -عبدﷲ -عبد الرزاق ابراھيم
الجمل ،شوقي عبدﷲ عبد الرزاق
الجمل ،شوقي عطاللة
الجموشي \ محمد حسين
الجميل  ،سيار
الجميل -سيار
الجميل\ سيار كوكب
الجنابي ،ھاشم خضير
الجناحي /سعيد احمد
الجناحي /سعيد احمد
الجناحي /سعيد احمد
الجناحي ،سعيد أحمد
الجناحي ،سعيد أحمد
الجناحي ،سعيد احمد
الجنيد  ,زين العابدين بن احمد
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العنوان
الدليل العملي في البيئة الحيوانية
الدليل العملي في البيئة الحيوانية
الملك البطل
الدليل العملي في البيئة الحيوانية
رجال ومواقف
موسوعة القدس
موسوعة القدس
مقدمة في مبادئ الرياضيات
من المساكن التقليدية الى ناطحات السحاب العمارة في المملكة
العربية السعودية قراءة نقدية البرز االتجاھات المعمارية في المم
الھندسة الوصفية  -العملي
ايھا االرق الجواھري
اشكالية المعنى في الشعر العربي الحديث)دراسة في المتن السيابي(
مقدمة في الجبر الحديث
الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية
خادم الحرمين الشريفين الملك فھد وانجازاتة في الحكم واالد\ارة
والتنمية
االدارة علم وتطبيق
االدارة علم وتطبيق
االدارة علم وتطبيق
بيئة الحشرات
فشل حركة يوليو بعدائھا للتيار االسالمي
التسويق -من المنتج إلى المستھلك
مسيرة تحديث التعليم في اليمن حتى الوقت الحاضر ) تحدياتة
المستقبلية واستراتيجية تطويرة(0
علم الوراثة تنظيم وتضاعف المادة الوراثية
علم الوراثة تنظيم وتضاعف المادة الوراثية
محاسبة الشركات
اخالقيات االسترشاد الوراثي في المجتمعات االسالمية
مع خليل حاوي عن مسيرة حياتة وشعره احداث واحاديث
حياة االدب اليمني في عصر بني رسول
دراسات في الثرات اليمني
تاريخ الدولة الرسولية في اليمن
الرحلة الى نقطة البداية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الجھني /عوض متيرك  -حمود فارس القحم البلوي -محمد
صالح الدين االمام السعيد
الجھني /عوض متيريك  -حمود فارس القحم البلوي -
محمد صالح الدين االمام السعيد
الجھني/عبد سعود
الجھني\ عوض متيريك  -حمود فارس القحم البلوي -محمد
صالح الدين االمام السعيد
الجھني ،عيد مسعود
الجوابرة ,فاطمة محمود
الجوابرة /فاطمة محمود
الجوارنة ،مؤسى احمد عبدالرحيم
الجواھرة /ھاني بن محمد علي
الجواھري  /محمد مھدي  -سامي المطرشة
الجواھري /محمد مھدي
الجوبعي ،يحي شايف ناشر
الجورانة /مؤسى احمد عبد الرحيم
الجوھري -يسري
الجويبر /عبد الرحمن بن ابراھيم
الجيوسي  /محمد رسالن
الجيوسي /محمد رسالن  -جميلة جاد ﷲ
الجيوسي/محمدرسالن -جميلة جاد ﷲ
الحاج \ الطيب علي
الحاج /جابر
الحاج/طارق -علي ربابعة  -محمد الباشا
الحاج ،احمد علي
الحاجي  /محمد علي  -عياد فرج مجيد
الحاجي /محمد علي  ،عياد فرج مجيد
الحارس /اسامة -فوز الدين ابو جاموس
الحازمي /محسن بن علي فارس
الحاوي ،ايليا
الحبشي \ عبداللة محمد
الحبشي /عبدﷲ
الحبيشي ،عبدﷲ محمد
الحبيشي /احمد
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العنوان
مقدمة الغطاء النباتي في اليمن
الدليل الشامل في تلوث الھواء وتكنولوجيا التحكم
مالم تقلة الغيوم
احوال العامة في حكم المماليك -دراسة في الجوانب السياسية
واالقتصادية واالجتماعية
السلطة والمجتمع في سلطنة المماليك فترة حكم السالطين المماليك
البحرية من سنة 661ه1262/الى سنة 784ه1382 /م
انماط من الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في سلطنة
المماليك في القرنين الثامن والتاسع الھجري
تاريخ اليمن السياسي من عصر االمام الھادي إلى سقوط دولة
االمامة0
العمارة االسالمية في اوروبا العثمانية
التاريخ العام لليمن  -التاريخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي
والثقافي منذو بداية تاريخ اليمن القديم وحتى العصر الراھن
التاريخ العام لليمن -التاريخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي
والثقافي منذ بداية تاريخ اليمن القديم وحتى العصر الراھن
االستحكامات الحربية بمدينة زبيد منذ نشأتھا وحتى نھاية الدولة
الطاھرية 923-204ه1517-819/م
التاريخ العام لليمن -التاريخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي
والثقافي منذ بداية التاريخ اليمن القديم وحتى العصر الراھن0
التاريخ العام لليمن التاريخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي
والثقافي منذ بداية تاريخ اليمن القديم وحتى العصر الراھن -اليمن
التاريخ العام لليمن التاريخ السياسي واالجتماعيواالقتصادي
والثقافي منذ بداية تاريخ اليمن القديم وحتى العصر الراھن -تاريخ
التاريخ العام لليمن /التاريخ السياسي و االجتماعي و االقتصادي
الثقافي من البداية تاريخ اليمن القديم
التاريخ العام لليمن /التاريخ السياسي و االجتماعي و الثقافي من
بداية تاربخ اليمن القديم حتى العصرالراھن
صنعاء القديمة -المضامين التاريخية والحضارية
الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفھا
التاريخ العام لليمن  -السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي
منذ بداية تاريخ اليمن القديم وحتى العصر الراھن
ارباع خراسان الشھيرة دراسة في احوالھا الجغرافية واالدارية
واالقتصادية حتى نھاية القرن الرابع الھجري
ارباع خراسان الشھيرة دراسة في احوالھا الجغرافية واالدارية
واالقتصادية حتى نھاية القرن الرابع الھجري0
وصايا الخلفاء واالمراء السياسية واالدارية في العصر العباسي
االول دراسة تحليلية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الحبيشي /احمد
الحجار /صالح محمود -محمود عبد الفتاح القاضي-
شھرزاد عز الدين
الحجوشي /محمد حسين
الحجي /حياة ناصر
الحجي /حياة ناصر
الحجي /حياة ناصر
الحداد  /محمد يحي
الحداد  ،محمد حمزة اسماعيل
الحداد  ،محمد يحي
الحداد ،محمد يحي
الحداد /عبدﷲ عبد السالم صالح
الحداد /محمد يحي
الحداد /محمد يحي
الحداد /محمد يحي
الحداد /محمد يحيى
الحداد /محمد يحيى
الحداد ،عبد الرحمن يحي
الحداد ،علوي بن طاھر بن عبدﷲ بن طة
الحداد ،محمد يحي
الحديثي /قحطان عبد الستار
الحديثي /قحطان عبد الستار
الحديثي /محمد جاسم
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العنوان
االمة العربية والتحدي
شرح نھج البالغة
شرح نھج البالغة
شرح نھج والبالعة
الصلحيون والحركة الفاطمية في اليمن) من سنة  268إلى سنة
 626ه(0
مبادئ االحصاء
عالقة سلطنة لحج ببريطانيا) 1378-337ه( )1959-1918م(0
الشاعر الشعبي الكبير صالح عوض الحرملي
ألفية المجد والشموخ في مسيرة الرئيس القائد الثير الركن/علي
عبدﷲ صالح
الكيمياء العضوية اآلروماتية
ذيل نشر الثناء الحسن
اليزيديون في حاضرھم وماضيھم
مبادئ نظم المعلومات االدارية )نما(
مقدمة في االحصاء
موسوعة الحضارة العربية ))العصر الفاطمي وااليوبي((
موسوعة الحضارة العربية )العصر االموي(
موسوعة الحضارة العربية )العصر الجاھلي(
موسوعة الحضارة العربية العصر االموي
موسوعة الحضارة العربية العصر العثماني والمملوكي
الحراج والمشاتل الحراجية النظري والعملي
بيولوجية الحيوان العملية باللغتين العربية واالنجليزية  -الضفدعة
موسوعة الحضارة العربية  -العصر العباسي
موسوعة الحضارة العربية )العصر االندلسي(
موسوعة الحضارة العربية العصر االسالمي
موسوعة الحضارة العربية العصر الجاھلي
موسوعة الحضارة العربية)العصر االسالمي(
تخطيط االنتاج ومراقبتة
مقدمة في ادارة االنتاج والعمليات
بيولوجية الحيوان العلمية باللغتيين العربية واالنجليزية
بيولوجية الحيوان العملية باللغتين العربية واالنجليزية
بيولوجية الحيوان العملية  -الضفدعة-
بيولوجية الحيوان العملية باللغتين العربية واالنجليزية
ادارة المنشأت المالية)مدخل تحليلي واستراتيجي معاصر(
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الحديثي ،نزار عبد اللطيف
الحديد \ عز الدين ابوحامد ھبة اللة
الحديد \ عزالدين ابو حامد ھبة اللة
الحديد /عزالدين ابو حامد ھبة ﷲ
الحرازي  ،حسين بن فيض ﷲ الھمداني اليعبري
الحرازي ،شبير عبدﷲ
الحربي  ،دالل بنت مخلد
الحرملي /صالح عوض
الحزمي علي
الحسن ,محمدبن ابراھيم عبدالعزيز سالم بن سليم سالم
محمد بن عبداللة فھد العبيدان
الحسني /اسماعيل بن محمد الوشلي التھامي
الحسني ،السيد عبد الرزاق
الحسنية ،سليم ابراھيم
الحسون\ عدنان  ,امل حواري  ,فائق شقير
الحسين  /قصي
الحسين  /قصي
الحسين  /قصي
الحسين  /قصي
الحسين  /قصي
الحسين \ زياد جالل عامر عبد المطلب مجيد انما
الحسين /احمد حماد  ،اميل شودة دميان
الحسين /قصي
الحسين /قصي
الحسين /قصي
الحسين /قصي
الحسين /قصي
الحسين /محمد ابديوي
الحسين /محمد ابديوي
الحسيني  /احمد حماد  -اميل شنودة دميان
الحسيني  /احمد حماد  ،اميل شنودة دميان
الحسيني /احمد حماد  -اميل شنودة دميان
الحسيني /احمد حماد -اميل شنودة دميان
الحسيني/فالح حسن عداي  -علي منصور محمد
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العنوان
المساعد في البرمجة
التحليل )(2
علم التطور
االعمال القومية لساطع الحصري
الرياضيات للمھندسين  -المعادالت التفاضلية)(2
االعمال القومية لساطع الحصري
مرآة قلب  -شعر
االداب المحققة في مقبرات البندقة
الرجل الذي أحبة الحرم والھرم
النسر السبئي علي عبدﷲ صالح وھتاف الشمس ماذا بعد الثورة
والجمھورية؟
النسر السبئي علي عبدﷲ صالح وھتاف الشمس ماذا بعد الثورة
والجمھورية
تھامة في التاريخ
نظم المعلومات المحاسبية
المادية والمثالية وازمة العصر
اساسيات الكيمياء
التسويق المصرفي -مدخل متكامل للبنوك المتالك منظومة المزايا
التنافسية في عالم مابعد الجاف
المجمعة
من احداث واخبار الجزيرة العربية من عام  500ه إلى عام 1417
ه
من مشاھير الجزيرة العربية من عام 700ه إلى عام 1417ه
توحيد المملكة العربية السعودية واثرة في النھضة العلمية
واالجتماعية
البيئة العامة ) عملي (
البيئة العامة )عملي(
المحاسبة في المنشأت الفردية) اصول القياس المحاسبي
ادارة االعمال الصيدلية
ديوان صفي الدين الحلي
االسس الرياضية للبرمجة الخطية
االسس الرياضية للبرمجة الخطية
الحروب الصليبية عھد االنقسامات الداخلية
الحروب الصليبية عھد الوحدة
الحروب الصليبية عھد الجھاد المبكر
الحروب الصليبية عھد النصر
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الحسيني ،عبد الحسن
الحسيني ،وعد  -محي الدين مجبوح
الحصان،ليث عبد الجليل جواد  -زينب ابراھيم الحسني
الحصري /ابوخلدون ساطع
الحصري /احمد  0عبدﷲ زرين فرحات
الحصري ،ابو خلدون ساطع
الحضرمي  ,عبد القادر طيب
الحضرمي  /حسين بن محمد بن حسين االبريقي الحباني
الحضرمي  /عبد الرحمن طيب بعكر
الحضرمي  ،عبد الرحمن طيب بعكر
الحضرمي /عبد الرحمن طيب بعكر
الحضرمي /عبدالرحمن عبدﷲ احمد صالح
الحفناوي ،محمد يوسف
الحفني /عبد المنعم
الحفيظ\ عماد محمد ذياب
الحقيري ،محسن احمد
الحقيل -عبد الكريم بن حمد بن ابراھيم
الحقيل /عبد الكريم بن محمد بن ابراھيم
الحقيل /عبد الكريم بن محمد بن ابراھيم
الحقيل /عبدﷲ بن محمد
الحكيم  ,وسيم
الحكيم  ،وسيم
الحلبي -نبيل  /بطرس ميالة  /محمود علي الجبالي
الحلو/عبدالرحيم  -اسماعيل محمد رمضان  -عبد الحميد
عبد الفتاح المغربي
الحلي /صفي الدين
الحميدان  /سليمان  -عمر حامد  -حسن حميدة
الحميدان ،سليمان -عمر حامد -حسن حميدة
الحميدة  ،سالم محمد
الحميدة /سالم محمد
الحميدة ،سالم محمد
الحميدة ،سالم محمد
it_univ@aden‐univ.net

Aden University / Information Technology
Http://www.aden‐univ.net
book
المؤلف
العنوان
الحميدي /ابي عبدﷲ محمد بن ابي نصر فتوح بن عبدﷲ
تراثنا جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس
االزدي
منتخبات في اخبار اليمن)من كتاب شمس العلوم ودواء كالم العرب الحميري ،نشوان بن سعيد
من الكلوم(
الحميم ،فريال حميم ابراھيم  -عبد الرضا اكبر علوان
النباتات المائية والطحالب
المياح
بدائع الزھور في وقائع الدھور
الحنفي ،محمد بن احمد بن اياس0
الحنكي كريم
كم الطعنة اآلن
الحنين ،خالد بن محمد بن عبدﷲ
الملك عبد العزيز في عيون شعراء الشام
الحواري ،نضال عباس  -ابراھيم خالد عواد
مبادئ تسويق شركات الطيران
الحوالي  /محمد بن علي الحسين االكوع
صفحة من تاريخ اليمن االجتماعي وقصة حياتي
الحوالي  ،محمد بن علي االكوع
صفحة من تاريخ اليمن االجتماعي وقصة حياتي
الحوالي /محمد بن علي االكوع
اليمن الخضراء مھد الحضارة
الحوالي /محمد بن علي االكوع
صفحة من تاريخ اليمن االجتماعي وقصة حياتي
الحوالي /محمد بن علي بن الحسين االكوع
صفحة من تاريخ اليمن االجتماعي وقصة حياتي
الحوالي /محمد عبد علي االكوع
صفحة من تاريخ اليمن االجتماعي وقصة حياتي
الحوالي ،محمد االكوع
اليمن الخضراء مھد الحضارة
الحوالي ،محمد االكوع
اليمن الخضراء مھذا الحضارة
الحوالي ،محمد بن علي االكوع
صفحة من تاريخ اليمن االجتماعي وقصة حياتي
الحوالي،محمد بن االكوع
الوثائق السياسية اليمنية من قبيل االسالم إلى سنة  332ه
الحوالي،محمد بن علي االكو ع
الوثائق السياسية اليمنية من قبيل االسالم إلٮسنة  332ه
الحوثي /عبدﷲ بن احمد
الوجيز في توضيح قواعد ومناھج البحوث وتحقيق النصوص
الحوري /علي صالح
النور المبين في حصار السبعين
الحوفي/احمد محمد
ادب السياسة في العصر االموي
الحوفي ،احمد محمد
ادب السياسة في العصر االموي
الحويري /محمود محمد
منھج البحث في التاريخ
المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني االردني والنظام الحياري  /احمد حسن عباس
القانوني الجزائري
الحيالي  ،محمد جعفر فاضل
العالقات بين سوريا والعراق
الحيالي /وليد ناجي
االتجاھات المعاصرة في التحليل المالي)منھج علمي وعملي
متكامل(
الحيالي ،محمد جعفر فاضل
العالقات بين سوريا والعراق
دراسات في المشاكل المحاسبة المعاصرة نماذج محاسبية مقترحة الحيالي ،وليد ناجي
الحيالي ،وليد ناجي بدر علوان
المحاسبة المالية في القياس واالعتراف واالفصاح المحاسبي
الحيالي،وليد ناجي بدر محمد علوان
المحاسبة المالية في القياس واالعتراف واالفصاح المحاسبي
الحيدر ،محمد عبد الرحمن
اتصاالت االلياف البصرية
الحيمي /عفاف احمد
التركيب االجتماعي للمجتمع اليمني المعاصر دراسة للمتغيرات
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418
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العنوان
االجتماعية واالقتصادية للفترة من 2000 -1980م
مقدمة في علم الطفيليات
موسوعة اشھر جواسيس العالم
مقدمة في عالم الحيوان
اصول المحاسبة المالية
المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمھورية اليمنية)دراسة
مقارنة(
الكيمياء الميسرة ) المرحاة الثانوية (
المبسط في الكيمياء
ديوان الستالي
العقود اللؤلوية في تاريخ الدولة الرسولية
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية
تاريخ مجموع النوادر مما جرى لالوائل واالواخر 693 -616ه
الموارد المائية في العراق
افريقيا جنوب الصحراء
تراثنا قضاة قرطبة
تعلم االتوكاد
اوراق من شجرة المجد
شقائق النعمان على سموط الجمان في اسماء شعراء عمان
شقائق النعمان على سموط الجمان في اسماء شعراء عمان
تاريخ العمارة -العمارة الكالسيكية
ديوان شعر من سفوح الريف
تاريخ العمارة العمارة في العصور القديمة
تاريخ العمارة العمارة في العصور الوسطي العمارة االسالمية
واالوروبية-3-
معدن االسرار في علم البحار
التسويق في ظل عدم وجود نظام معلومات
عملي فيزيولوجيا الحيوان
الكيمياء العامة
الوجيز في النظم السياسية
عملي  -علم النبات
االدب المقارن
المدخل إلى علم الخلية والجنين
تاريخ القضاء االداري ونظام مجلس الدولة في سورية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الخالدي  ,نھاد ولي عزيز
الخالدي /عدنان
الخالدي ،نھاد ولي  -محمود قاسم قاسم  -محمد علي
الخطيب
الخداش،حسام الدين مصطفى-وليد زكريا صيام-عبد
الناصر ابراھيم نور0
الخراساني /ياسين محمد عبد الكريم
الخرسان \ عدنان السيد مرتضى
الخرسان \ عدنان مرتضى
الخرومي \ ابوبكر احمد بن سعيد
الخزرجي /علي بن الحسن
الخزرجي ،علي بن الحسن
الخزنداري ،قرطاي العزي
الخشاب /وفيق حسين -احمد سعيد حديد  -ماجد السيد ولي
محمد
الخشاب ،وفيق حسين  -ابراھيم عبد الجبار مشھداني
الخشني /ابي عبدﷲ محمد بن حارث بن اسر القيراواني
الخصاونة ،مجاھد احمد
الخصي \ محمود
الخصيبي  ,محمد بن راشد بن عزيز
الخصيبي ،محمد بن راشد بن عزيز
الخضر  ،عبد المعطي
الخضر ،احمد صالح
الخضر ،عبد المعطي
الخضر ،عبد المعطي
الخضوري /ناصر علي بن ناصر
الخضيري ،محسن احمد
الخطيب  ,محمد
الخطيب \ ابراھيم صادق  -مصطفى تركي
الخطيب  ،نعمان احمد
الخطيب /انور  -وفاء بغدادي  -ابتسام حمد  -محمد سليمان
الخطيب /حسام
الخطيب /محمد  -ناظم احمد  -محمد عادل حكيم
الخطيب/عدنان
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العنوان
المدخل إلى العالقات العامة
عملي فيزيولوجيا الحيوان
قواعد اللياقة البدنية في كرة القدم
محاسبة شركات االموال في أصولھا العلمية والعملية0
األصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات)نظري وعملي(
اسس الجغرافية العامة
المناخ واالنسان
الجغرافية الحياتية
الوطن العربي ارضة  -سكانة -مواردة
الجغرافيا الحياتية
دراسات في التراث الجغرافي العربي االسالمي
دراسات في التراث الجغرافي العربي االسالمي
مدخل لجغرافية الوطن العربي
المناخ واالنسان
الوطن العربي  -ارضة -سكانة -مواردة
الوطن العربي  -ارضة -سكانة -مواردة
دراسات في التراث الجغرافي العربي االسالمي
سالم علي قال نفخات من اشعار سالم علي عمر المحبوش
شل العجب -شل الدان  -ديوان يحي عمر اليافعي ))ابو معجب((
ودراسة عن حياتة واشعارة
الشائع من امثال يافع اكثر من  3400من االمثال الشعبية المتداولة
في يافع
عادات وتقاليد الزواج واغانية في يافع
النبع المتفجر -قصائد ومساجالت وزوامل للشاعر الشعبي يحي
محمد علوي الفردي
دستور الھوى والفن غزليات الشاعر الشعبي الكبير -شائف محمد
الخالدي)ابو لوزة(0
مساجالت الشاعرين الكبيرين محمد سالم الكھالي وشائف محمد
الخالدي  -شعر شعبي-
الجبر)(4
علم االسماك )) الجزء النظري ((
في االدب والنقد
الفسيولوجيا العامة
الفسيولوجيا العامة
علم النبات الغابي
في االدب واالدب المقارن دراسة وتطبيق
بين الفقة واالدب
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الخطيب ،سعاده راغب
الخطيب ،محمد
الخطيب ،منذر ھاشم  -علي الخياط
الخطيب،خالد  -صالح الرزق
الخطيب،خالد راغب  -خليل محمود الرفاعي
الخفاف  /عبد علي  -محمد احمد عقلة الحومني
الخفاف  /عبدة علي المھندس شعبان كاضم خضر
الخفاف  ،عبد علي  -علي شلش
الخفاف /عبد علي
الخفاف /عبد علي  -علي شلش
الخفاف /عبد علي  -محمد احمد عقلة المؤمني
الخفاف /عبد علي  -محمد احمد عقلة المؤمني
الخفاف /عبد علي  -محمد احمد عقلة المؤمني
الخفاف ،عبد علي  /ثعبان كاظم الخضير
الخفاف ،عبدة علي
الخفاف ،عبدة علي
الخفاف ،عبدة علي  -محمد احمد عقلة المومني
الخالفي ،علي صالح
الخالقي  ،علي صالح
الخالقي /علي صالح
الخالقي /علي صالح
الخالقي ،علي صالح
الخالقي ،علي صالح
الخالقي ،علي صالح
الخلف  /احمد
الخليف \مندي
الخليفة \ مبارك حسن
الخليفة \محمد بن صالح
الخليفة  ،محمد بن صالح
الخليفة /كمال فضل السيد
الخليفة /مبارك حسن
الخليلي  ,عبد الة بن علي
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العنوان
موسوعة العتبات المقدسة قسم كربالء
المدخل الى موسوعة العتبات المقدسة 3-2
موسوعة العتبات المقدسة  -الجزء االول من قسم سامراء
موسوعة العتبات المقدسة  -قسم القدس  -القسم الثاني
موسوعة العتبات المقدسة الجزء االول من قسم القدس -1-
موسوعة العتبات المقدسة الجزء االول من قسم الكاظمين
موسوعة العتبات المقدسة الجزء االول من قسم مكة المكرمة
موسوعة العتبات المقدسة الجزء الثاني من قسم الكاظمين 3-2
موسوعة العتبات المقدسة قسم المدينة المنورة
موسوعة العتبات المقدسة قسم النجف-1-
موسوعة العتبات المقدسة قسم النجف-2-
موسوعة العتبات المقدسة قسم خراسان
ديوان الخنساء
البيئة العامة )) نظري ((
في اليقظة العربية الخطاب السوسيو سياسي عند فرح انطون
السلطة لدى القبائل الغربية
فلسفة العلم في القرن العشرين  .االصول  -الحصاد -االفاق
المستقبلية
فلسفة العلم في القرن العشرين االصول -الحصاد  -االفاق المستقبلية
االنتفاضة والدولة الفلسطينية
صفحة الحوار القومي منتدى الفكر العربي المأزق العربي
الميثاق الوطني قضايا ومناقشات
المختصر من الكامل في التاريخ وتكملتة )636-594ه(
الصوت والعمارة
على طريق الوحدة اليمنية
افكار لتصميم ارض المنازل
علم االحياء المجھرية العلمي
دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغا
محاسبة الفنادق
محاسبة الفنادق
حركية التفاعالت الكيماوية
عصور ماقبل التاريخ
محاسبة الفنادق
وحدة التنوع وحضارة عربية اسالمية في عالم مترابط
فلسطين واليھود جريمة الصھيونية والعالم0
الجودة في المنظمات الحديثة
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الخليلي  /جعفر
الخليلي /جعفر
الخليلي /جعفر
الخليلي /جعفر
الخليلي /جعفر
الخليلي /جعفر
الخليلي /جعفر
الخليلي /جعفر
الخليلي /جعفر
الخليلي /جعفر
الخليلي /جعفر
الخليلي /جعفر
الخنساء \ تماضر بنت عمر بنت الشديد السلمي
الخوري  ,اكرم محمد عبيدو
الخوري /مارون عيسى
الخوري ،فؤاد اسحق
الخولي  ,يمنى طريف
الخولي  ،يمنى طريف
الخولي /لطفي
الخولي /لطفي
الخولي/لطفي
الخياط /علم الدين سنجر المسروري الصالحي
الخيمي ،محمد زھير
الدائرة االعالمية
الدار العربية للعلوم
الداغستاني  ،ھالة
الداقوقي /حسين
الدباس /نزية
الدباس ،نزية
الدباغ  ,عبدالمجيد محمد
الدباغ ،تقي -وليد الجادر
الدتاس /نزية
الدجاني  /احمد صدقي
الدجاني،يعقوب كامل -لينا يعقوب الدجاني0
الدرادكة  ،مأمون  -طارق الشبلي
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العنوان
الجودة في المنظمات الحديثة
الجودة في المنظمات الحديثة
ادارة الجودة الشاملة
االحصاء البارامتري والالبارامتري في اختبار فروض البحوث
النفسية والتربوية واالجتماعية
الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى نھاية القرن الثالث الھجري
ھندسة البيوت المحمية
اين الطريق؟ نظرات في السياسة والفكر االقتعصادية
الرياضيات مالھا وما عليھا
الموجز في التراث العلمي العربي االسالمي
مالمح الشعر القومي الحديث رصد ونقد
مالمح الشعر المھجري
دولة الرسول من التكوين إلى التمكين
علم االحياء المجھرية لالغذية  -الجزء العملي
علم االحياء المجھرية لالغذية
الوفيات
طبقات الشافعية
قالئد الذھب في معرفة انسان قبائل
ملخصات بحوث الدكتوراة للطلبة اليمنيين خريجي الجامعات
العراقية في عقد التسعينات)2000-1990م(
منھجية البحث العلمي في االدارة والمحاسبة
مدخل معاصر في المحاسبة المالية المتقدمة
الفلزات غير الحديدية وسبائكھا
معجم المصطلحات العلمية لعلوم ھندسة المواد
الحديد والفوالذ االتزان الحراري والسبائك
مدخل الى علوم المادة وھندستھا
مدخل الى علوم المادة وھندستھا
الجذور التاريخية للشعوبية
بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب
بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب
التكوين التاريخي لالمة العربية )دراسة في الھوية والوعي(
اقطاعية طبرية ودورھا في الصراع الصليبي االسالمي دراسات
في تاريخ الحروب الصليبية
محمد الشرفي ومسرحة السياسي واالجتماعي
ديوان مبيتات وموشحات
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الدرادكة  ،مأمون  -طارق الشبلي
الدرادكة /مأمون  -طارق الشبلي
الدرادكة /مأمون  -طارق الشبلي  -خالد الحياصات
الدردير ،عبد المنعم احمد
الدروبي ،محمد محمود
الدريش /روبرت أ  -جون و0بارتوك االبن
الدعيج ،احمد علي
الدفاع ،علي بن عبدﷲ
الدفاع ،علي عبدﷲ
الدقاق عمر
الدقاق \ عمر
الدقس ،كامل سالمة
الدليمي /خلف صوفي داود
الدليمي ،خلف صوفي داؤد
الدمشقي -لمحمد بن رافع السالمي
الدمشقي /ابي بكر بن احمد بن محمد بن عمر بن محمد
تقي الدين
الدمشقي /مصطفى حميدي بن احمد الكردي البالوي
الدناني /عبد الملك
الدھراوي /كمال الدين
الدھراوي/كمال الدين مصطفى
الدھشان  ،محمد عز
الدھشان  ،محمد عز  -فرج عبد السالم عبد العليم -
ابراھيم صالح المعتاز
الدھشان /محمد عز
الدھشان /محمد عز
الدھشان/محمد عز
الدوري /عبد العزيز
الدوري /عبد العزيز
الدوري ،عبد العزيز
الدوري ،عبد العزيز0
الدويكات ،فؤاد عبد الرحيم حسن
الدويھي  ,جميل ميالد
الدين ،محمد بن عبدﷲ شرف
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العنوان
موقع مباشر web directory
تحدر البلشفية
مبادئ التسويق الزراعي
التسوق الدولي
المفھوم الحديث الدارة التسويق
بحوث التسويق
تاريخ الموصل
تاريخ الموصل
االمثال والمصطلحات في اللغة االنجليزية
شرح المشعططات السبع
ثورة الجوع -شعر-
سير اعالم النبالء \ احكام الرجال من ميزان االعتدال من نقد
الرجال
سير اعالم النبالء | احكام الرجال من ميزان االعتدال في نقد
الرجال
النھايات واالتصال في حساب التفاضل والتكامل
تقنيات في التحليل الكيميائي
لوحات الغدر لوحات الثأر
من حقيبة الدھر لالنسان تحكي عن اخبار ردفان
االتجاة القومي في حركة االحرار اليميين 1948-1918م
الحقوق التربوية للطفل بين التشريع والواقع
االتجاة القومي في حركة االحرار اليمنيين 1948 -1918
االتجاة القومي حركة االحرار اليمنيين )1948-1918م(
االتجاة القومي في حركة االحرار اليمنيين 1918م1948-م
علم االحياء الدقيقة لطالب المعاھد الصحية
تاريخ مدينة صنعاء
الربذة صورة الحضارة االسالمية المبكرة في المملكة العربية
السعودية
وصف االرض المقدسة في فلسطين للحاج الروسي دانيال الراھب
مبادئ التسويق الحديث
نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة)نظري مع حاالت دراسية(
إدارة العمليات المصرفية
التحليل المالي للقوائم المالية والفصاح المحاسبي
دراسات في محاسبة المنشأت الخاصة )االقسام والفروع-الجمعيات-
النوادي-الفنادق(0
فلسفة التاريخ منطق الكشف التاريخي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الديني ،ربيع
الديھاني /امين  -قدم لة الياس شاكر
الديوة جي  ،ابي سعيد
الديوة جي  ،ابي سعيد  --محمد العجارمة
الديوة جي  ،ابي سعيد
الديوة جي  ،ابي سعيد
الديوه جي ،سعيد
الديوه جي،سعيد
الذكير /عبد العزيز محمد
الذماري ،ضياء الدين بن جمال  0عباس علي السوسوة
الذھباني ،محمد بن محمد
الذھبي  ,االمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان
الذھبي لالمام ,شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان
الذھبي لالمام ,شمس الدين محمد بن احمد عثمان
الذيب  ,انور ذيب محمود  -مؤيد قاسم القباجي
الذيب  ،محمد
الذيباني /سالم راشد ذيبان احمد
الذيفالي /عبدﷲ يحي
الذيفاني /عبدﷲ احمد
الذيفاني /عبدﷲ احمد يحي
الذيفاني /عبدﷲ يحي
الذيفاني ،عبدﷲ يحي
الرابطي ،عبدﷲ محمد
الرازي
الراشد ،سعد بن عبد العزيز
الراھب ،دانيال
الراوي  /خالد حمود السند
الراوي ،حكمت أحمد
الراوي /خالد وھيب
الراوي/خالد وھيب  -يوسف سعاده
الراوي،حكمت أحمد
الربيعي ,اسماعيل نوري
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المؤلف
العنوان
الرجب /باھر ھاشم
اصول غناء المقام البغدادي
الرحومي/احمد محمد-صالح االشول-ناجي علي االشول
اسرار ووثائق الثورة اليمنية
الرشدان /عبد الفتاح علي محمد خليل موسى
اصول العالقات الدبلوماسية والقنصلية
الرشدان /وائل
معالم الحضارة االسالمية في المملكة االردنية الھاشمية
الرعدي /محمد احمد
القات السلوى والبلوى
الرفاعي\ عبدالرحيم توفيق  =-سمير عبدالرزاق الشوبكي
تقنيات القرن  21لتحسين النبات باستخدام زراعة االنسجة
الرفاعي ،انور
تاريخ الفن عند العرب المسلمين
الرمحاني  ،فادي
ميكروسوفت ميسر اكسل اكس بي
الرواحي \ ناصر بن سالم بن عديم
ديوان الشيخ العالمة ابي مسلم البھالني
اللوامع البرقية في رحلة موالنا السلطان المعظم حمود بن محمد بن الرواحي ،ناصر بن سالم بن عديم
سعيد بن سلطان0
الروادي ،محمد بن مسلم
ادارة البنوك االسالمية بعد عولمة اسولق المال
الروسان محمود محمد
القبائل الثمودية والصفوية | دراسة مقارنة
الروسان /ممدوح
عالقة العراق السياسية مع اقطار المشرق العربي
الرومي /احمد عبدالجواد
صالح الدين االيوبي الناصر لدين ﷲ
قمم عالمية في ثرات الحضارة العربية االسالمية المعماري والفني الريحاوي ،عبد القادر
الزبيدي  -حمزة محمود
التحليل المالي  -تقييم االداء والتنبؤ بالفشل
الزبيدي /ابي الضيا عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني
قرة العيون بأخبار اليمن الميمون
الزبيدي /عبد اللطيف كريم
زبيد اصولھا وفروعھا
بغداد من  1900حتى سنة 1934م الجامع من المفيد والطريف 0الزبيدي ،فخري
الزبيري  /محمد محمود
ديوان الزبيري
الزبيري \ محمد محمود
ديوان الزبيري
الزبيري /ابي الضيا عبد الرحمن بن علي الربيع الشيباني
قرة العيون باخبار اليمن الميمون
الزبيري /محمد محمود
االمامة وخطرھا على وحدة اليمن
الزبيري ،محمد محمود
االمامة وخطرھا على وحدة اليمن
الزبيري،ابي الضياء عبد الرحمن بن علي الربيع الشيباني
قرة العيون بأخبار اليمن الميمون
الزرقة  /محمد ردمان
اليمن مؤامرة االنفصال وانتصار الوحدة
الزركة /محمد خميس
جغرافية المعادن والصناعة
الزرو\ نواف
وثائق -شھادات ادابة وتجريم من دير ياسين الى مخيم جنين
الزعبي  -ھيثم محمد
االدارة والتحليل المالي
الزعبي  ،ھيثم  -حسن ابو الزيت
التطبيقات االدارية والمالية في الحاسوب انظمة ألفا االدارية
الزعبي -ھيثم محمد
االدارة والتحليل المالي
الزعبي /صالح عبدﷲ  -احمد سليمان العواملة
التربية الرياضية للحاالت الخاصة
الزعبي /فايز  -محمد ابراھيم عبيدات
اساسيات االدارة الحديثة
الزعبي /محمد احمد
التغير االجتماعي بين علم االجتماع البرجوازي وعلم االجتماع
االشتراكي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
العنوان
الزعبي /ھيثم محمد
االدارة والتحليل المالي
الزعبي/فايز -محمد ابراھيم عبيدات
اساسيات االدارة الحديثة
الزغبي /حلمي عبد الكريم
االستراتيجية الصھيونية للسيطرة على البحر االحمر
الزغلول /نبيل جمال
اساسيات التشبيك في لغة mcse
الزكار /عبد اللطيف بديع
روبوت ملينيوم
الزمل /ناصر بن محمد
لماذا يكرھوننا ؟
الزھراني  /عبدالكريم بن صالح
جھود خادم الحرمين الشريفين في دعم القضية الفلسطينية
الحياة العلمية في صقلية االسالمية )484-212ه1091-826 /م( الزھراني  /علي بن محمد بن سعيد
الحياة العلمية في صقلية االسالمية)484 -212ه 1091 -826 /م( الزھراني /علي بن محمد بن سعيد
الزھراني /ناصر بن مسفر
حصاد االرھاب
الزوزني  ،ابن عبدﷲ الحسين
شرح المعلقات السبع
الزوكة /محمد خميس
جغرافية المعادن والصناعة
الزوكة ،محمد خميس
دراسة لبعض مشاكل االرض الزراعية في مصر
الزيائي ،فيصل ابراھيم
مجتمع البحرين واثر الھجرة الخارجية في تغير بنائة االجتماعي
الزيات؛ احمد حسن
تاريخ االدب العربي
الزين /حسن محمد
الحسين ملك يصنع التاريخ
السادات
السادات في ذكرى عبد الناصر خمس سنوات من المعاناة
السادات  ،محمد انور
ورقة اكتوبر مقدمة من الرئيس محمد انور السادات
الساعي ،مھيب  -وھبي عمرو
علم تدقيق الحسابات
السالم  ،مؤيد سعيد
نظرية المنظمة الھيكل والتصميم
السالم /ھواش احمد
الرياضيات ) -(1جبر خطي  0ھندسة تحليلية  0تحليل رياضي
السالم/ھواش
الرياضيات ) (3تحليل رياضي ومعادالت تفاضلية0
السالمي  ،عالء عبد الرزاق  -رياض حامد الدباع
تقنيات المعلومات االدارية
محاوالت توحيد اليمن بعد خروج العثمانين االولى)1097-1045ه -السالمي /محمود علي محسن
1685-1635م(
محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين االول)1097-1045ه /السالمي /محمود علي محسن
1685-1635م(الدولة القاسمية
محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين االول )1097-1045ه /السالمي ،محمود علي محسن
1685-1635م( الدولة القاسمية
السامرائي رقصي عبد المجيد ،عبد فخور نجم الريحاني
جغرافية االراضي الجافة
السامرائي /رقصي عبدالمجيد  ،عبد فخور نجم الريحاني
جغرافية االراضي الجافة
السامرائي ،عدنان ھاشم
االدارة المالية
السامرائي ،نعمان سلمان مھدي  -فرحان عودة ربيع
علم االجنة
السباتين /نجاح يوسف
افغانستان اول ضحايا العولمة
السباعي  ،احمد
تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم واالجتماع والعمران
السباعي /اجالل  -محمد صبحي عبد الحكيم
اطلس الشرق االوسط
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم واالجتماع والعمران
الوراثة الحيوانية
االسس العامة للوراثة الحيوانية )) الجلسات العملية ((
تربية الحيوان المجترات ) العملي (
تربية الحيوان المجترات ) نظري (
الوراثة الحيوانية
تربية الحيوان المجترات )نظري(
تربية الحيوان المجترات )علمي(
من وحي الثورة
فعالية تعليم النحو بالمدخل التكاملي في تعليم اللغة العربية
تاريخ ايران السياسي بين ثورتي 1979-1906م
تاريخ ايران السياسي بين ثورتين
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاھرة
الخيل معقود في نواصيھا الخير
النظام المحاسبي الموحد في ضوء القرار  204لسنة 2001م
طبقات المؤرخين
منھج العقاد في دراسة الشخصيات االسالمية
بنت الرياض ) رؤية شعرية (
البيئة والبعد االسالمي
تجربة اليمن الديمقراطية)تحليالت -مواقف -ذكريات(0
نشأة جامعة عدن وتطورھا
الحياة السياسية ومظاھر الحضارة في اليمن في عھد الدوريات
المستقلة من سنة )(1228 -1037
الحياة السياسية ومظاھر الحضارة في اليمن في عھد الدويالت
المستقلة من سنة 429ه1037/م)626ه1228 /م(
الحياة العسكرية في دولة سبأ دراسة من خالل نقوش محرم بلقيس
حزب الطليعة الشعبية بين البعث واالشتراكي 00في اليمن الجنوبي
1978-1959م
العولمة وقضايانا
دليل الطالب للدروس العملية في علم الزواحف
دراسات في ثرات العرب الفكري
اليسار المصري والقضية الفلسطينية )دراسة وثائق(
ماذا جرى لمصر مسلمون واقباط
اليسار المصري 1940-1925م تاريخ الحركة االشتراكية في
مصر)(2
تاريخ المنظمات اليسارية المصرية 1950-1940
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
السباعي ،احمد
السبع  ,محمد مروان
السبع  -محمد مروان
السبع  ,محمد مروان  .محي المزيد  .فريد حالق
السبع \ محمد مروان  .محي المزيد
السبع  ،محمد مروان
السبع  ،محمد مروان  -محي المزيد
السبع  ،محمد مروان  -محي المزيد  -فريد حالق
السبع /سالم احمد
السبع /سعاد سالم احمد
السبكي /د.امال
السبكي ،آمال
السبوطي /جالل الدين عبدالرحمن
السبيعي ،سند بن مطلق
السجاعي /محمود محمود
السخاوي ،شمس الدين
السداني  ,علي خالد
السدحان ,مصطفى
السرطاوي ،فؤاد عبد اللطيف
السروري  ،عبد الوكيل اسماعيل
السروري  ،عبد الوكيل اسماعيل
السروري /محمد عبدة محمد
السروري /محمد عبدة محمد
السروري /نبيل عبد الوھاب عبد الغني عبد الدائم
السروري ،عبد الوكيل بن اسماعيل بن محي الدين
السعدون  ،حميد حمد
السعدون ،محمد بن خالد
السعدي  /عباس فاضل
السعيد  /رفعت
السعيد  ،رفعت
السعيد ،رفعت
السعيد ،رفعت
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العنوان
صفحات من تاريخ مصر رؤية للعالقة بين التاريخ والسياسة
منظمات اليسار المصري 1957 -1950 -م
تاريخ السعود
النظام المحاسبي الموحد
العم مسفر مجموعة قصصية
االنتخابات الرئاسية في اليمن عقدت الندوة في سبتمبر 1999م
كتابات )(1
انتاج محاصيل صناعية
حكايات من الوطن العربي الكبير
االمثال الشعبية في عدن
لمحات عن االغاني والرقصات الشعبية في محافظة حضرموت
اضواء جديدة على التاريخ تبابعة وملوك اليمن )ملوك سبأ وذي
ريدان وحضرموت ويمنة واعرابھم في الطود/نجد وتھامة(
تطور المعرفة التاريخية عن حضارة اليمن قبل االسالم
اعالم االدب المعاصر في مصر ) (1طة حسين
اعالم االدب المعاصر في مصر  4 -احمد امين
ثورة اليمن الدستورية تأليف ضباط من رؤساء خاليا القيادة
العسكرية لثورة 1948م
قالئد المرجان
الفقة في اطار االدب
جغرافية الموارد الطبيعية
الجغرافيا السياسية المعاصرة
ادارة وتطوير مشاريع البرمجيات
الجغرافيا السياسية اسس وتطبيقات
الجغرافيا السياسية المعاصرة
جغرافية الوطن العربي
رحلة الى الفردوس المفقود رحلة الى االندلس
االستبداد والحرية في فكر النھضة
الجامعة ومشكالت العصر
التعددية السياسية في اليمن اسس التجربة وحدود الممارسة
منائح الكرم في اخبار مكة والبيت ووالة الحرم
منائح الكرم في اخبار مكة والبيت ووالة الحرم
منائح الكرم في اخبار مكة والبيت ووالة الحرم
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
السعيد ،رفعت
السعيد ،رفعت
السعيد ،ناصر
السقا ،حمدي
السقاف  /زين
السقاف  /فارس
السقاف  ،ابو بكر
السقاف  ،علي عيدروس
السقاف /احمد
السقاف /انتباة السيد ابوبكر
السقاف /جعفر محمد
السقاف /حمود محمد جعفر
السقاف /عبد الرحمن عمر عبد الرحمن
السكوت ,حمدي مارسن جونز
السكوت /حمدي -مارسدن جونز
السالل ،المثير عبدﷲ  -العميدحسين الدفعي  -حسين عنبة
السليمي ،حمد بن عبيد
السمائلي \ ابي سرور حميد بن عبداللة بن حميد بن سرور
بن سليم بن علي الجامعي العماني
السماك  ،محمد ازھر سعيد  -الساعاتي ،باسم عبد العزيز
السماك /محمد ازھر سعيد
السماك ،عبد الوھاب كامل
السماك ،محمد ازھر سعيد
السماك ،محمد ازھر سعيد
السماك ،محمد ازھر سعيد
السماوي /احمد عبد الرحمن
السماوي ،احمد
السمرة ،محمود
السميري /نشوان محمد-أحمد علي الشادي  -نصر طة
مصطفي تقديم
السنجاري /لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين
السنجاري /لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين  -جميل عبدﷲ
محمد المصري
السنجاري /لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين  -جميل عبدﷲ
محمد المصري
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العنوان
منائح الكرم في اخبار مكة والبيت ووالة الحرم
منائع الكرك في اخبار مكة والبيت ووالة الحرم
منائح الكرم في اخبار مكة والبيت ووالة الحرم
علم الوراثة
علم الوراثة
اساسيات علوم النبات
التطورات الديمقراطية في الجمھورية اليمنية
علي احمد باكثير  -حياتة  -شعرة الوطني واالسالمي
سبائك الذھب في معرفة قبائل العرب
بھجة المجالس المشتملة على فنون كثيرة من العلوم والحكم
والمواعظ
عمان عبر التاريخ
مقاصد االبراز على مطالع االنوار
عمان عبر التاريخ
معالم االثار اليمنية
أرام القوت أو معجم بلدان حضرموت
التاريخ والمؤرخون العرب
تاريخ العرب في عصر الجاھلية
دراسات في تاريخ العرب )تاريخ الدولة العربية(
دراسات في تاريخ العرب )تاريخ العرب قبل االسالم(0
دراسات في تاريخ العرب العصر العباسي االول
في تاريخ وحضارة االسالم في االندلس
مناھج البحث في التاريخ االسالمي واالثار االسالمية
رواد الرياضة في مصر
تكوين اليمن الحديث اليمن واالمام يحي)1948-1904م(
الشخصيةالعربية)بين صورة الذات ومفھوم االخر
اساسيات بحوث التسويق مدخل منھجي واداري
الرئيس علي عبدﷲ صالح وواحدية الوطن
المحاسبة الضريبية في المملكة العربية السعودية
الرئيس وواحدية الوطن
دراسات نظرية تطبيقية -نظم المحاسبة والرقابة وتقييم االداء في
المصارف والمؤسسات المالية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
السنجاري /لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين  -جميل عبدﷲ
محمد المصري
السنجاري /لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين  -ماجدة فيصل
زكريا
السنجاري /لعلي بن تاج بن تقي الدين  --ملك محمد خياط0
السھريجي /محمد احمد  -فاروق احمد رضا  -محمد محمد
الحداد
السھريجي /محمد احمد -فاروق احمد رخا -محمد محمد
الحداد0
السواج ،محمد وجدي  -حسين العروسي
السوسوة ،امة العليم
السومحي  ,احمد عبد اللة
السويدي ،البغدادي
السيابي \ خلفان بن جميل
السيابي /سالم بن حمود
السيابي /سالم بن حمود
السيابي /سالم بن حمود بن شاس
السياغي -حسين احمد
السيب عبدالرحمن بن عبيد اللة السقاف المتوفي سنة )
1375ه(
السيد عبد العزيز سالم
السيد عبد العزيز سالم
السيد عبد العزيز سالم
السيد عبد العزيز سالم
السيد عبد العزيز سالم
السيد عبد العزيز سالم
السيد عبد العزيز سالم
السيد فرج
السيد مصطفى سالم
السيد يسين
السيد /اسماعيل محمد
السيد /مھا
السيد ،حسين محمد
السيد ،مھا
السيسي -صالح الدين حسن
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العنوان
تاريخ الخلفاء
بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
مبادى علم بيئة الحشرات
مبادئ علم بيئة الحشرات
الغدد الصماء في الالفقاريات
الال فقريات
الغدد الصماء في الالفقيريات
الالفقاريات  -لطلبة قسم علوم الحياة لكليتي العلوم والتربية
القصة القصيرة نظريا وتطبيقا
ادوار التاريخ الحضرمي
الطيور البرية في االردن
ديوان الشافعي
نشر المحاسن اليمانية في خصائص اليمن ونسب القحطانية
قصة االدب في اليمن
الفكر الجغرافي -سيرة ومسيرة
دافعة الدوافع
من اليمن
التنمية الجغرافية دعامة التخطيط
الرحلة عين الجغرافية المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة
الميدانية
تاريخ المخالف السليماني في ظل حكم اسرة آل خيرات -1141
1264ه1848-1727 /م
من االدب اليمني نقد وتاريخ
نفحات  00ولفحات00من اليمن
الفكر الجغرافي سيرة ومسيرة
جغرافية العالم االسالمي
جغرافية الوطن العربي الكبير
أدباء من الخليخ العربي
استخدام بيانات المحاسبة الحكومية في تقييم االداء في الجمھورية
اليمنية
المبالغة في الشعر العباسي
القراءة والتلقي في النقد العربي
الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للھجرة
الحياةو العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للھجرة
اليمن في صدر االسالم
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
السيوطي /الحافظ جالل الدين
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن
الشاذلي ,محمد محمد
الشاذلي /محمد محمد
الشاروك  ,زھير محمد عبداللة نجم شليمون كوركيس
الشاروك  ,زھير محمد عبداللة نجم شليمون كوركيس
الشاروك ،زھير محمد عبدﷲ  -نجم شليمون كوركيس
الشاروك ،زھير محمد عبدﷲ  -نجم شليمون كوركيس
الشاروني  ,يوسف
الشاطري ،محمد بن احمد بن عمر
الشافعي -درويش مصطفى  -سھيل محمود اسماعيل
الشافعي /ابي عبدﷲ محمد بن ادريس الشافعي
الشافعي/ابن الدبيع الشيباني /وجية الدين عبد الرحمن بن
علي بن محمد
الشامي  /أحمد محمد
الشامي  /صالح الدين علي
الشامي \ احمد بن محمد
الشامي \ احمد محمد
الشامي /صالح الدين علي
الشامي /صالح الدين علي
الشامي /فؤاد عبد الوھاب
الشامي ،احمد بن محمد
الشامي ،احمد بن محمد
الشامي ،صالح الدين علي
الشامي ،صالح الدين علي  -زين الدين عبد المقصود
الشامي ،صالح الدين علي  ،فؤاد محمد الصقار
الشباط /عبدﷲ احمد
الشبامي ،محمود محمد
الشبيلي  ,عبد العزيز بن عبداللة
الشجاع  ،عادل قاسم عبدة
الشجاع /عبد الرحمن عبد الواحد
الشجاع /عبد الرحمن عبد الواحد
الشجاع /عبد الرحمن عبد الواحد
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المؤلف
العنوان
اليمن في صدر االسالم من البعثة المحمدية حتى قيام الدولة االموية الشجاع /عبد الرحمن عبد الواحد
الشجاع /عبد الرحمن عبد الواحد
اليمن في عيون الرحالة
الشجاع /عبد الرحمن عبد الواحد
تاريخ اليمن في االسالم في القرون االربعة الھجرية االولى
دراسات في عھد النبوة والخالفة الراشدة )رؤية جديدة لتاريخ صدر الشجاع /عبد الرحمن عبد الواحد
االسالم(0
الشجاع /عبدالرحمن عبد الواحد
الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للھجرة
الشحادة،عبد الرزاق0
محاسبة المنشأت المالية -البنوك التجارية0
الشراح /رمضان علي
المدخل في مبادئ المحاسبة
الشرجبي /قائد نعمان
الشرائح االجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني
الشرع /مجيد جاسم
المحاسبة في المنظمات المالية)المصارف وشركات التأمين(0
الشرعي /عبد الغني علي سعيد ھادي
مدينة السوا دراسة تاريخية اثرية
الشرفي  /محمد
الحب دموع والحب ثورة
الشرفي /محمد
االنتظار لن يطول ) مسرحية شعرية (
الشرفي  ،محمد
مسرحية شعرية االنتظار لن يطول
الشرفي /محمد
في ارض الجنتين  -مسرحية شعرية-
الشرقاوي /عبدﷲ
فتوح الشام للوافدي
الشرمان ،زياد محمد  -عبد الغفور عبد السالم
مبادئ العالقات العامة
الشروافي \ احمد بن محمد
نفحة اليمن فيما يزول بذكرة الشمس
الشرواني /احمد بن محمد
نفحة اليمن فيما يزول بذكرة الشجن
الشرواني /احمد بن محمد االنصاري اليمني
نفحة اليمن فيما يزول بذكرة الشجن
الشريف احمد ابراھيم
العقاد واسرة محمد على
الشريف /محمد
برنامج ادارة المشاريع
الشريف ،عليان
المحاسبة الضريبية وتطبيقاتھا في االردن
الشريك /يوسف محمد احمد محمود عليان
تكنولوجيا اللحوم ومخلفاتھا الجودة -الحفظ -التداول
الشريك،محمد يوسف محمد  /العارف غيث مروان  -احمد
االتجاھات الحديثة في تصنيع وتداول االغذية المجمدة
عبد المنعم عسكر
مناھج البحوث الجامعية خصائصھا وتقنيات كتابتھا الطرق المثالية الشعبي /محمود قاسم
في كتابة البحوث والمقاالت والرسائل واالطروحات
الشعيبي /محمد
اليمن الظاھرات الطبيعية والمعالم االثرية))دراسة تطبيقية
ومنھجية((
الشقاع\ عوض ناصر
طقوس النار واالحجار
الشكري /جابر
تاريخ العلم اليوناني
الشلش /علي حسين -ازاد محمد امين
جغرافية استراليا االقليمية
الشلش /علي حسين -عبد علي الخفاف
الجغرافية الحياتية
الشماحي /عبدﷲ بن عبد الوھاب المجاھر
اليمن االنسان والحضارة
الشماحي /عبدﷲ بن عبد الوھاب المجاھر
اليمن واالنسان والحضارة
الشماحي ،عبدﷲ بن عبد الوھاب المجاھد
اليمن االنسان والحضارة
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
كتاب السير
مبادئ االدارة مع التركيز على ادارة االعمال
مبادئ االدارة مع التركيز على ادارة االعمال
اليمن  -االنسان -الحضارة
مدخل في علم االقتصاد
جاللة الملك عبدﷲ الثاني -دراسة في الرؤى واالفكار
حرب االيام العشرة )حوادث عدن 1986م(
جاللة الملك عبدﷲ الثاني) دراسة في الرؤى واالفكار(
الحضر العاصمة العربية
الحضر العاصمة العربية
من اعالم االغتراب اليمني
 1000ساعة حرب
ماحمة الوحدة اليمنية  1000ساعة حرب
ملحمة الوحدة اليمنية  1000ساعة حرب
تاريخ اليمن سياسيا ً واعالميا ً من خالل النقود العربية االسالمية
للفترة مابين الثالث والتاسع الھجريين )15-9م(
تاريخ اليمن سياسيا ً واعالميا ً من خالل النقود العربية االسالمية
للفترة مابين القرنين الثالث والتاسع الھجريين
مبادئ ادارة االعمال االساسيات واالتجاھات الحديثة
جيولوجية الدرع العربي
المية العرب نشيد العحراء للشاعر االزد " الشنفرى "
االقنان والعواصف
االدارة التسويقية الحديثة
االنشاء المعماري
حول الوحدة اليمنية -واالنتھازية اليسارية والحزب االشتراكي
اليمني
وصف صنعاء )مستل من كتاب المنشورات الجلية(0
الخروج من نفق االغتراب واحداث ثورة ثقافية في اليمن
رسائلي الى شھيد اليمن ابراھيم الحمدي والقضية اليمنية
العرب والحضارة االوروبية
الشعر الحديث في السودان
ذكريات الشوكاني
التاريخ االسالمي-واثره في الفكر التاريخي االوروبي في عصر
النھضة
دراسات في التاريخ االسالمي
دراسات في تاريخ اليمن القديم
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الشماخي \ احمد بن سعيد بن عبدالواحد
الشماع /خليل محمد حسن
الشماع  ،خليل محمد حسن
الشمامي ،عبدﷲ بن عبد الوھاب المجاھد
الشمري  ،ناظم محمد نوري  -محمد موسى الشروف
الشمري ،غسان ابراھيم
الشمري ،محمد كريم ابراھيم
الشمري،غسان ابراھيم
الشمس  /ماجد عبدﷲ
الشمس ،ماجد عبدﷲ
الشميري \ عبدالولي
الشميري /عبد الولي
الشميري /عبد الولي
الشميري /عبد\ الولي
الشميري /فؤاد عبد الغني محمد
الشميري /فؤاد عبد الغني محمد
الشميمري /احمد بن عبد الرحمن  -عبدالرحمن بن احمد
ھيجان -بشرى بنت بدير المرسي غنام
الشنطي /احمد محمود سلمان
الشنفرى
الشنواح /علي مھدي
الشنواني /صالح
الشھابي /عبد الغني
الشھادي ،محمد علي
الشھاري /جمال الدين علي
الشھاري ،محمد علي
الشھاوي ،محمد علي
الشوباشي ،محمد مفيد
الشوش \ محمد ابراھيم
الشوكاني /محمد بن علي
الشيال /جمال الدين
الشيال،جمال الدين
الشيبة \ عبداللة حسن
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المؤلف
العنوان
الشيبة \ عبداللة حسن
دراسات في تاليخ اليمن القديم
الشيبة \ عبداللة حسن
محاضرات في تاريخ العرب القديم
الشيحة ،عبدﷲ بن عبدالكريم
اسس نظرية التقدير
صالت عمان بالواليات المتحدة االمريكية خالل حكم السيد سعيد بن الشيخ  ،رافت غنيمي
سلطان
الشيخ /توفيق
البترول والسياسة في المملكة العربية السعودية
الشيخ ،رافت
تفسير مسار التاريخ )نظريات في فلسفة التاريخ(0
الشيخلي ،عبد الرزاق ابراھيم -فضيلة صادق زلزلة-
العالقات العامة
فخري جاسم سلمان
الصائغ /وجدان
السنونوة والربيع قراءة في القصيدة اليمانية
الصور االستعارية في الشعر العربي الحديث رؤية بالغية لشعرية الصائغ /وجدان
االخطل الصغير
الصائغ /وجدان
طوق الياسمين قراءات في السدد والفلكلور
الصائغ /وجدان
قيثارة سومر قراءات في القصيدة العراقية المعاصرة
الصائغ /وجدان عبدااللة
العرش والھدھد مقاربات تأويلية لبالغة الصورة في الخطاب
الشعري اليمني المعاصر
السنونوة والربيع قراءة في القصيدة اليمانية
الصائغ ،وجدان0
الصابوني /رجاء
الرياضيات )(6
الصابوني/ھدئ
محاضرات في تحليل االنظمة الخطية
الصانع  ،محمد ابراھيم
االھداف السلوكية واالختبارات المدرسية
الصانع  ،محمد ابراھيم
التربية البيئية لطلبة الجامعات
الصانع ،محمد ابراھيم
اساليب تدريس العلوم والثقافة العلمية
مھارات اعداد وانجاز االبحات العلمية والتربوية والرسائل الجامعية الصانع ،محمد ابراھيم
الصاوي/محمد اسماعيل عبدﷲ
شرح ديوان جرير
الصايدي /احمد قايد
العالقات اليمنية -االلمانية 1940 -1927م دراسة وثائقية
الصايدي ،احمد قايد
العالقات اليمنية -االلمانية 1940-1927م دراسة وثائقية
الصايدي ،احمد قايد
المادة التاريخية في كتاب )نيبور( عن اليمن
الصباح  ,سعاد محمد
منارة على الخليج
الصباح  ,سعاد محمد
منارة على الخليج
النبات العام---علم الخلية---النسيج النباتي وتعضي الجھاز االعاشي الصباغ  ,عبدالعزيز
في البذريات
الصباغ \ عبد العزيز
التصنيف النباتي وتعضي جھاز التناسل في مغلفات البذور
النبات العام علم الخلية -النسج النباتية وتعضي الجھاز االعاشي في الصباغ  ،عبد العزيز
البذريات
الصباغ/ليلى
معالم تاريخ اوروبا في العصر الحديث
الصباغ/ليلى
من اعالم الفكر الحربي في العصر العثماني
الصباغ ،جعفر -جالل زكي
تكييف الھواء في الخيام والمنشأت النسيجية الغشائية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
العنوان
الصبان /عبد القادر محمد
لمحة عن حياة البادية
الصبان /محمد سمير  -احمد عبد الملك -احمد حسين علي
المحاسبة المالية المتوسطة
واخرون
الصبان/محمد سمير  -جمال الدين الدھراوي -عبدﷲ عبد
المحاسبة المتوسطة  -القياس واالفصاح وفقاً لمعايير المحاسبة
العظيم ھالل
المالية
الصبري /غريغوريوس ابي الفرج بن اھرون
تاريخ مختصر الدول
الصحاري /سلمة بن سلم العوتبي
االنساب
الصحاري ،سلمة بن مسلم اعوتبي
دراسة وتخليص لكتاب )االنساب(0
الصحن /محمد فريد
التسويق
الصحن/عبدالفتاح  -محمد السيد سرايا  -فتحي رزق
الرقابة والمراجعة الداخلية
السواقيري
الصدي /فتحي  0غسان القاضي
تنظيم المشروعات وادارتھا)(1
الصدي/فتحي  -غسان القاضي
تنظيم المشروعات وادارتھا )(1
الصديقي  ،عبد اللطيف يوسف
مسألة الالنھائية في الرياضيات  -نظرية جورج كانتور
مقدمة في النظرية العامة لمفھوم الحق الشخصي وتقسيمات العقود -الصراف /عباس  -بشار ملكاوي  -جورج حزبون
تمھيد مصادر االلتزام -العدد رقم )(3
مبادئ علم الحيوان العام
الصراف/صالح كامل  0محمد عباس عبد اللطيف 0
ابراھيم علي
الصرن /رعد حسن
ادارة االبداع واالبتكار االسس التكنولوجية وطرائق التطبيق
الصعيدي -محمود جاسم ردينة عثمان
األساليب الكمية في التسويق
نزھة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي عصر الفراعنة الصغدي  ،الحسن بن ابي محمد عبدﷲ الھاشمي العباسي
واالنبياء حتى 717ه
الصغير ،صالح بن محمد
مقدمة في االحصاء االجتماعي
تقاريظ نشر العرف لنبالء اليمن بعد االلف إلى سنة  1357ھجرية الصفاني/محمد بن يحي عبدﷲ بن احمد بن اسماعيل بن
الحسني بن احمد بن زبارة الحسني0
الصفدي  /ھشام
الوجيز في تاريخ حضارات آسيا الغربية
الصفدي ،ھشام
علم االثار الشرقية
الصفواني /صادق محمد
االوضاع السياسية الداخلية لليمن في النصف االول من القرن
التاسع عشر الميالدي
الصالبي /علي محمد محمد
الدولة العثمانية -عوامل النھوض واسباب السقوط
الرياضيات العامة )(1مدخل الى االحصاء الرياضي والجبر الخطي الصلخدي  ،سلطان
الصلخدي ،سلطان
الرياضيات العامة مدخل الى االحصاء الرياضي والجبر الخطي
الصلوي /العزي
الھجرات اليمنية عبر التاريخ الى منطقة شرق افريقيا ) الجزء
االول(0
الصلوي /عبد الجبار عبدﷲ سعيد
السياحة في اليمن المالمح الراھنة والرؤية المستقبلية
الصليبي ،محمد علي
قراءات في فكر ابي نبھان
الصميدعي ،محمود جاسم  -ردينة عثمان يوسف
سلوك المستھلك مدخل كمي وتحليلي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
اساسيات التسويق الشامل والمتكامل
علم الحشرات العام  -العملي
مسالك االبصار في ممالك االمصار وعجائب االخبار ومحاسن
االشعار وعيون االثار
مسالك االبصار في ممالك االمصار وعجائب االخبار ومحاسن
االشعار وعيون االثار
االنباء عن دولة بلقيس وسبأ
اليمنيون في االندلس النشاط الجھادي من الفتح حتى نھاية الحجابة
العامرية 399-91ه
المجموع من المنتخب المنثور في اخبار الشيوخ من تاريخ دمشق
وصور
العنف والعنف السياسي في المجتمع اليمني) شھادات في قضايا
الفكر واالدب(
التحول الديمقراطي في اليمن التحدي 00واالستجابة دراسة تحليلية
مقارنة لالنتخابات البرلمانية 2003-97-93م
التحول الديمقراطي وحقوق االنسان في اليمن
تاريخ الواليات المتحدة االمريكية
االدارة المالية أطر نظرية وحاالت عملية
الروض الزاھر في تاريخ ظاھر
ادارة المواد الشراء والتخزين بين النظرية والتطبيق الكمي
دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات
دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المنشروعات
ادعاءات الملكية في القانون الكويتي
البيع الشخصي /دراسة للمھارات الواجب توافرھا في رجل البيع
دليل المھارات
البيع الشخصي -دراسة للمھارات الواجب توافرھا في رجل البيع
دليل المھارات
مفاھيم ادارية حديثة
مجلس التعاون الخليجي واليمن الفرص والمتطلبات
تراثنا بغية الملتمس في تاريخ رجال اھل االندلس
فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة تحليل-تدريب -قياس
ادارة القنوات التسويقية
تنفيذ االحكام االجنبية وفقا ً للقانون االردني واالتفاقات الدولية -
دراسة مقارنة-
تسويق الخدمات
ادارة الضيافة )مدخل مھني(كتاب محكم علمياً
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الصميدعي /محمود جاسم  -بشير عباس العالق
الصندوق  ،نضال مھدي  -0حسين عباس العلي
الصنعاني /محمد بن صالح بن الحسن العصامي
الصنعاني /محمد بن صالح بن حسين العصامي
الصنعاني ،محمد بن محمد بن يحي بن عبدﷲ بن احمد ابن
اسماعيل بن الحسين بن احمد زبارة الحسني
الصنوي /عبد الرب محمد سعيد
الصوري /ابي الفرج غيث بن علي بن عبد السالم
االرمنازي
الصوفي /احمد
الصوفي /احمد عبدﷲ د 0عادل الشرجبي رجاء علي مقبل
الصوفي /فيصل سلطان
الصياح ،طليعة راغب العلي
الصياح ،عبد الستار مصطفى  -سعود جايد مشكور
العامري
الصياغ /عبود
الصيرفي /محمد
الصيرفي /محمد عبد الفتاح
الصيرفي /محمد عبد الفتاح
الصيرفي /ياسر احمد كامل
الصيرفي ،محمد
الصيرفي ،محمد
الصيرفي ،محمد عبد الفتاح
الضالعي /محمد عباس -احمد محمد طالب
الضبي /احمد بن يحي بن احمد بن عميرة
الضمد ،عبد الستار جبار
الضمور /ھاني حامد -المحاضر المتفرغ
الضمور /قاسم عبد الحميد
الضمور /ھاني حامد
الطائي /حميد عبد النبي
it_univ@aden‐univ.net

Aden University / Information Technology
Http://www.aden‐univ.net
book
العنوان
الرياضة المالية
محمد بن سالم وكتابة" طبقات الشعراوي "
عبقرية الخيال في رسالة الغفران
تاريخ االمم والملوك
تاريخ االمم والملوك
فھارس تاريخ االمم والملوك
تاريخ االمم والملوك
تاريخ االمم والمماليك
فھارس تاريخ االمم والملوك
تاريخ االمم والملوك
صلة وتكملة وذيل تاريخ االمم والملوك
المحكمة الدستورية الكويتية تكوينھا  -اختصاصاتھا -اجراءاتھا-
)دراسة تحليلية مقارنة(
البعد االجتماعي لالحزاب السياسية
االنسان والبيئة -الموارد الطبيعية والتلوث
االنسان والبيئة -السكان والمفاھيم االساسية للبيئة
تأثر العربية باللغات اليمنية القديمة
حقوق االنسان وحريات االساسية
الفخري في اآلداب السلطانية والدول االسالمية
شوقي وحافظ
مدخل الى تاريخ نشر الثرات العربي مع محاضرة عن التصحيف
والتحريف
مقدمة في تحليل االعمال وحماية نظم القدرة الكھربائية
االحتماالت النظرية والتطبيق
شرح بائية علقمة ) طحا بك قلب (
ضؤ البيت
التقنية النسيجية الخلوية
المرشد الى فھم اشعار العرب وصناعتھا
دليل الطالب للدروس العملية في علم االنسجة الحيوانية
التاريخ يتكلم
اساسيات علم كيمياء االنسجة)) النظرية والتطبيق((
محاضرات في تاريخ العرب واالسالم
الطفيليات البيطرية
الجغرافيا السياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد
الجفرافيا السياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد
الجغرافيا السياسية المعاصرة في ظل نظام دولي جديد
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
الطائي /نبيل ابراھيم محمود
الطاھر علي جواد
الطباع ،عمر انيس
الطبري /ابي جعفر محمد بن جرير
الطبري /البي جعفر محمد بن جرير
الطبري /البي جعفر محمد بن جرير
الطبري/البي جعفر محمد بن جرير
الطبري/البي جعفر محمد بن جرير
الطبري/البي جعفر محمد بن جرير
الطبري ،البي جعفر محمد بن جرير
الطبري ،البي جعفر محمد بن جرير
الطبطبائي /عادل
الطحان  ،عبدالرضا حسين
الطرزي /عبدﷲ  -احمد الظاھر
الطرزي ،عبدﷲ  -احمد الظاھر
الطعان /ھاشم
الطعيمات  ،ھاني سليمان
الطقطقا /محمد بن علي بن طباطبا
الطناحي  ،طاھر
الطناحي /محمود محمد
الطوس /يوسف محمد  -ھاني محمد بني عودة
الطويل /مجدي
الطيب  ,عبداللة
الطيب \ صالح
الطيب  ،نوري بن ظاھر
الطيب عبداللة
الطيب نوري بن طاھر
الطيب ،عبدالملك
الطيب ،نوري بن طاھر  -بشير محمود جرار
الطيباوي /عبد اللطيف
الطيف  ,خليل ابراھيم
الظاھر  /نعيم أبراھيم
الظاھر  /نعيم أبراھيم
الظاھر  ،نعيم ابراھيم
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العنوان
جغرافية الوطن العربي
الدور السياسي للقبيلة في اليمن
دراسات في تاريخ االغريق
دراسات في تاريخ االغريق)(2
تاريخ االغريق  -دراسة في التاريخ السياسي والحضاري الباكر
الكالسيكي حتى ظھور االسكندر
االثار الكالسيكية دراسات االثار الكالسيكية )(1
االدارة االستراتيجية )ادارة االلفية الثالثة(
الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر
االنسان  00موقف
الثقافة والثورة مقاالت في النقد
ثالثية الرفض والھزيمة دراسة نقدية الثالث روايات لصنع ﷲ
ابراھيم )تلك الرائحة( نجمة اغسطس  -اللجنة
فلسفة المصادفة بحث في الفلسفة العلمية يؤكد االساس الموضوعي
للمصادقة ويحدد داللتھا في الفيزياء الحديثة
ماركيوز او فلسفة الطريق المسدود
قصص واقعية من العالم العربي
الوجة والقناع في مسرحنا العربي المعاصر
الفلسفة السياسية عند الفارابي
قصائد من ارض البطوالت
موسوعة العشائر العراقية
موسوعة العشائر العراقية
موسوعة العشائر العراقية
موسوعة العشائر العراقية
حسبان التفاضل والتكامل المتقدم
دور العمانيين في المالحة والتجارة االسالمية حتى القرن الرابع
الھجري
البحرين في صدر االسالم
ابن خلدون وبدايات التفسير المادي للتاريخ
الرابطة العامة لظواھر الواقع وشكل وجودھا االجتماعي
المراة وتطور العالقات العائلية عبر التاريخ
المسرح -الوجود -الحلم
امراض المحاصيل الحقلية
اسس الكيمياء التحليلية
في التاريخ العباسي و الفاطمي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
الظاھر ،نعيم
الظاھري ،محمد محسن
العابد ،مفيد رائف
العابد ،مفيد رائف
العابد ،مفيد رائف0
العابد ،منير رائف
العارف /نادية
العالم  ،محمود امين
العالم /محمود امين
العالم /محمود امين
العالم /محمود امين
العالم /محمود امين
العالم /محمود امين
العالم /محمود امين  -غائب صعمة فرمان
العالم ،محمود امين
العالي /عبد السالم بنعبد
العامري  ,عامر محمد سليمان
العامري -ثامر عبد الحسن
العامري /ثامر عبد الحسن
العامري/ثامر عبد الحسن
العامري ،ثامر عبد الحسن
العاني /صبري ريف -سعيد محسن الخزاعي -باسل عطا
الھاشمي
العاني /عبد الرحمن عبد الكريم
العاني /عبدالرحمن عبد الكريم
العاني ،نمير
العاني ،نمير
العاني ،نمير
العاني ،يوسف
العاني،رقيب عاكف  -سلمان جبر  -ميسر مجيد جرجيس
العباجي  ,مؤيد القاسم محمد صالح الحافظ انور ديب
محمود الديب
العبادي /احمد مختار
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العنوان
تاريخ البحرية االسالمية في مصر والشام
في التاريخ العباسي والفاطمي
في تاريخ المغرب واالندلس
مبادئ الخرائط )التصميم(
الرحلة الملوكية الھاشمية-مكة المكرمة إلى عمان والبيعة الكبرى
بالخالفة للشريف حسين بن علي
استقصاء آراء المدراء والمعلمين في المدارس العدية حول برامج
الدمج
قضايا االتصال واالعالم في االردن والوطن العربي

المؤلف
العبادي/احمد مختار-السيد عبد العزيز سالم
العبادي ،أحمد مختار
العبادي ،أحمد مختار
العبادي ،خضر
العبادي ،محمد يونس
العبد الجبار /عبد العزيز بن محمد

العبد ﷲ  ،مي كامل  -ابراھيم عثمان  -عبد الرؤوف
الباسطي
العبد\ سالم
من خارج الدائرة ) مجموعة قصصية (
العبدلي  ،احمد فضل بن علي محسن
ھدية الزمن في اخبار ملوك لحج وعدن
العبدلي /احمد فضل بن علي محسن
ھدية الزمن في اخبار ملوك لحج وعدن
العبدلي ،احمد فضل بن علي محسن
ھدية الزمن في اخبار ملوك لحج وعدن
العبيدي  ,اياد محمد علي
الھندسة الوراثية المتقدمة االسس والتطبيقات
العبيدي /اياد محمد علي
الھندسة الوراثية المتقدمة اسس وتطبيقات
العبيدي /اياد محمد علي
الھندسة الوراثية المتقدمة االسس والتطبيقات
العبيدي /محمود عبدﷲ ابراھيم
بنو شيبان ودرھم في التاريخ العربي واالسالمي
العبيدي ،اياد محمد علي
الھندسة الوراثية المتقدمة االسس والتطبيقات
االستنسال البايولوجي -الطرق الطويلة دوللي واالستنساخ البشري العبيدي ،اياد محمد علي فاضل
العتر  ،باسل
ميسر مايكروسوفت اكس اكس بي
النظام النيابي االردني -االصول الفقھية العامة -االحكام الدستورية -العتوم /مصطفى علي -منتصر مجيد حميد
النظام االنتخابي وتعديلة -االحزاب السياسية االردنية
التطور السياسي في اليمن من الدولة المعينية الى عھد عبدﷲ صالح العثربي /علي مطھر
العثربي /علي مطھر
الديمقراطية وملحمة الوحدة ومستقبل اليمن
العثربي /علي مطھر
العالقات اليمنية القطرية من  1990الى 2000م
العثيمي /عبدﷲ الصالح
تاريخ المملكة العربية السعودية
العثيمي /عبدﷲ صالح
بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية
العجارمة/تيسير  ،محمد عبد حسين ال فرج الطاني
نظام المعلومات التسويقية
العجارمة ،تيسير محمد عبد حسين أل فرج
نظام المعلومات التسويقية
العجلي \ ابي النجم
ديوان ابي النجم العجلي
المدخل الى جغرافية النقل والتجارة الدولية في الجمھورية اليمنية العديني /مارش احمد سعيد
مع دراسة تطبيقية لمحافظة صنعاء
العديني /مارش احمد سعيد
جغرافية الموانئ اليمنية
السياسة البريطانية في مستعمرة عدن ومحمياتھا 1945 -1937م العراسي ،شفيقة عبدﷲ
العراشة /انتصار عبدﷲ صالح
وقف الموظف العام احتياطيا ً في القانون اليمني والمفارن
العراقي /السر سيد احمد  -غيثان بن علي بن جريس
تاريخ االقليات االسالمية في العالم) افريقيا(
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418
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العنوان
انقالب عام 1955م في اليمن
المحاسبة في شركات التأمين
القدس واالقصى المبارك عبر التاريخ
مبادئ الجغرافيا الطبيعية
المملكة النباتية
مورفولوجيا وتشريح النبات
مورفولوجيا وتسريح النبات
مورفولوجيا وتشريح النبات
المملكة النباتية
االطلس النباتي
مفھوم االيديولوجيا االدلوجة
ازمة المثقفين العرب تقليدية ام تاريخانية؟
االيدلوجية العربية المعاصرة
تاريخ المغرب محاولة في التركيب
ثقافتنا في ضوء التاريخ
رحلة في السينما العربية ودراسات اخرى
فن المتنبي بعد الف عام
الشعر والفنون الجميلة
اكثر من الالزم  -شعر-
علم االجتماع التربوي الرياضي
حشرات المخازن
علم االجتماع التربوي الرياضي
المصورات الجغرافية العامة
الحشرات االقتصادية
القنوات الفضائية في عصر العولمة )الثقافة الوافدة وسلطة
الصورة(
قصر الزھراء في االندلس
دليل الباحث في العلوم السلوكية
العناصر الطباعية االسالمية واستخداماتھا التطبيقية في طباعة
المصاحف الشريفة
التسويق الصناعي مدخل استراتيجي
التسويق مدخل استراتيجي للبيئة التسويقية وسلوك المستھلكين
والمزيج التسويقي
دراسات تسويقية متخصصة
المسلمون في البوسنة والھرسك
النقود العمانية من خالل التاريخ االسالمي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
العربي /حيدر علي ناجي
العربيد  ،نضال فارس
العرقان /فتحي عبد الرحمن  -امينة حمدان حجوج
العرود /ابراھيم مطيع
العروسي /حسين  -عماد الدين وصفي
العروسي /حسين  -عماد الدين وصفي
العروسي ،حسين  -عماد الدين وصفي
العروسي ،حسين  -عماد الدين وصفي
العروسي ،محمد حسين -عماد الدين وصفي
العروسي،حسين -سمير ميخائيل  -عماد الدين وصفي
العروي /عبدﷲ
العروي ،عبد ﷲ
العروي ،عبد ﷲ
العروي ،عبد ﷲ
العروي،عبدﷲ
العريس  ،ابراھيم
العريض \ ابراھيم
العريض ابراھيم
العريقي  ،سوسن
العزاوي ,اياد عبدالكريم مروان عبدالمجيد ابراھيم
العزاوي  ،عبدﷲ فليح  /محمد طاھر مھدي
العزاوي ،اياد عبد الكريم  -مروان عبد المجيد ابراھيم
العزاوي ،عبد المرشد
العزاوي ،عبدﷲ فليح  -ابراھيم قدوري قدو  -حيدر صالح
الحيدري0
العزعزي /وديع محمد سعيد
العزي /نجلة اسماعيل
العساف /صالح بن حمر
العسكر  /فھد بن عبد العزيز بدر
العسكري /احمد شاكر
العسكري /احمد شاكر
العسكري /احمد شاكر
العسلي /بسام
العش /محمد ابو الفرج
it_univ@aden‐univ.net

Aden University / Information Technology
Http://www.aden‐univ.net
book
العنوان
حصاد االيام او مذكرات ھارب
اليمن  00كما رايتة
الخالفة االسالمية
حصاد العقل في اتجاھات المصير االنساني
الفلسفة السياسية والدستورية لدولة الوحدة اليمنية 2003-1918م
حفريات الوحدة في العقل الوطني
التاريخ السياسي للدولة اليمنية الحديثة من الشتات واالنفالق إلى
الوحدة واالنفتاح
حفريات الوحدة في العقل الوطني
ادارة تنفيذ المشروعات الھندسية
االدارة والتحليل المالي
عدن بوابة اليمن للعالم
ادارة المشروعات الصغيرة
سنوات مجيدة من عمر الثورة اليمنية 1977-1974م قصة حركة
 13يونيو  74التصحيحية
شاعر الغزل عمر بن ابي ربيعة
راعي السماء بالل بن رباح ) مؤذن الرسول (
فاطمة الزھراء والفاطميون
محمد عبدة
ابو نواس الحسن بن ھاني
رجعة ابي العالء
بين الكتب والناس
عبقرية خالد
ابن الرومي  ---حياتة من شعرة
عبقرية عثمان ابن عفان ذو النورين
التيارات السياسية في الخليج العربي
رجعة ابي العالء
اسس تصنيف الحيوان والتنوع البيولوجي
االباضية في عمان وعالقاتھا مع الدولة العباسية في عصرھا االول
محاسبة الشركات )اشخاص -اموال(0
التحاليل المخبرية للمياة واالغذية
التقنية الحيوية والمايكروبايولوجي الصناعي
الترويج واالعالن التجاري 0اسس  -نظريات -تطبيقات)مدخل
متكامل(
الشئ يحدث  00ال احد يجئ
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
العشماوي  ,حسن
العشماوي /ابراھيم
العشماوي/محمد سعيد
العشماوي ،محمد سعيد
العشملي /محمد احمد
العشملي /محمد احمد
العشملي ،محمد احمد
العشملي ،محمد احمد
العشيش ،صالح بن ظاھر
العصار  -رشاد -عليان الشريف -عاطف االخرس
العطاس ،حيرر ابوبكر
العطية ،ماجدة
العفيف /محمد احمد
العقاد | عباس محمود
العقاد  ,عباس محمود
العقاد  ,عباس محمود
العقاد  ,عباس محمود
العقاد \ عباس محمود
العقاد \ عباس محمود
العقاد \ عباس محمود
العقاد | عباس محمود
العقاد | عباس محمود
العقاد | عباس محمود
العقاد ،صالح
العقاد ،عباس محمود
العقل \ علي بن سليمان  -عبد الراضي حسن المراغي
العقيلي /محمد رشيد
العكشة،وائل عودة-وليد زكريا صيام-حسام الدين مصطفى
الخداش-واخرون0
العكيدي \ حسن خالد حسن
العكيدي ،حسن خالد حسن
العالق ،بشير عباس  -علي محمد ربابعة
العالق ،علي جعفر
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العنوان
مبادئ االدارة
التسويق الصيدالني
بغداد القديمة
مقدمة في علم البراكين
مفاوضات استقالل جنوب اليمن الوثائق االصلية
مفاوضات استقالل جنوب اليمن-الوثائق االصلية-دراسة وثائقية
وتحقيق0
التحليل)(3
علم الحياة
علم الحياة
االصول التاريخية للنفظ العراقي
االغتيال السياسي في االسالم
الرازي فيلسوفا ً حلقة مفقودة في تاريخ الفلسفة
االدارة الحديثة للمخازن والمشتريات ادارة سلسلة التوريد
الموضوع واالداة في فن ناجي العلي
مقدمة في البرمجة الخطية
المحاسبة المالية للمشاريع الزراعية )الجزء النظري(
خراسان في العصر الغزنوي
اساسيات في االدارة المالية -مدخل إلى قرارات االستثمار وسياسات
التمويل0
الدعائم
ديوان جواھر السلوك
ديوان الحبسي
مالمح الشخصية العربية في سيرة االميرة ذات الھمة
الرياضيات
الزبيري أديب اليمن الثائر
شعر الغزل التقليدي في اليمن في القرن العشرين )دراسة المضمون
والشكل (
المنار واليمن )1354 -1315ه() (1935-1898دراسة ونصوص
الوجيز العربي في المساحة
الزيارات واالولياء في تھامة
طريق البخور القديم من نجران الى البتراء واثار اليمن االقتصادية
علية
مسودات امالك خمسة ائمة وورثتھم
المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث  -بحث في التاريخ
والمؤرخون
المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
العالق،بشير
العالق،بشير  -قحطان العبدلي
العالن /عبد الكريم
العالوي /جمعة بن عبد الرحيم
العلس /اسمھان عقالن
العلس ،اسمھان عقالن
العلكة  ،حميد
العلوجي  ،صباح ناصر
العلوجي /صباح ناصر
العلوجي/عبد الحميد  -خضير عباس الالحي
العلوي /ھادي
العلوي ،ھادي
العلي ،عبد الستار محمد
العلي ،ناجي
العليان  ،ابراھيم بن صالح
العليوي /أحمد االحمد
العمادي /محمد حسن
العمار  ،رضوان وليد
العماني  ,بكر احمد بن النضر
العماني \ جالل بن سعيد بن عرابة
العماني \ راشد بن خميس بن جمعة بن احمد الحبسي
العمد \ ھاني
العمر ،محمد جنيد عبد الفتاح عباسي
العمراني  /عبدالرحمن محمد
العمراني  /عبدالرحمن محمد
العمري /حسين بن عبدﷲ
العمري /سيف غالب
العمري /عبد ﷲ خادم
العمري /ھادي صالح ناصر
العمري ،حسين  ،عبدﷲ
العمري ،حسين بن عبدﷲ
العمري ،حسين بن عبدﷲ
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العنوان
فترة الفوضى وعودة االتراك إلى صنعاء السفر الثاني من تاريخ
الحرازي)رياض الرياحين(0
المنار واليمن دراسة ونصوص
في صفة بالد اليمن عبر العصور من القرن السابع قبل الميالد إلى
نھاية القرن التاسع عشر الميالدي
االلعاب الشعبية اليمنية تراث انساني والخصوصية اليمنية في تھامة
تحفة القارئ والسامع في اختصار :تاريخ الالمع فصول من :تاريخ
الجزيرة العربية  ،وادبھا من قبل االسالم الى سنة 1341ه
حوليات النعمي التھامية من تاريخ اليمن الحديث
السلوك التنظيمي في منظمات االعمال0
السلوك التنظيمي في منظمات االعمال
المحاسبة باللغة االنكليزية نظرية وتطبيقات
اطول معارك التاريخ
الفن والدراما والموسيقا في تعليم الطفل
الدراما والمسرح في تعليم الطفل)منھج وتطبيق(
الفن والدراما والموسيقا في تعليم الطفل
محاسبة التكاليف )مفاھيم -مبادئ -تطبيقات(
الفلكلور ماھو؟
الفلكلور ماھو؟ دراسات في الثرات الشعبي
معجم المصطلحات الدعوية باللغة الفرنسية
المسؤولية الدولية المترتبة عن االعتداء على حياة االسرى
والمعتقلين دراسة تطبيقية للحالة في الكويت
العادات العمانية
الصراعات السياسية والعسكرية في القرن االفريقي واثرھا على
اليمن
وادي الدور القسم الحميني ،من ديوان القاضي علي العنسي
المواقيت الزراعية في اقوال علي بن زايد والحميد بن منصور
واخرين
المعالم الزراعية في اليمن
اساسيات علم تشريح النبات
معارك و مؤثرات ضد تقنية اليمن
العولمة وثقافة الجيل القادم الھوية والمالمح
االدارة المالية العامة بين النظرية والتطبيق)مدخل نظامي مقارن(
التربية وتحديات العولمة في الوطن العربي
تلوث البيئة
اطلس الرسوم النباتية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
العمري ،حسين بن عبدﷲ
العمري ،حسين عبدﷲ
العمري ،حسين عبدﷲ /مطھر علي االرياني /يوسف محمد
عبدﷲ
العمري ،عبدﷲ خادم
العمودي /عبدﷲ بن علي
العموي ،حسين بن عبدﷲ
العميان  ،محمود سلمان
العميان /محمود سلمان
العناتي ،رضوان محمد
العناني  /احمد
العناني /حنان عبدالحميد
العناني ،حنان عبد الحميد
العناني ،حنان عبد الحميد
العناني ،رضوان محمد
العنتيل /فوزي
العنتيل /فوزي
العنزي /صالح بن ضحوي  -ناصر بن صالح المنصور
العنزي /عيسى حميد  -ندى يوسف الدعيج
العنسي /سعود بن سالم
العنسي /قائد محمد
العنسي ،علي
العنسي ،يحي بن يحي
العنسي ،يحي بن يحي بن يحي بن محسن ابن سعيد بن
حسن
العني ،بدري عويدا  -قيصر نجيب صالح
العنيي /محسن احمد
العواضي ،علي مكرد محمد
العواملة ،نائل عبد الحافظ
العوايشة /ضياء نمر حمد ﷲ
العودات /محمد
العودات /محمد عبدو  -عبدﷲ يحي باصعي
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المؤلف
العنوان
العودات /محمد عبدو عبدﷲ يحي باضھي
اطلس الرسوم النباتية
العودي  ،حمود
المنظور العلمي للثقافة
التراث الشعبي وعالقتة بالتنمية في البالد النامية دراسة تطبيقية عن العودي /حمود
المجتمع اليمني
العودي /حمود
المجتمع اليمني بحث في التكوين االجتماعي االقتصادي القديم
ومتغيراتة المختلفة
المدخل االجتماعي في دراسة التاريخ  -التراث العربي)دراسة عن العودي /حمود
المجتمع اليمني(0
العودي ،حمود
الثرات الشعبي وعالقتة بالتنمية في البالد النامية
المثقفون في البالد النامية )بحث في الفئات والعالقات الطبقية مع العودي ،حمود
دراسة اجتماعية تطبيقية عن المجتمع اليمني
العودي ،محمد مسعد
المساء واالنثى  -شعر-
العوضي /جاسم محمد
االنسياق الرملي
العوفي //محمد بن سالم بن شديد
تطور عمارة وتوسعة المسجد الحرام حتى عھد خادم الحرمين
الشريفين الملك فھد بن عبد العزيز آل سعود
العولقي /محمد بن ناصر
الدندنات  00والبحر كتابات في الثرات الشعبي اليمني
العولقي /محمد بن ناصر
الدندنات 00والبحر كتابات في الثرات الشعبي اليمني
العويس ,احمد بن عبدالعزيز
تجارب في الكيمياء القيزيائية والثرموديناميك الكيميائي
مھارات تصميم وتنفيذ البحوث والدراسات العلمية وتحليلھا احصائيا ً العيدة /باسل محمد سعيد
باستخدام برنامج spss
العيدروس  ،محمد حسن
دراسات في الخليج العربي) الجزء الثاني(
العيدروس /محمد حسن
تاريخ الجزيرة العربية الحديث و المعاصر
العيدروس /محمد حسن
االمن السياسي لدول مجلس التعاون
العيدروس /محمد حسن
الحياة االدارية في سنجف االحساء العثماني )1913-1871م(
العالقات العربية  -االيرانية في عھد االسرة المازندرانية " -1921العيدروس /محمد حسن
1971م
العيسى \ سليمان
رمال عطشى
العيسى \ سليمان
الكتابة بقاء
العيسى  ،سليمان
وفي كفيك زنبقة  -ديوان عدن
العيسى /سالم
االنشاء المعماري )(2
العيسي /ياسين احمد
اصول المحاسبة الحديثة
العيسي/ياسين احمد
اصول المحاسبة الحديثة
خمسون عاما ً في الرمال المتحركة -قصتي مع بناء الدولة الحديثة العيني  ،محسن
في اليمن
العينين /حسن سيد احمد
اصول الجيومورفولوجيا دراسة االشكال التضاريسية لسطح
االرض
الغافري \ احمد بن علي
على جناح الميدان
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
العنوان
االمام المتوكل على ﷲ اسماعيل بن القاسم ودورة في توحيد اليمن الغالبي /سلوى سعد سليمان0
1087-1054ه1676-1644/م
الغالبي/طاھر محسن  -احمد شاكر العسكري
االعالن مدخل تطبيقي
الغبين /فھد مقبول
من فيض الخاطر
الغدير /حمد راشد
ادارة الشراء والتخزين
الغدير ،حمد رشاد الساعد
سلوك المستھلك )مدخل متكامل(
الغدير ،حمد راشد
ادارة الشراء والتخزين
الغدير،حمد راشد
إدارة الشراء والتخزين
الغرايبة /عبد الكريم
قيام الدولة السعودية العربية
الغزال ،رامي كف  -احمد ھيثم مشنطط
النباتات الطبية والعطرية
الغسيل /محمد عبدﷲ  -احمد محمد الشامي
كتابان من سجون حجة  1953-1948كيف نفھم القضية اليمنية
الغفاري /د -علي عبد القوي
الوحدة اليمنية  -الواقع والمستقبل
الغفاري /علي عبد القوي
الدبلوماسية القديمة والمعاصرة
الغفاري /علي عبد القوي
الدبلوماسية اليمنية
الغفاري /علي عبد القوي
الدبلوماسية اليمنية 2000 -1900م
الغفاري ،علي عبد القوي
الدبلوماسية القديمة والمعاصرة
الغفاري ،علي عبدالقوي
الدبلوماسية اليمنية
االمام المتوكل على ﷲ اسماعيل بن القاسم ودورة في توحيد اليمن الغلبي  ،سلوى سعد سليمان
 1087-1054ه1676-1644 /م
الغنام ،سليمان بن محمد
البيئة السياسية االقليمية والدولية في شبة الجزيرة العربية أبان
نھوض الملك عبد العزيز
الغني /عبد الرحمن محمد العبد
ارمينية وعالقاتھا السياسية بكل من البيزنطيين والمسلمين-653
1064م457-33 /ه
الغول /زكي علي
بنو اسرائيل لم يدخلوا فلسطين قراءة جديدة في القرآن الكريم
والثوارة
الغويل ،ابراھيم  -احمد صدقي الدجاني  -عبدالملك الحمد
التصور العربي للسالم  -بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي
عقدھا منتدى الفكر العربي0
الغياللي ،عصام بن يحي
مقدمة في الصخور المتحولة
الفارتي /اسماعيل راجي  -لوس لمياء الفاروتي
أطلس الحضارة االسالمية
الفارسي /عبدﷲ بن صالح
البوسعيديون حكام زنجبار
الفارسي /فؤاد عبد السالم
االصالة والمعاصرة المعادلة السعودية
الفاروقي  ،اسماعيل راجي  -لوس لمياء الفاروقي
اطلس الحضارة االسالمية
الفاروقي ،اسماعيل راجي  -لوس لمياء الفاروقي
أطلس الحضارة االسالمية
الفاسي /تقي الين ابي الطيب محمد بن احمد بن علي
الزھور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة
القرشي الھاشمي الحسيني -اديب محمد الغزاوي  -محمود
االرناؤوط
الفاضل  /عبد الرزاق
الرياضيات العالية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
الرياضيات االقتصادية واالدارية
القدرة الاللھية في النباتات واالعشاب الطبية
االعالن بين النظرية والتطبيق
بين االمس واليوم
الفكر الجغرافي في العصور القديمة الوسطى
المحاسبة االدارية
المحاسبة االدارية
المحاسبة المتوسطة االلتزامات ،حقوق الملكية ،االستثمارات
ومواضيع اضافية في االفصاح والعرض المالي
المعلومات والمفاھيم المعلوماتية
زايد واالمارات
عدن بوابة القرن الحادي والعشرون
نظرية االحتماالت )(1
نظرية االحتماالت )(1
الجديد في التاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير)معالم تاريخ اليمن
الحضاري عبر  9000سنة(
الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير )معالم تاريخ اليمن
الحضاري عبر  9000سنة(
الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأوحمير )معالم تاريخ اليمن
الحضاري عبر  9000سنة(
الجديد في تاريخ دولة وحضارة سباء وحمير )معالم تاريخ اليمن
الحضاري عبر  9000سنة(
الدور اليمني في العصر العباسي اعالم الوالة اليمنيين في العالم
االسالمي
اليمن في تاريخ ابن خلدون
تاريخ صنعاء الحضاري القديم
عروبة البربر تاريخ ودالئل انتقال البربر من اليمن الى بالد
المغرب والجذور العربية اليمنية لقبائل البربر
عروبة البربر ودالئل انتقال البربر من اليمن الى بالد المغرب
والجذور العربية اليمنية لقبائل البربر
يمانيون في موكب الرسول صلى ﷲ علية وسلم
يمانيون في موكب الرسول صلى ﷲ علية وسلم  -عظماء الصحابة
والفاتحين اليمانيين في فجر االسالم
يمانيون في موكب الرسول صلى ﷲ علية وسلم عظماء الصحابة
والفاتحين اليمانيين في فجر االسالم
يمانيون في موكب الرسول صلى ﷲ علية وسلم عظماء الصحافة
والفاتحين اليمانيين في فجر االسالم
الشاھنامة ملحمة الفرس الكبرى
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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الفاضل ،عبدالرزاق
الفاعوري /وائل ابراھيم /سامية ابراھيم الفاعوري
الفاغي ،عبد الجبار منديل
الفتيح  /فؤاد
الفدا /محمد علي
الفداغ ،فزاغ
الفداغ /فداغ
الفداغ /فداغ
الفداغي  ،صباح صالح
الفرا ،عبد الناصر
الفراص /سالم عبدة صالح
الفرح  /ھيثم
الفرح  ،ھيثم
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفرح /محمد حسين
الفردوسي /ابي القاسم
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العنوان
تكنولوجيا التبريد والتھوية وتكييف الھواء
اسس علم االحافير الدقيقة
ادارة الجودة الشاملة من المستھلك الى المستھلك)منھج كمي(
المحاسبة االدارية
االساليب الكمية في االدارة
المشاكل المحاسبية المعاصرة
المحاسبة االدارية
االنتاج الفكري اليمني المنشور بحوث ودراسات وتحليالت
ببليومترية
التأجير التمويلي في الدول العربية التجربة ومتطلبات التطوير
اليمن في ظل االسالم منذ فجرة حتى قيام دولة بني رسول
بالد الجزيرة في اواخر العصر العباسي
اليمن في ظل االسالم )منذ فجرة حتى قيام دولة بنى رسول(
اليمن في ظل االسالم منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول
ذكريات احفورية  -شعر-
الجعالة قصص قصيرة
عناصر القوة في توحيد المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية في
الجغرافيا السياسية
درب االشواك 0حماس 0االنتفاضة 0السلطة
االنترنت للمستخدم العربي
اصول المنطق الرياضي
فلسفة الرياضة
السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل
تاريخ حضارات اسيا الغربية
تاريخ حضارات آسيا الغربية
الدولة الرسولية في اليمن دراسة اوضاعھا السياسية والحضارية
827-803ه1424-1400 /م
مقدمة في الصخور المتحولة
الواقعية في الرواية الحديثة في بالد الشام ) ( 1967 1939
مقدمة الحاسبات االليكترونية وتطبيقاتھا في نظم المعلومات
المحاسبية
أصول المراجعة
اصول المراجعة
التفاضل والتكامل
الشعر سحر وفن
االغنية اليمنية الخليجية بين التراث والمعاصرة
االحتالل البريطاني لعدن
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
الفرضاوي ،ابراھيم محمد
الفريح /علي بن عبدﷲ
الفضل  /مؤيد عبد الحسين  -يوسف حجيم الطائي
الفضل  ،مؤيد محمد  -عبد الناصر ابراھيم نور
الفضل /مؤيد
الفضل ،مؤيد -عبدالناصر نور -علي الدوغجي
الفضل ،مؤيد محمد عبد الناصر ابراھيم نور
الفضلي  ،عبدﷲ علي
الفطافطة ،حسن محمد
الفقي -عصام الدين عبد الرؤف
الفقي /عصام عبد الرؤوف
الفقي ،عصام الدين عبد الرؤف
الفقي ،عصام الدين عبد الرؤف
الفقية  ،احمد صالح غالب
الفقية ،احمد صالح غالب
الفقير /بدر بن عادل
الفلوجي ،عماد عبد الحميد
الفنتوخ ،عبدالقادر بن عبدﷲ
الفندي \ محمد ثابت
الفندي  ,محمد ثابت
الفھداوي /فھمي خليفة
الفھدي /ھشام
الفھدي/ھشام
الفيفي /محمد بن يحي
الفياللي /عصام بن يحي
الفيومي  ,ابراھيم حسين عبد الھادي
الفيومي ،محمد
القا ،حمدي
القا ،حمدي
القادري  ,محمد حسين جمال محمد البتنجي
القاسم ،محمد بدري
القاسمي \ خالد بن محمد نزار محمد غانم
القاسمي  ،سلطان بن محمد
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المؤلف
العنوان
ً
ً
الوحدة اليمنية حاضرا ومستقبال
القاسمي /خالد بن محمد
القاسمي /خالد بن محمد
دراسات في تاريخ اليمن والخليج
القاسمي /خالد بن محمد
ديوان القلب المشطور
اتفاق صنعاء مسار جديد في طريق الوحدة اليمنية دراسة وثائقية 0القاسمي /خالد محمد
القاسمي/خالد بن محمد
دراسات في تاريخ اليمن والخليج
القاسمي\ خالد بن محمد نزار محمد بن غانم
جذور االغنية اليمنية في اعماق الخليج
في عصر الفضاء000رحلة على سفينة الصحراء الوطن العربي القاسمي ،احمد عبدة زيد  0علي القاضي
في  360يوماً
القاسمي ،خالد بن محمد
الوحدة اليمية في مواجھة التحديات
القاسمي ،خالد بن محمد
زايد الخير ومسيرة العطاء
القاسمي ،خالد محمد مبارك
الشارقة اصالة الماضي وعصرية الحاضر
القاشي /ابو العباس احمد بن علي بن باية
راس مال النديم في تواريخ اعيان اھل االسالم
القاضي  /حسين -عبد الرزاق  -سمير الريشاني
محاسبة البترول
القاضي /حسين يوسف -حسين احمد دحدوح
المحاسبة المالية الخاصة
القاضي /حسين  -مأمون حمران
المحاسبة الدولية
القاضي /حسين -مامون حمدان
مدخل معاصر في بناء نظرية المحاسبة
القاضي /دالل  -سھيلة عبدﷲ  -محمود البياتي
االحصاء  -االداريين واالقتصاديين
القاضي /زياد عبد الكريم
مقدمة في بحوث العمليات
القاضي /عمر مختار
فن النحث وصنع التماثيل من وجھة نظر اسالمية
القاضي ،حسين
المحاسبة الخاصة
القاضي ،حسين حسين دحدوح
اساسيات التدقيق في ظل المعايير االمريكية والدولية
القاضي ،زياد عبد الكريم
مقدمة في بحوث العمليات
القاضي،يوسف  -حسين أحمد دحدوح
تدقيق حسابات االجراءات
القحطاني  /محمد بن دليم
االمتياز التجاري
القحطاني /محمد بن دليم
االمتياز التجاري
تمويل البحث العلمي في الجامعات السعودية وسبل تنمية  -دراسة القحطاني /منصور بن عوض صالح
ميدانية-
المرشد إلى تاريخ اوروبا الحديث من عصر النھضة إلى نابليون القدال /محمد سعيد
القدسي ،وجية
الميكانيك )(6
القرشي \ ابي زيد محمد بن الخطاب
جمھرة اشعار العرب
القرشي ،حسن عبدﷲ
مواكب الذكريات -شعر-
القرضاوي ،ابراھيم
اجھزة التبريد  -الثالجات -المبردات -ماكينات -صناعة الثلج
القرضاوي ،ابراھيم محمد
اجھزة التحكم في التبريد والتھوية وتكييف الھواء
القريوتي ،محمد قاسم
التطوير االداري  -المفھوم والمعوقات وأليات التنفيذ -مع اشارة
خاصة لالردن
القريوتي ،محمد قاسم
مبادئ التسويق الحديث
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
في البدء كانت الممانعة مقدمة في تاريخ الفكر السياسي العربي
اليمن الھجرة والتنمية
حساب الكميات
الخلفاء الراشدون اعمال واحداث)وتتضمن عرضا ً الحداث الفتنة
التي اودت بعثمان من خالل نقد الروايات على طريقة المحدثين0
المعجم في اصحاب القاضي االمام ابي علي الصدفي
دليل المحتار في علم البحار
التخطيط االستراتيجي واالدارة االستراتيجية )مفاھيم ونظريات
وحاالت تطبيقية(0
يافع صفحات من التاريخ اليمني
تأمالت عن تاريخ حضرموت قبل االسالم وفي فجره
المصدر المفيد في غناء لحج الجديد
الشيخ  /عبدﷲ بي حسين االحمر قالوا عن الفقيد
الشيخ عبدﷲ بن حسين االحمر دموع الشعر على ضريح الحكمة
وجھات نظر في الفكر السياسي واالداري
تقنيات الخزف والزجاج
رؤى وتحليالت في القضايا السياسية في االردن والعالم العربي
االعالم والسياسة وبعض الالمعقول
نظام الحكم في الجمھورية اليمنية
مقدمة في علم االحياء الجزيئي
الشامل في مبادئ المحاسبية)(1
صنع السياسات العامة
نظام الحكم في اليمن في عصر ماقبل االسالم نھاية االلف الثاني
قبل الميالد -القرن السادس الميالدي
اسس التسويق السياحي والفندقي
مدخل الى تقويم االداء في الوحدات االقتصادية)باستخدام البيانات
المالية(0
الشبكات العصبونية الصنعية بين النظرية والتطبيق
الشبكات العصبونية الصنعية بين النظرية والتطبيق
الرياضيات العامة)(1
مبادئ االحتماالت واالحصاء
الرياضيات العالية
شجل بنت القدر الحزين
نسب معد واليمن الكبير
ھموم مروان وحبيبتة الفارعة
زراعة االنسجة والخاليا النباتية
الھضم الحيوي واالستصالح الحيوي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
القش ،سھيل
القصير  ،احمد
القضاة /فواز محمد
القضاة ،أمين0
القضاعي /محمد بن عبدﷲ بن ابي بكر
القطامي /عيسى
القطامين،أحمد
القعيطي  /زين محمد
القعيطي /غالب بن عوض
القمندا ن احمدفضل
القيسي  ،عبد القوي ناجي
القيسي  ،عبد القوي ناجي
القيسي /عودة ﷲ منيع
القيسي ،فوزي عبد العزيز
القياليوي  /محمد قاسم
الكبسي ،احمد محمد
الكبيسي /خالد
الكبيسي /عبدالستار
الكبيي ،عامر
الكثيري /ناجي جعفر
الكحلي ،ياسين
الكرخي /مجيد عبد جعفر
الكرمو \ احمد
الكرمو \ احمد
الكريدي  ،خضر
الكريدي ،خضر
الكسواني /ممدوح الخطيب
الكعبي \ حصة جمعة
الكلبي /ھشام ابو المندر بن محمد بن السائب
الكمالي  ,شفيق
الكناني ،فيصل رشيد ناصر
الكندر ،مارتن
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العنوان
طرق البحث الكمية والكيفية
تاريخ حضرموت المسمئ بالعدة المفيدة الجامعة للتواريخ قديمة
وحديثة
الثورة ھي االھم ذكريات
حدائق النماھر في الكالم على ما يتعلق بالحمام
اساسيات القياس والتقويم في العملية التدريسية
التعليم المصغر
الجغرافية الريفية
مبادئ االحصاء والجبر الخطي
تراتيل حلمة في معبر العشق والثورة
تراثيل حالمة في معبر العشق والثورة
التنظيم واجراءات العمل
التنمية االدارية
تراتيل حالمة في معبد العشق والثورة
إدارة البنوك
إدارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق
الحياة العلمية في بالد الشام )خالل القرنين الخامس والسادس
الھجريين(
حال االمة العربية المؤتمر القومي العربي التاسع ) الوثائق
والقرارات والبيانات (
حال االمة العربية المؤتمر القومي العربي الثامن ) الوثائق -
القرارات 0البيانات (
حال االمة العربية المؤتمر القومي العربي الحادي عشر ) الوثائق -
القرارات  -البيانات (
حال االمة العربية المؤتمر القومي العربي الرابع عشر ) الوثائق -
القرارت  -البيانات (
حال االمة العربية المؤتمر القومي العربي العشر ) الوثائق -
القرارات -البيانات (
البرنامج االنتخابي للمؤثمر الشعبي العام  27ابريل 1997م
ندوة )اليوبيل الذھبي لصحيفة السالم( المنعقدة من  8-6ديسمبر
1998م

المؤلف
الكندري ،يعقوب يوسف
الكندي/سالم بن محمد بن سالم ابن حميد
الكھالي /صالح قائد صالح
الكوكباني/أحمد بن محمد الحيمي
الكولي ،جبر محمد
الكولي ،جبر محمد
اللبابيدي /رندة احمد
اللحام  ،انور
اللوزي  /حسن
اللوزي /حسن
اللوزي ،موسى
اللوزي ،موسي
اللوزي،حسن
اللوزي،سليمان احمد-مدحت ابراھيم الطراونة-مھدي حسن
زويلف
اللوزي،سليمان -فيصل مرار  -وائل العكشة
الليث /رضوان احمد مصلح
المؤتمر القومي العربي
المؤتمر القومي العربي
المؤتمر القومي العربي
المؤتمر القومي العربي
المؤتمر القومي العربي
المؤثمر الشعبي العام
المؤثمر الشعبي العام
المؤثمر القومي العربي

حال االمة العربية المؤثر القومي العربي الحادي عشر -الوثائق0
القرارات0البيانات
حال االمة العربية المؤثمر القومي العربي الثامن الوثائق -القرارات المؤثمر القومي العربي
 البياناتالمؤثمر القومي العربي
حال االمة العربية المؤثمر القومي العربي العاشر الوثائق-
القرارات -البيانات0
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418
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العنوان
مبادئ التسويق
مبادئ التسويق
مبادئ التسويق
مبادئ التسويق
ملوك حمير واقيال اليمن
طبقات الزيدية الكبرى )القسم الثالث( ويسمى بلوغ المراد إلى
معرفة االسناد
طبقات الزيدية الكبرى)القسم الثالث( بلوغ المراد إلى معرفة االسناد
الماجدي ابن ظاھر حياتة وشعرة
ع الماشي
ابراھيم الكاتب
الھندسة والرياضيات في العمارة 0دراسة في التناسب والمنظمات
والنظومات التناسبية
المرجع الشامل لبرنامج xp excel
المراجع الشامل البرنامج excel -
تسھيل النظر وتعجيل الطفر في اخالق الملك وسياسة الملك
عزف منفرد على خطوط كف مشلولة ) شعر(
بخاري
خالصة األثر في اعيان القرن الحادي عشر
ابتسامات العشاق
المؤسسات االعالمية في عصر تكنولوجيا المعلومات مع دراسة
لواقع المؤسسات الصحفية اليمنية0
نصوص من الوثائق العثمانية عن تاريخ البصرة في سجالت
المحكمة الشرعية في البصرة)1330-1188ه(0
النسب والمصاھرة بين اھل البيت والصحابة مع رؤية في السيرة
االجتماعية واالحداث التاريخية في صدر االسالم
النسب والمصاھرة بين اھل البيت والصحابة -مع رؤية في السيرة
االجتماعية واالحداث التاريخية في صدر االسالم
النسب والمصاھرة بين اھل البيت والمصحابة)مع رؤية في السيرة
االجتماعية واالحداث التاريخية في صدر االسالم(0
جذور المشكلة اليمنية
الملف العربي في القرن العشرين
اساسيات الكيمياء العامة
تاريخ معالم المدينة المنورة قديما ً وحديثاً
الملف العربي في القرن العشرين
الملف العربي في القرن العشرين
اضواء على المملكة العربية السعودية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
المؤدن  ،محمد صالح
المؤدن ،محمد صالح
المؤدن ،محمد صالح
المؤذن ،محمد صالح
المؤيد  /علي بن اسماعيل /اسماعيل بن احمد الجراقي
المؤيد با  ،ابراھيم بن القاسم بن االمام
المؤيد با  ،ابراھيم بن القاسم بن االمام0
الماجدي ابن ظاھر
المازني \ ابراھيم عبد القادر
المازني\ ابراھيم عبد القادر
المالكي ،قبيلة فارس
المامو  /عبد الباسط
المامو /عبد الباسط
الماوردي \ ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب
المتوكل  /عبداللة عباس
المجمع الثقافي
المحبي ،محمد
المحظار \ حسين ابو بكر
المخالفي ،فيصل علي خالد فرحان
المدامغة ،مصطفى كاظم
المدرس /السيد عالء الدين
المدرس /السيد عالء الدين
المدرس ،عالء الدين
المدني  /سليمان
المدني -سليمان
المدني ,سمير مصطفى
المدني ،احمد ياسين الخياري الحسيني
المدني،سليمان
المدني-سليمان
المديرية العامة للالذاعة والصحافة والنشر
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العنوان
مقدمة في علم الفطريات
اساسيات علم الحشرات
التقرير االستراتيجي السنوي اليمن 2003-2002
تحليل الروابط
الطريق إلى القدس  -ايران ومستقبل النظام السياسي العربي
عمان قبل وبعد االسالم
الخروج من النفق المظلم \ معالم سيرة ذاتية
الثناء الحسن على أھل اليمن
تجارة العراق في العصر العباسي
معالم تاريخ اليمن المعاصر القوى االجتماعية لحركة المعارضة
اليمنية)(1948-1905
منظمة االمم المتحدة ) خلفيات النشأة والمبادئ (
العرب والغرب والعولمة
السياسة الخارجية االردنية ودول الجوار -اوراق ووثائق المؤثمر
الثاني 99 /5/ 31-30م عمان
التعليم في اليمن في عصر الدولة الطاھرية من 923 -858ه-
1519-1454م
علم االحياء الدقيقة -االساسيات-
الخروج من الدائرة الحمراء قصة خروج ذاتية من عدن الى الحديدة
ومن الحديدة الى الحجاز
الرموز واالصابع مقارنة بين قرامطة االمس وقراصنة اليوم
كتاب الوالة وكتاب القضاة
ددراسات ادبية ونحوية
تجربة اليمن الديمقراطية )(1972-1950الخلفية  -المسار-
المستقبل  -وحركة التحرر في العالم
االعالن
حاضر العالم االسالمي و قضاياة المعاصرة
دراسات أدبية وصرفية
تاريخ اليمن االسالمي من سنة  204ه -إلى سنة 1006
الجغرافية الحيوية
اساسيات الكيمياء الحياتية
اساسيات الكيمياء الحياتية
تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي
تاريخ الوطن العربي الغزو الصليبي
المحاسبة االدارية)الميزانيات التقديرية(0
قصص ساخرة
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
المراغي ،شحاتة محمد
المرسي \علي علي  .محمد محمد الشاذلي
المركز العام للدراسات والبحوث واالصدار
المركز الفيدرالي لتدريب الشرطة
المرمني /جميل
المرھوبي ،عامر بن علي عمير
المروني  ,احمد حسين
المروني /محمد بن عبد الملك
المسري /حسين علي
المسعودي /عبد العزيز قائد
المسفر  /محمد صالح
المسفر ،محمد صالح
المشاقبة ،امين
المشرقي /رياض علي سعيد
المشني ،يوسف ابراھيم
المشھور  ،ابي بكر العدني ابن علي بن ابي بكر
المشھور  ،ابي بكر العدني ابن علي بن ابي بكر
المصري  /ابي عمر محمد بن يوسف الكندي
المصري -محمد عبد الغني
المصري /احم عطية
المصري /احمد محمد
المصري /جميل عبد ﷲ محمد
المصري /محمد عبد الغني
المطاع /أحمد بن أحمد بن محمد0
المطري ،السيد خالد
المظفر  ,سامي
المظفر  ,سامي
المعاخيدي /خاشع -سوادي عبدة محمد
المعاضيدي/خاشع-سوادي عبد محمد -دريد عبد القادر
نوري0
المعتوق ،منذر اسحاق محمد
المعلمي  /أحمد عبدالرحمن
it_univ@aden‐univ.net

Aden University / Information Technology
Http://www.aden‐univ.net
book
العنوان
المبسط في الرياضيات ) المرحلة الثانية (
اشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة لالجتھاد -محور الفن
والعمارة0
نور المعارف في نظم وفوانين واعراف اليمن في العھد المظفري
الوارف
نور المعارف في نظم وقوانين واعراف اليمن في العھد المظفري
الوارف
ديوان المعولي
العنصر االنساني في التنظيم
تقييم وظيفة التوجية في البنوك االسالمية
االدارة والبيئة والسياسة العامة
إدارة األنتاج والتنظيم الصناعي
السلوك التنظيمي مفاھيم واسس سلوك الفرد والجماعة في التنظيم
تاريخ ابن خلدون
تاريخ ابن خلدون
اطلس تاريخ االنبياء والرسل
اطلس الخليفة ابي بكر الصديق رضى ﷲ عنة
اطلس تاريخ االنبياء والرسل
رحلة السلطان خليفة بن حارب إلى اوروبا 1960-1937م
جھينة االخبار في تاريخ زنجبار
رحلة السلطان خليفة بن حارب الى اوروبا 1960 -1937م
جھينة االخبار في تاريخ زنجبار
العراق بين عھدين )ياسين الھاشمي وبكر صدقي(0
صنعا حوت كل فن
مقعد صغير امام الستار  .دراسات في النقد المسرحي
عمالقة عند مطلع القرن
ھوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي
أصوات من الزمن الجديد دراسات في االدب العربي للمعاصر
اضاءات نقدية عن عبد العزيز المقالح
سلسلة اعالم الحرية في اليمن زيد الموشكي شاعراً وشھيداً
شعر العامية في اليمن دراسة تاريخية -نقدية
قراءات في االدب والفن
قراءة في ادب اليمن المعاصر
قراءة في فكر الزيدية و المعتزلة /اليمن االسالمي
يوميات يمانية في االدب والفن
اصوات من الزمن الجديد دراسات في االدب العربي المعاصر
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
المعمار \ يوسف شريف
المعھد العالمي للفكر واالسالمي
المعھد الفرنسي لالثار والعلوم االجتماعية بصنعاء
المعھد الفرنسي لالثار والعلوم واالجتماعية بصنعاء
المعولي  ,محمد بن عبداللة بن سالم
المغربي  /كامل
المغربي /عبد الحميد عبد الفتاح
المغربي /كامل محمد
المغربي،كامل محمد
المغربي،كامل محمد
المغزلي /عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي
المغزلي /عبد الرحمن بن محمد بن خلدون بن الحضرمي
المغلوث /سامي بن عبدﷲ بن احمد
المغلوث ،سامي بن عبدﷲ بن احمد
المغلوث ،سامي بن عبدﷲ بن احمد
المغيري /سعيد بن علي
المغيري ،سعيد بن علي
المغيري ،سعيد بن علي
المغيري ،سعيد بن علي -محمد علي الصليبي0
المفتي /حازم
المفتي ،احمد بن حسين
المقاش \ رجاء
المقالح \عبد العزيز
المقالح  ،عبد العزيز
المقالح /عبد العزيز
المقالح /عبد العزيز
المقالح /عبد العزيز
المقالح /عبد العزيز
المقالح /عبد العزيز
المقالح /عبد العزيز
المقالح /عبد العزيز
المقالح /عبد العزيز
المقالح /عبدالعزيز
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العنوان
ً
ً
سلسلة اعالم الحرية في اليمن )زيد الموشكي شاعرا وشھيدا(0

المؤلف
المقالح/عبد العزيز

اوليات النقد االدبي في اليمن 1948-1939م
ديوان عبد العزيز المقالح
عبد الناصر واليمن فصول من تاريخ الثورة اليمنية
عمالقة عند مطلع القرن
من البيت الى القصيدة دراسة في شعر اليمن الجديد
االصالحات االقتصادية وانعكاساتھا على التجارة الخارجية في
الجمھورية اليمنية 2001-1990م
كتاب المقفى الكبير
الفنون االدبية واعالمھا في النھضة العربية الحديثة
امراء الشعر العربي في العصر العباسي
كتاب المقفى الكبير
كتاب المقفى الكبير
كتاب المقفى الكبير
مبادئ المعادالت التفاضلية
كتاب المقفى الكبير
المواعظ واال عتبار بذكر الخطط واالثار المعروف بالخطط
المقريزية
كتاب المقفى الكبير
المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واالثار المعروف بالخطط
المقريزية
المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واالثار المعروف بالخطط
المقريزية
اسس ومفاھيم االستشعار عن بعد
الوسيط في تاريخ العرب قبل االسالم
الوسيط في تاريخ العرب قبل االسالم
الدالالت االجتماعيةواللغوية والثقافية لمھرجان ختان صبيان قبائل
المشقاص ثعين والحموم
إدارة المنظمات غير الربحية :االسس النظرية وتطبيقاتھا في
المملكة العربية السعودية
ھندسة بناء السفن
اساسيات الھندسة البحرية
مناھج الرياضيات في اليابان -دراسة وصفية ومقارنة مع المناھج
السعودية
الجيش في العصر العباسي االول 132-ه 232-ه
نظريات العمارة
دليل الطالب في التطبيقات الميدانية للتربية الرياضية للمرحلة

المقالح ،عبد العزيز
المقالح ،عبد العزيز
المقالح ،عبد العزيز
المقالح ،عبد العزيز
المقالح ،عبد العزيز
المقبلي /محمدعلي حزام غالب

مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المقجيزي,تقي الدين
المقدسي \ انيس
المقدسي \ انيس
المقديزي  ,تقي الدين
المقديزي  ,تقي الدين
المقديزي  ,تقي الدين
المقرمي /محمد محمد
المقريزي  ,تقي الدين
المقريزي  ,تقي الدين احمد بن علي
المقريزي  .تقي الدين
المقريزي ،تقي الدين احمد بن علي
المقريزي،تقي الدين احمد بن علي
المقطري /عبدة سعيد عبدة
المالح ھاشم يحي
المالح ،ھاشم يحي
المالحي \ عبدالرحمن عبدالكريم
الملحم  ،ابراھيم بن علي
الملط  ،ربيع عبدﷲ
الملط ،محمود ربيع
الملق /محمد بن علي
المناصير /محمد عبد الحفيظ
المنجد /جمان
المندالوي  ,قاسم فاطمة ياس الھاشمي عبد الستار علوان
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العنوان
المتوسطة واالعدادية
معجم المصطلحات الدعوية باللغة االيطالية عربي -ايطالي
حركة عبد الحميد بن باديس ودورھا في يقطة الجزائر
القدس والخليل في الرحالت المغربية رحلة ابن عثمان نموذجاً
مناھج المستشرقين في الدراسات العربية االسالمية
مناھج المستشرقين في الدراسات العربية االسالمية
استراتيجية االدارة اليابانية
دراسة فنية لمصحف مبكر
المحاسبة الحكومية
ميكروبيولوجيا االغذية
دخول العثمانيين االول إلى اليمن المسمئ االحسان في دخول مملكة
اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان
العوامل التاريخية لنشاة وتطور المدن العربية االسالمية0
المدخل لبحوث العمليات
علم تصنيف النبات
العيارون والشطار البغاددة في التاريخ العباسي
جغرافية القارات /اسيا  -اوروبا -افريقيا -امريكا الشمالية -امريكا
الجنوبية -استراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الھادي
محاسبة شركات االشخاص
الرياضيات المالية العاصرة بين النظرية والتطبيق
ادارة المحافظ االستثمارية الحديثة
الرياضيات المالية المعاصرة بين النظرية والتطبيق
مقاصب في فن الرزحة
االدارة التمويلية في الشركات
االدارة التمويلية في الشركات
الجبر )(3
التخطيط المالي والنقدي  -االدارة المالية
المدخل إلى إدارة األعمال
التسويق وادارة المبيعات )مدخل تحليلي كمي(
المدخل إلى ادارة االعمال
المدخل إلى ادارة االعمال
ذي جرة ودورھم في حكم دولة سبأ وذي ريدان
تاريخ وحضارة الرومان من ظھور القرية حتى سقوط الجمھورية
1994م
المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضاري
والسياسي في جنوب غربي آسيا وشمال افريقيا
المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضاري
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
المنصور ،ناصر بن صالح
المنصوري ،بيبرس
المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم
المنيف  ،ابراھيم بن عبدﷲ
المنيف ،عبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ
المھايني /محمد خالد
المھيزع /ابراھيم بن سعد
الموزعي،شمس الدين عبد الصمدي اسماعيل بن عبد
الصمد
الموسوي /مصطفى عباس0
الموسوي ،عبد الرسول عبد الرزاق
الموسوي ،علي حسين عيسى
المولى /محمد احمد عبد
المومني /محمد احمد عقلة  -عبد علي الحقاف
المومني /منذر طالل
المومني\ غازي فالح
المومني ،غازي فالح
المومني ،غازي فالح
المويتي ،خميس بن جمعة
الميداني /محمد ايمن عزت
الميداني ،محمد ايمن عزت
النادر  ،نادر
الناشد  /محمد
الناشد /محمد
الناشد/محمد
الناشد/محمد
الناشر /محمد
الناشري /علي محمد علي
الناصري /سيد احمد علي
الناضوري /رشيد
الناضوري /رشيد
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العنوان
والسياسي في جنوب غربي آسيا وشمال افريقيا-المدخل التطور
للفكر الديني
التفاعالت الحضارية في منجز وضحى االسالم  .دراسة للنواحي
االجتماعية والثقافية واالقتصادية
التفاعالت الحضارية في منجز وضحى االسالم  .دراسة للنواحي
االجتماعية والثقافية واالقتصادية
مدخل إلى تاريخ الحضارة

المؤلف

الناطو ر  /شحادة علي
الناطو ر /شحادة علي

الناطور /شحادة -احمد عودات  -جميل بيضون  -علي
عكاشة0
الضريبة الموحدة والضريبة على ارباح شركات االموال وضمانات الناغي /محمود السيد
وحوافز االستثمار والضريبة العامة على المبيعات تأجيل وتحليل
ومجا
النبھاني \ سليمان بن سليمان
ديوان النبھاني
النتشة /رفيق شاكر
االستعمار وفلسطين  -اسرائيل مشروع استعماري
النتشة ،رفيق شاكر
االستعمار وفلسطين  -اسرائيل مشروع استعماري
النثاشيبي /ناصر الدين
اليمن ذلك المعلوم
النجار  /عبد المجيد
تجربة االصالح في حركة المھدي بن تومرت الحركة الموحدية
بالمغرب اوائل القرن السادس الھجري
النجار  ،جميل موسى
االدارة العثمانية في والية بغداد
النجار /اياد عبد الفتاح  -عايد الھرش  -محمد الغزاوي
الحاسوب وتطبيقاتة التربوية
واخرون
النجار /جميل موسى
االدارة العثمانية في والية بغداد
النجار /عبدﷲ بن عمر
استخدام حزمة البرامج االحصائية ) (spssفي تحليل البيانات
النجار /فريد
ادارة الجامعات بالجودة الشاملة رؤى التنمية المتواصلة
النجار /فريد راغب
التسويق التجريبي تنمية المھارات التسويقية والبيعية
النجار /مصطفى عبد القادر
دراسات في تاريخ الخليج العربي المعاصر
النجار/مصطفى -حسين القھراني -خليل مراد-عالء
تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر
نورس -صالح العابد
النجار ،شكري
منطق المشرقيين
النجار ،مصطفى عبد القادر -عبد االمير محمد امين -عبد
يوميات البصرة -وثائق المقر التجاري االنكليزي في البصرة
الوحيد خان
1777-1763م
النجار،محمد عدنان
ادارة المشتريات والتخزين
كتاب الفوائد في اصول علم البحر والقواعد منظر المالحة الفلكية النجدي -احمد بن ماجد بن محمد بن عمر بن فضل بن
دويك بن يوسف  -ابراھيم خودي
في المحيط الھندي وبحارة الشاطئية
الندوي /ابو الحسن علي الحسني
مذكرات سائح في الشرق العربي
النصوي ،عدنان علي رضا
على ابواب القدس
النصيري /آمنة
مقامات اللون مقاالت ورؤى في الفن البصري
النظاري ،فيصل احمد
القائد في وجدان الشعب
النعمة  ,ابراھيم
ياقات الورود النضرة في حكايات المسلمين العطرة
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
البيئة الطبيعية
تاريخ الحضارة االسالمية
معجم االلوان والمسميات المرتبطة بھا
دليلك الى xp access microsoft
الكيمياء العضوية
نھاية االرب في فنون االدب
مجمع االمثال
اإلدارة الدولية)(1تحدي التقدم اإلداري للدول النامية
االدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات
قصة وتاريخ الحضارات العربية بين االمس واليوم )مصر(
اثار الخليج العربي والجزيرة العربية
موسوعة جرائم النساء العالمية والعربية
القدس في الصراع العربي  -الصھيوني
القدس في الصراع العربي -الصھيوني0
حاضر العالم االسالمي وقضايا السياسة المعاصرة
الفلكور اليمني بعض الحقائق والمالحظات
الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن )من سنة 268ه الى سنة
626ه(
البحث العلمي وسبل دعمة
ديوان ابي عبد اللة جمال الدين محمد بن حمير بن عمر الوصابي
االمام البخاري فقبة المتحدثين ومحدث الفقھاء .سيرتة  .صحيحة .
فقھة
مقامات بديع الزمان ھمداني
الفلكلور اليمني بعض الحقائق والمالحظات
صفة جزيرة العرب
صفة جزيرة العرب
شرح مقامات الھمداني ادب المقامات
الفلكلور اليمني بعض الحقائق والمالحظات
عدن 00من الريادة الزمنية الى الريادة االبداعية
قاموس االمثال العدنية
لقمان الرحالة
ندوة المناضل محمد علي لقمان رائد حركة التنوير في اليمن
المنعقدة في جامعة عدن من  15 -13نوفمبر 2006م
محمد سعيد جرادة البحث عن النموذج  /المثال من مشاعل الدرب
الى قصائد لم تنشر
صفة جزيرة العرب
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
النعيم  ،مھا عبدﷲ
النعيمات،سالمة -غيدا خزنة كاتبي-نوفان حمود السوارية0
النغيميشي ،سليمان بن علي بن عبد العزيز
النقري /مھيب
النواوي\ احمد السيد محمد شوقي محمد
النويري /شھاب الدين احمد بن عبد الوھاب
النيسابوري ،ابو الفضل احمد بن محمد
الھادي ،نادية
الھادي /محمد محمد
الھاشم  ،رانيا
الھاشمي /رضا جواد
الھاشمي /مجد
الھزايمة ،محمد عوض
الھزايمة ،محمد عوض
الھزايمة،محمد عوض
الھماني /احمد علي
الھماني /حسين بن فيض ﷲ
الھمداني  /احمد علي
الھمداني \ ابي عبداللة جمال الدين محمد بن حمير
الھمداني | نزار بن عبدالكريم بن سلطان
الھمداني | يحيى بن سعيد
الھمداني /احمد علي
الھمداني /الحسن بن احمد بن يعقوب
الھمداني /لسان اليمن الحسن بن احمد بن يعقوب
الھمداني ،احمد بن الحسين بن يحي بن سعيد
الھمداني ،احمد علي
الھمداني ،احمد علي
الھمداني ،احمد علي
الھمداني ،احمد علي
الھمداني ،احمد علي
الھمداني ،احمد علي الھداني
الھمداني ،الحسن بن أحمد بن يعقوب -محمد بن علي
االكوع الحوالي
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العنوان
تصميم وتطبيق نظم قواعد البيانات العالقية
الكيمياء الحيوية العملية
ادارة البنوك
االدارة المالية )منھج اتخاذ قرارات(
المحاسبة في االجھزة الحكومية في المملكة العربية السعودية
االنتقال الى التقنية الرقمية في االرصاد وانعكاساتھا على محيط
العمل والتعامل
االنتقال الى التقنية الرقمية في االرصاد وانعكاساتھا على محيط
العمل والتعامل
الرئيس عشرون عاما ً مع الكتاب
الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية
الشيخ شھاب الدين احمد بن ماجد
جغرافية الخليج العربي
جغرافية الخليج العربي
ضغوط العمل  -منھج شامل لدراسة مصادرھا ونتائجھا وكيفية
ادارتھا
موسوعة االحجار الكريمة
التالل العميد
قاموس وشرح مصطلحات الزيوت والدھون )انجليزي عربي(
زھور من حدائق الوردي
مغلفات البذور
مغلفات البذور
بوالص التحصيل
دراسات في الشعر اليمني القديم  -الحديث
تاريخ اليمن خالل القرن الحادي عشر الھجري -السابع عشر
الميالدي  1090 -1045ه 1680 -1635 -م /المسمى تاريخ طبق
الحلوى وصحاف
الرئيس علي عبدﷲ صالح في محيطة الدولي االرھاب والقضية
الفلسطينية نموذجاً
الفكر السياسي واالداري عند الرئيس علي عبدﷲ صالح
اليمن الكبرى كتاب جغرافي جيواوجي تاريخي
التنفس
النقل في النبات
التنفس
العالقات المائية في النبات العملي
فسيولوجيا النبات العامة
العالقات المائية في النبات العملي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
الھميلي ،يوسف بن جاسم
الھواري \ محمد فتحي
الھواري ،سيد
الھواري ،سيد
الھويمل /سعد بن محمد  -عبدﷲ بن علي الحسين
الھيئة العامة للطيران المدني واالرصاد
الھيئة العامة للطيران المدني واالرصاد الجوية
الھيئة العامة للكتاب
الھيتي  ،صبري فارس
الھيتي /صبري فارس
الھيتي ،صبري فارس  -انور مھدي صالح
الھيثي /صبري فارس -انور مھدي صالح
الھيجان  ،عبد الرحمن بن احمد بن محمد
الوائلي /عبد الحكيم
الوحصي /ھاشم عبد الرزاق
الوراقي /احمد جمال الدين
الوردي /محمد منصر
الورع  ,حسان
الورع ،حسان
الوزني/جمال
الوزير  /زيد علي
الوزير /عبداالله بن علي

الوشلي /عبد الوھاب
الوشلي ،عبد الوھاب
الونسي /حسين بن علي
الوھيبي \ محمد حمد
الوھيبي \محمدبن محمد  -محمد بن عمر باصالح
الوھيبي /محمد حمد
الوھيبي /محمد حمد  -فھد حمد القريني
الوھيبي /محمد حمد  -محمد عمر باصالح
الوھيبي/محمد حمد -فھد حمد القريني
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العنوان
الموجز في البناء الضوئي
التغذية المعدنية في النبات
العالقات المائية في النبات
اليمن الكبرى  -كتاب جغرافي في جيولوجي تاريخي
العمارة العربية االسالمية في مصر
الفضل المزيد على بغية المستفيد في اخبار مدينة زبيد
قراءة في الوضع العربي الراھن
اساسيات ادارة الوقت
تاريخ اليمن المسمى بھجة الزمن في تاريخ اليمن
مجموع بلدان اليمن وقبائلھا
الموسوعة العربية في االلفاظ الضدية والشذرات اللغوية
الموسوعة العربية في االلفاظ الضدية والشذرات اللغوية
مجموع بلدان اليمن وقبائلھا
تاريخ اليمن المسمى بھجة الزمن في تاريخ اليمن
مجموع بلدان اليمن وقبائلھا
مجموع بلدان اليمن وقبائلھا
تاريخ اليمن المسمى خرجة الھموم والحزن في حوادث وتاريخ
اليمن
تاريخ اليمن المسمى المفيد في اخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكھا
واعيانھا وادبائھا
طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريھي
انتاج المواد التعليمية  :دليل للمعلمين والمدربين
علم الال فقاريات  -الشق العملي
نوافذ العدم
الھندسة الوصفية
أجر العنقود " قصص "
الرياضيات وتطبيقاتھا في العلوم االدارية واالجتماعية
مفاھيم وحدة القارة االمريكية  -االيديولوجيا والسياسة
نظرية العنف نصوص اساسية لفريدريك انجلز
تكنولوجيا التعليم  :الماضي والحاضر والمستقبل
التحكم واالستقرارية لنظام القدرة
الخيل والفروسية
الخيل والفروسية
قصة وتاريخ الحضارات العربية اول موسوعة من نوعھا حديثة
وبااللوان تعالج نشأة البلدان العربية -سوريا
يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
الوھيبي ،محمد بن حمد
الوھيبي ،محمد بن حمد محمد
الوھيبي ،محمد حمد
الويسي /حسين بن علي
الياور /طلعت رشاد
اليبع ،عبد الرحمن بن علي
اليساوي  ،شاكر
اليكساندر ،روي
اليماني /تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد
اليماني /محمد احمد الحجري
اليماني /محمد بن محمد بن عبد الجبار بن محمد بن يحي
السماوي
اليماني /محمد بن محمد بن عبدالجبار بن يحي السماوي
اليماني/محمد بن احمد الحجري
اليماني ،تاجا الدين عبد الباقي بن عبد المجيد
اليماني ،محمد احمد الحجريي
اليماني ،محمد بن احمد الحجري
اليماني،عبد الواسع بن يحي الواسعي
اليمني ،عمارة بن علي
اليمني-عبد الوھاب بن عبد الرحمن
الينجتون ،ھنري
اليوسف \ محمدبن صالح  .ياسر بن رجب
امھادي العدم
امين محمد خليل وھيب
اناطولي اكلسين
انتون /ھوارد  -برانارد كولمن
انتياسف ،مارات فاسيليفيش
انجلز /فريدريك
انجلين ،جاري
اندرسون /ب0م  -عبد العزيز أ 0فؤاد
انسمنجر  ،م0ي
انسمنجر،م0ي
انطوان /مراد
انطونيوس /جورج
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المؤلف
العنوان
انطونيوس ،جورج
يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية
انكارين  ,ج
مذكرات دبلوماسي في اليمن
انور عبد الملك
االبداع و المشروع الحضاري
انور عبد الملك
المجتمع المصري والجيش
انور عبد الملك
دراسات في الثقافة الوطنية
انور محمد خالد
رؤيا شمر يرعش -ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وبمنات
انيكست ،أ
تاريخ دراسة الدراما نظرية الدراما من ھيفل الى ماركس
اوب  ،ماكس
ال مسرحية عالمية
اوباالنس /ادجار
الحرب في اليمن )دراسة في الثورة والحرب حتى عام 1970م(
اوبان ،جان
مملكة ھرمز
رحلة ماركس فون اونيھاليم من البحر االبيض المتوسط الى الخليج اوبنھاليم ،ماكس فون
اوستروفسكي  ,فيكتور ,كليرھوي
عن طريق الخداع صورة مروعة للموساد من الداخل
اوستروفسكي ،فيكتور
عن طريق الخداع  -قصة الموساد االسرائيلي من الداخل
اوستروفسكي ،فيكتور
عن طريق الخداع صورة مروعة لوساد من الداخل
التكاثر في الثدييات  -الخاليا التناسلية واالخصاب
اوستن0ر0س
اوفسيانيكوف ،ميخائيل  -ميخائيل خرابشنكو
جماليات الصورة الفنية
الوعي االجتماعي )الوعي االخالقي والسياسي والحقوقي والديني اوليدوف ،أ 0ك
والجمالي والفلسفي
اومليل  ،علي
اثفاقية غزة  -اريحا )االبعاد االقتصادية المحتملة(
اومليل /علي /محمد جابر االنصاري /محمد جواد رضا
مواقف الفكر العربي من التغيرات الدولية الديمقراطية والعولمة
حصاد ندوة الدراسات العمانية البحوث والدراسات التي قدمت في اومن /جي
الندوة ذو الحجة 1400ه -نوفمبر 1980م
اونيل \ يوجين
فاصل غريب
نظرية العقود االدارية دراسة مقارنة في الفقة االسالمي والقانون اوھاب /نذير بن محمد الطيب
اوھارا  ،شيلي
ميسر ويندوز مي اصدار االلفية
دروس في االدارة من غرفة الطوارئ وصفات للنجاح في ادارة
اويرباخ /يول 0س0
اعمالك
اياكو بوتشي /دون
كلية كيليوغ للدراسات االدارية العليا تبحث في التسويق
مجموعة معاھدات والتزامات وسندات متعلقة بالھند والبالد
ايتشيسن ،سي 0يو ،0بي0سي0اس
المجاورة لھا
والبالد
بالھند
ومتعلقة
وسندات
والتزامات
معاھدات
مجموعة
ايتشيسن ،سي0يد  -بي0سي0اس
المجاورة لھا0
ايرز  /فرانك
نظريات ومسائل في المعادالت التفاضلية
ايرز -فرانك
ملخصات شوم نظريات ومسائل في حساب التفاضل والتكامل
ايرز /فرانك
نظريات ومسائل في المصفوقات
ايرز /فرانك
نظريات ومسائل في المعادالت التفاضلية
ايفانز  ,تريفور آ
مذكرات اللورد كمبلرن  1946 - 1934المذكرات الشخصية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
والسياسية للورد كيلرن
مذكرات اللورد كمبلرن  1946 - 1934المذكرات الشخصية
والسياسية للورد كيلرن
برنامج اللياقة الفضائية )استرو -فيت(
المسألة اليھودية -القبيلة -الشريعة -المكان
الشرق االسالمي في العصر الوسيط
التطور السياسي الجمھورية العربية اليمنية 1985-1962م
تاريخ الحضارات العام  -الشرق واليونان القديمة
تاريخ الحضارات العام روما امبراطوريتھا
تاريخ الحضارات العام روما وامبراطوريتھا
تاريخ الحضارات العام الشرق واليونان القديمة
تاريخ الحضارات العام روما وامبراطوريتھا
معسكر السالم الصھيوني -اتجاھات الثنائية القومية والتقسيم في
الحياة السياسية االسرائيلية
مولدات التيار المتناوب :التصميم والتطبيق
علم الديكور الحديث تكنولوجيا الديكور
تاريخ المذاھب الدينية في بالد اليمن حتى نھاية القرن السادس
الھجري
كيف تصبح مفاوضاً ناجحاً
جواھر تاريخ االحقاف
موجز تاريخ الرياضة المدرسية في مدن وادي حضرموت
حركتنا الوطنية اين تتجة؟
الدليل العلمي لھندية تصنيع االغذية
مناھج المواد االجتماعية للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة
والنشاطات والمواد التعليمية
الدعاية والراي العام احاديث مع نعوم تشومسكي
الحروب الصليبية
النظرية االحصائية للموثوقية واختبارات الحياة نماذج احتمالية
حركة القوميين العرب النشأة والتطور  -المصائد
ادارة التشييد المتخصصة
بحوث التسويق للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات التسويقية0
حارس الجنة-شعر-
شبام الفراس دراسة تاريخية اثرية
تاريخ الكعبة المعظمة عمارتھا وكسوتھا وسنداتھا
ميكروبيلوجيا االغذية وااللبان
ميكروبيولوجيا االغذية وااللبان الجزء العلمي
مرأةجزيرة العرب
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
ايفانز  ,تريفور آ
ايفانز ،ويليامز ج0
ايالن ھاليفي
ايليسيف  /نيكيتا
ايلينا .ك /جولوفكايا
ايمار /اندرية  -جانين اوبواية
ايمار /اندرية  -جانين اوبواية
ايمار /اندرية  -جانين اوبواية
ايمار /اندرية  -جانين اوبواية
ايمار /اندرية  -جانين اوبواية
ايمان حمدي
ايمر /روبرت0ل
ايمن سعدي محمد
ايمن فؤاد سيد
باترسون ،جيمس ج
باحشان  ،محمد بن علي بن عوض بن سعيد
باحميد  /محمد علي
باديب ،علي
باربوزا ،جوستافوفي  -لي ما  -بالس بارليتا
بارث ،جيمس ل0
بارساميان ،ديفيد  -نعوم تشومسكي
باركز ،ارنست
بارلو  /ريتشارد أي  -فرانك بروشان
باروث /محمد جمال
باري /دونالد  -بويد بولسون
بازرعة ،محمود صادق
باسحيم  /ابوبكر
باسالمة  ،محمد عبدﷲ
باسالمة /حسين بن عبدﷲ
باشا  ,سھيل ابراھيم
باشا /سھيل ابراھيم
باشا/أيوب صبري
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العنوان
اطلس التشريح البيطري العملي
ميسر ميكروسوفت اوتلوك 2003

المؤلف
باشتا  ،يوكين
باشماخ  ،خالد سعيد

ميكروسوفت ميسر باوربونيت 2003م
ميسر االتصال بالموقع العربية في االنترنت
رحل العظما ء " فمن يسد الفراغ "
في الثرات الشعبي اليمني
دراسات في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر
فسيولوجيا النبات العامة
فسيولوجيا النمؤ والتميز العملي
تقويم حركة المركبات اثناء النفرة من منى الى منطقة الحرم
الشريف
تنھيدة البحر
الجامع في تاريخ الجامع -بحث في تاريخ جامع تريم
كتاب صلة االھل بتدوين ما تفرق من مناقب بني فضل
تاريخ اليمن القديم
تاريخ اليمن القديم
مختارات من النقوش اليمنية القديمة

باشماخ  ،خالد سعيد
باشماخ ،خالد سعيد
باصديق  ,حسين سالم
باصديق /حسين سالم
باصرة /صالح علي محمد
باصالح \ محمد بن عمر  -علي بن عبدالمحسن
باصالح ،محمد بن عمر بن عبدﷲ
باضبعان /محمد سالم محمد

المستشرقون في اثار اليمن -قصة المستشرق السويدي الكونت
كارلودي لندبرج من خالل مراسالتة مع اليمنيين1911 -1895م
موجز تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة والحضارة
العربية االسالمية
موجز في تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة
والحضارة العربية االسالمية
ديوان شعر حضرميات
ديوان شعر  -حضرميات
ديوان شعر حضرميات
حضرميات )ديوان شعر(
مقدمة في كيمياء المياة الطبيعية
السعودية والغرب

باعديل  ،محسن
باغيثان ،علي سالم سعيد بكير
بافضل  ,محمد بن عوض بن محمد
بافقية  /محمد عبد القادر
بافقية /محمد عبد القادر
بافقية /محمد عبد القادر  -الفريد بنيستون  -كرستيان
روبان
بافقية ،محمد عبد القادر
باقر ،طة
باقر ،طة

باكدادة  ،عبداللة
باكدادة ،عبدﷲ
باكدادة ،عبدﷲ
باكرادة  ،عبدﷲ
باكنكوبف  ,غودن ك
باكوفليف ،أ0ي
فرضيات البحث  -دراسة تقويمية مقارنة الساليب اشتقاق وصياغة بالخيور /شفاء عبدﷲ عبد القادر
الفرضيات وتحقيقھا احصائيا ً في رسائل المجاستير في كل من كلية
ال
بالدوك /روبرت
ماذا يخبئ المستقبل
بامشموش  /احمد عمر
دراسات في المحاسبة الضريبية
في سبيل الحكم)خمسون عاما ً من التناحر السالطيني الذي ادى إلى بامطرف  ،محمد عبد القادر
فرض الحماية البريطانية على حضرموت(
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
العنوان
بامطرف /محمد عبد القادر
االقطاعيون كانوا ھنا
بامطرف /محمد عبد القادر
الشھداء السبعة
بامطرف /محمد عبد القادر
مالحظات على ماذكرة الھمداني عن جغرافية حضرموت
الجامع:جامع شمل أعالم المھاجرين المنتسبين إلى اليمن وقبائلھم بامطرف/محمد عبد القادر
الجامع،جامع شمل أعالم المھاجرين المنتسبين إلى اليمن وقبائلھم بامطرف/محمد عبد القادر
بامطرف ،محمد عبد القادر
التراث وصناعة الشعر
الجامع:جامع شمل أعالم المھاجرين المنتسبين إلى اليمن وقبائلھم بامطرف ،محمد عبد القادر
بامطرف ،محمد عبد القادر
الشھداء السبعة
في سبيل الحكم )خمسون عاما ً من التناحر السالطين الذي ادى الى بامطرف ،محمد عبد القادر
فرض الحماية البريطانية على حضرموت(
بامطرف،محمد عبد القادر
الشھداء السبعة
ً
بامطرف،محمد عبد القادر
في سبيل الحكم خمسون عاما من تناحر السالطين الذي ادى إلى
فرض الحماية البريطانية على حضرموت0
باناجة /سعيد محمد احمد
نظرة حول المؤامرات الدولية الصھيونية
باند /بيت  -الري ھولب
السيكس سيجما رؤية متقدمة في ادارة الجودة
باھرمز /اسماء محمد
مقدمة في بحوث العمليات
باوزير  /سعيد عوض
صفحات من التاريخ الحضرمي
باوزير \ عبد اللة سالم
الرمال الذھبية
باوزير \ عبداللة سالم
سقوط طائر الخشب
باوزير \ عبداللة سالم
يا طالع الفضاء  -قصة -
باوزير \ عبداللة سالم
ثورة البركان
باوزير | عبداللة سالم
الحذاء
باوزير  ،سعيد عوض
صفحات من التاريخ الحضرمي
باوزير /احمد عوض
الشعر الوطني العامي صفحة مشرقة في تاريخ نضالنا السياسي
المعاصر0
باوزير /سعيد عوض
صفحات من التاريخ الحضرمي
باوزير ،عبدﷲ سالم
محاولة اغتيال حلم  -قصص-
باونيس /اآلن
الفن االوروبي الحديث
باين  ,ستاينلي \ دونالد ج .جورج س  .ھاموند
الكيمياء العضوية
باين ,ستانلي  -دونالد ج كرام جورج س ھاموند
الكيمياء العضوية
بداتية /احمد عبد الوھاب -محي السعيد عيسى -عبدالرحمن
االسس العلمية والعملية لتفريخ ورعاية االسماك والقشريات في
عبد اللطيف الجمل -محمد فتحي
الوطن العربي
بداتية /احمد عبد الوھاب -محي السعيد عيسى -عبدالرحمن
السس العلمية والعملية لتفريخ ورعاية االسماك والقشريات في
عبد اللطيف الجمل -محمد فتحي
الوطن ال
بدر جابر ادم متوج
علم الوراثة الجزء العملي
بدر جابر  -آرم متوج
علم الوراثة  -الجزء العملي
بدر جابر  -آدم متوت
علم الوراثة )نظري(
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
العنوان
الحضارة العربية االسالمية لغير ذوي االختصاص من كلية اآلداب بدري محمد فھد-حمدان عبد المجيد الكبيسي-مليحة رحمة
ﷲ-فضيلة عبد االمير الشامي
بدون
اليمن من سبا الى السالل
بدون
صرخة استنكار االرھاب والعنف وجھان لعملة واحدة
بدون
مختصر البلدان في ارض كنعان
بدون
مقدمة في بحوث العمليات
ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي  -قضية الديمقراطية في بدون
الوطن العربي -ندوة
بدون
ندوة القومي والقطري في الفكر والممارسة في الوطن العربي
التاريخ السياسي والفكري للمذھب السني في المشرق االسالمي من بدوي -عبد المجيد ابو الفتوح
القرن الخامس الھجري حتى سقوط بغداد
بدوي /رمضان مسعد
اساسيات الرياضيات الحديثة
بدوي /عبد الرحمن
خالصة الفكر االوروبي سلسلة الينابيع ربيع الفكر اليوناني
الحشرات الزراعية شكلھا الظاھري وتشريحھا الداخلي مع نبذة عن بدوي /علي ابراھيم  -علي بن محمد السحيباني
بيئتھا وتقسيمھا وطرق مكافحتھا
بدوي /محمد عباس عبدالوھاب نصر علي  -االميرة
مقدمة في المحاسبة المالية وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية
ابراھيم عثمان
والدولية0
بدوي ،عبدة
حضارتنا بين العراقة والتفتح
بدوي ،علي ابراھيم
الحشرات الزراعية شكلھا الظاھري وتشريحھا
براتية /احمد عبد الوھاب -محيالسعيد عيسى-عبدالرحمن
االسس العلمية والعملية لتفريخ ورعاية االسماك والقشريات في
عبد اللطيف الجمل-محمد فتحي محمد عثمان  -شريف
الوطن العربي0
شمس الدين صادق
برادة  ,محمد محمود امين العالم فريدة النقاش
الرواية العربية واقع وافاق
برادون ،رسل
حصار الكوت في الحرب بين االنكليز واالتراك
براستد/جايمس ھندي
العصور القديمة
برانان \ديفيد جيرمي جراي ماثيو اسبيلين
الھندسة
براھيمي ،عبد الحميد0
في أصل االزمة الجزائرية)1999-1958م(
براون \ ت .ا
تنسيل المورث وتحليل ال د ن ا
براون ،ادوارد تانكارد
مدخل الى نظرية المحددات والمصفوفات
برد ،توفيق
تاريخ العرب الحديث والمعاصر
برشبت \ برتولد
االخوة ھوراس واالخوة كورياس
برشر /جيريمي  -تيم كوستيلو  -يرندان سميت
العولمة من تحت قوة التضامن
بركات  ,احمد قائد
يتذكر الرشد في سن الطفولة
بركات  /عبدﷲ حسين
مسار يماني )فصول من الذاكرة(
بركات  /نظام  -عثمان الرواف  -محمد الحلوة
مبادئ علم السياسة
بركات  ،نظام  -عثمان الرواق  -محمد الحلوة
مبادئ علم السياسة
بركات /جورج
التحريك في برنامج max studio d4
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
التحريك في برنامج d studio max4

المؤلف
بركات /جورج

صمم موقعك باستخدام .ver03 eready imag
المرجع الشامل لبرنامج max stubio d3

بركات /جورج  -عماد بغدان  -باسم الحوش
بركات /جورج عطا ﷲ
بركات /جورج عطا ﷲ
برناديت /غانم

المرجع الشامل لبرنامج max stubio d3
قصة وتاريخ الحضارات العربية اول موسوعة من نوعھا حديثة
وبااللوان تعالج نشأة البلدان -السعودية
اثينة السواء الجذور االفرو اسوية للحضارة الكالسيكية ج  1تلفيق برنال /مارتن
بالد االغريق 1985-1785
موجز العلم في التاريخ
برنال /ج0د0
برنوطي  ،سعاد نائف
االعمال )الخصائص والوظائف االدارية(0
برنوطي /سعاد نائف
االدارة ) اساسيات ادارة االعمال(
برنوطي /سعاد نائف
االعمال )الخصائص -والوظائف االدارية(
برنوطي ،سعاد نائف
ادارة الموارد البشرية ادارة االفراد
برنوطي ،سعاد نائف
االدارة اساسيات ادارة االعمال
برھان /محمد نور عبدﷲ
تحليل وتصميم انظمة المعلومات الحاسوبية
برو ،توفيق
التاريخ السياسي والحضاري لصدر االسالم والخالفة االموية
االسلحة السرية في الحرب العالمية الثانية
برور /وليم ب0
بروك ،سولومون
العمليات االثنوديمغرافية سكان العالم على ابواب القرن الحادي
والعشرين
بروكر \ بيتر
الحدجاثة وما بعد الحداثة
الجسد وااللة كيف سيغير االنسان االلي حياتنا
بروكسي /رودني آ0
بروكلمان /كارل
االدبيات اليمنية في المكتبات والمراكز الثقافية العالمية
بروى /ادوار
تاريخ الحضارات العام القرون الوسطى
بروى /ادوار
تاريخ الحضارات العام -القرون الوسطى
بروى ،ادوار /جانين اوبواية  /كلود كاھين واخرون
تاريخ الحضارات العام القرون الوسطى
بري \ عدنان بن ماجد عبدالرحمن \ محمود محمد ابراھيم
اساسيات طرق التحليل االحصائي
بريتون ،جان فرنسوا  -ليلى بدر
وادي حضرموت )تنقيبات(
بريدو /ولف جانج
منشأت تجميع مياة االمطار ارشادات تنفيذية
بريشة ،جابر زايد احمد شوقي محمد زھران  -ابراھيم بن
االغذية العالجية والميكروبات الصديقة
سعد المھزع
بريكاند -أحمد أبو ضدور ابراھيم
المحاسبة الحكومية الفعالة
بساطة  ،محمد صالح
الھندسة الوصفية
بساطة  ،محمد صالح
مجموعة رسوم لھندسة الوصفية
بسام سعداللة عيسى
التحسين الوراثي ) عملي (
بسام سعداللة عيسى
التحسين الوراثي ) نظري (
بسام طة ياسين
فسلجة الشد المائي في النبات
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

it_univ@aden‐univ.net

Aden University / Information Technology
Http://www.aden‐univ.net
book
العنوان
اسس تصميم الشبكات الحاسوبية
ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة
التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في الشركات السعودية
الكبرى
علم الجمال والنقد علم الفن)(2
ثقافة ادارة التغيير دليل عملي لالفراد
كنوز المتحف العراقي
دراسة في تاريخ الخلفاء االمويين
بدر شاكر السياب شاعر الوجع
كواكب يمنية في سماء االسالم
الفطريات -الجزء العملي
بيولوجيا الطحالب
ادارة االنتاج والعمليات مدخل حديث
ثرثرة البوح الصامت
محاضرات تاريخ االمم االسالمية والدولة االموية
محاسبة الشركات)أشخاص(
محاسبة شركات االموال
المدخل الى االحصاء الطبي
مبادى الجبر للطالب المجموعات و التطبيقات
بحوث العمليات استخدام االساليب الكمية في صنع القرار
االحصاء االجتماعي
االحصاء االجتماعي
مبادى الجبر للطالب -الجبر المجرد
مبادى الجبر للطالب\ الجبر الخطي
مبادى الجبر للطالب  .المصفوفات وفضاءات المتجھات
مبادى الجبر للطالب\ الزمر
تاريخ العربية السعيدة او اليمن
قصر جبرين وكتاباتة
لماذا نجح القرار السياسي في فيتنام وفشل في ؟
المقاومة وتحرير جنوب لبنان حزب ﷲ من الحوزة العلمية الى
الجبھة
المقاومة وتحرير جنوب لبنان حزب ﷲ من الحوزة العلمية إلى
الجبھة
تطور النظرة الواحدية الى التاريخ
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
بسام محمد
بسترفيلد /ديل -كارول ومشناوجلين بستر فيلد  -ماري
بسترفيلد
بسترفيلد -كارول ومشناوجلين بستر فيلد  -ماري بسترفيلد
واخرون
بسيوني  ،اسماعيل علي
بشير زھدي
بشير شريف
بصمة جي ،فرج
بطاينة /محمد ضيف ﷲ
بطرس ,انطونيوس
بعكر ،عبد الرحمن
بغدادي ،وفاء
بغدادي ،وفاء  -حامد مھيوب
بفا /الووداس  0راكيش كمي0سارن
بقشان \ لولو
بك ،محمد الخضري -تحقيق،محمد العثماني
بكر ،علي حاج
بكري،علي حاج
بالتر \ مارتين
بالتي /تي.اس -أي.اف  -روبرتسون
بالل  /محمد اسماعيل
باللوك /ھيربرت 0م
باللول ،ھيوبرت0م0
باليت \ تي-اس أي اف روبرتسون
باليت تي اس\ ا ي اف روبرتسون
باليت .تي اس ----.أي اف روبرتسون
باليت تي اس \ أي اف اس
باليفيد /اف0أل
بلديسيرا ،ايروس
بلعيد  ,صالح
بلقزيز /عبدااللة
بلقزيز ،عبد االلة
بليخانوف /جورج
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المؤلف
العنوان
بن االثير /عزالدين الحسن بن ابي محمد البي الكريم
الكامل في التاريخ العصر العباسي الثالث
االحاطة في اخبار غرناطة لدى الزارتين لسان الدين بن الخطيب بن الخطيب  ،لسان الدين  /محمد عبدﷲ عنان
االحاطة في اخبار غرناطة لدى الوزارتين لسان الدين بن الخطيب بن الخطيب /لسان الدين  -محمد عبدﷲ عنان
االحاطة في اخبار غرناطة لدى الوزارتين لسان الدين بن الخطيب بن الخطيب ،لسان الدين  -محمد عبدﷲ عنان
بن الخطيب ،لسان الدين  /محمد عبدﷲ عنان
االحاطة في اخبار غرناطة لدى الوزارتين لسان الدين الخطيب
بن جرير  ،ابي جعفر محمد
تاريخ االمم والملوك )الطبري(
بن جرير ،ابي جعفر محمد
تاريخ االم والملوك )الطبري(0
بن جرير ،ابي جعفر محمد
تاريخ االمم والملوك)الطبري(
بن خلدون  /عبد الرحمن
مقدمة العالمة ابن خلدون
بن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد
مقدمة ابن خلدون
بن خنين ،خالد بن محمد بن عبدﷲ
الملك فھد في مرآة الشعر
بن شمالن  ،فيصل عثمان
الدولة االسرائيلية وضرورة اسقاطھا وعدم التطبيع
بن صاحب الصالة ،عبد الملك  -عبد الھادي التازي
المن باالمامة -تاريخ بالد المغرب واالندلس في عھد الموحدين
بن صادق  ،عبد الوھاب رجب ھاشم
التلوث البيئي
بن صادق عبد الوھاب بن رجب ھاشم
التجارب العملية في اسس االحياء الدقيقة
تاريخ اليمن المسمى المفيد في اخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكھا بن علي  ،نجم الدين عمارة
واعيانھا وادبائھا
بن قيبة  ,عبداللة بن مسلم
الشعر والشعراء  -طبقات
بن لمس /عبدﷲ سالم
تاريخ العالقات الثقافية اليمنية -الروسية)1990-1928م(
بن مجمل  ،محمد ناصر  -علي صالح الخالقي جمع
يقول بن ناصر مجمل نفحات من اشعار ومساجالت وزوامل
الشاعر الشعبي محمد ناصر بن مجمل الكلدي
ودردشة0
الضفة الغربية وقطاع غزة بيانات وحقائق اساسية
تحليل ودراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات
علم التاريخ في االندلس حتى نھاية القرن الرابع الھجري) العاشر
الميالدي(
قافلة الحاج الشامي في شرقي االردن في العھد العثماني
عالم الجينات
مبادئ في الطبوغرافيا وعلم الخرائط
القضية الفلسطينية
تاريخ الفن والعمارة
الثالوث المحرم  -دراسات في الدين والجنس والصراع الطبقي
االحزاب والحركات القومية العربية
ً
حالة الالجئين في العالم خمسون عاما من العمل االنساني
االثار تؤدي الى رمال الجزيرة العربية
عرض موجز للمادية التاريخية
عرض موجز للمادية التاريخية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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بنفينستي ،ميرون0
بني عطا /بسام حسين
بني ياسين /يوسف احمد
بني يونس ،مأمون اصالن
بھجت عباس علي
بھجت محمد محمد
بھلوان /سمر
بھني ،عفيف
بو علي ياسين
بو علي /ياسين  -محمد نجاتي طيارة  -محمد جمال باروت
بوترو /جويل  -سارة كولينسون  -فيليبو جراندي واخرون
بوتينتسيفا /تمارا
بودوستنيك  -سبيركين
بودوستنيك -سبيركين
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المؤلف
العنوان
بور بوني ،ريجي  -جان كلود ايزينية
التنبؤ بالمبيعات بين النظرية والتطبيق
دراسة تطبيقية مقارنة لنماذج تقرير التبخر بمنطقة عسير بالمملكة بوروية /محمد فضيل
العربية السعودية
بوز ،فارس
تاريخ العرب في االندلس من الفتح العربي حتى سقوط غرناطة
بوستفيت /نيكوالس
حضارة العراق واثارة -تاريخ وصور
بوعشة ،محمد
العرب والمستقبل في الصراع الدولي
بوعالت /محمد الصادق
الحضارة االسالمية من سقوط صرحھا الى افول نجمھا
بوفرحات /ھدى
قصة وتاريخ الحضارات العربية اول موسوعة من نوعھا حديثة
وبااللوان تعالج نشأة البلدان العربية -العراق  -االردن
بوالنتزاس /نيكوالس
نظرية الدولة
بولداريف  -غلوسكينا  -براغينسكي
دراسات في تاريخ الثقافة العربية /القرون 15-5
العمليات البحرية الربيطانية ضد اليمن ابان الحكم التركي  -1914بولودي /جون
1919م
بوليتزر /جورج -جي بيس  -موريس كاقين
اصول الفلسفة الماركسية
بونانفان ،بولس
فن الزخرفة الخشبية في صنعاء
بونت /ميشيل
ھندسة نظم البرامج بمساعدة الحاسب االلي
بوند  ،روبيرت
اساسيات ضبط الجودة االحصائي
بوند ،روبيرت
اساسيات ضبط الجودة االحصائي
العوالق النباتية
بوني  ،أ0د
بيترسون ،لروجرتوري
الطيور
بيج  ،ويليام
اصدار خاص في تطبيق اوراكل
بيج ،ويليام
اصدار خاص في تطبيق اوراكل
بيدك/جاك -شارل اندرية حوليان-مھدي العلوي -عبدﷲ
الخطابي وجمھورية الريف
العودي
بيدويل /روبين
عُمان في صفحات التاريخ
التحليل العددي )الجزء االول(
بيردن  /ريتشاردل  -ج  0دوبالس فيريز
تقنيات االتصاالت وتدفق المعلومات
ميسر ميكروسوفت اكس 2000
التحليل العدد
جزيرة العرب ارض االسالم المقدسة وموطن العروبة،
وامبراطورية البترول
الثريا
الوضع االقتصادي والحياة االجتماعية في اليمن في صدر االسالم
الدولة االموية والمعارضة مدخل الى كتاب السيطرة العربية
للمستشرق الھولندي فان فلوتن
صور ناطقة
مصر في عھد عبد الناصر
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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بيرك /توماس ج0م  -ماكسويل ليمان
بيرني  ،جيفري
بيرون ،ريتشاردل ج 0دوجالس فيريز
بيريبي ،جان  -جاك
بيسوني \ كمال
بيضاني ،ايمان محمد عوض
بيضون  ،ابراھيم
بيكار حسين
بيليايف /ايفور  -افغيني بري كون  -اشرف /عبدالرحمن
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العنوان
تاريخ المسرح
ادوب ميسر فوتو شوب 6
ميسر ادوب فوتو شوب 5
ادوب ميسر فوتو شوب 6
جغرافية الصين  -الظروف الطبيعية -اقتصاد المناطق -المزايا
الثقافية
ملحمة عن الملك الحميري اسعد الكامل
ادارة التسويق)مدخل استراتيجي تطبيقي(
تاريخ العلوم العام العلم المعاصر  -القرن التاسع عشر
تاريخ العلوم العام  -العلم المعاصر  -القرن العشرين
مقدمة في العمليات العشوائية
الوصف الحقلي للصخور الرسوبية
نباتات مصر
دليل مالكي االعمال التجارية الصغيرة لنوم ليل ھانئ تجنب وحل
المشكالت المزمنة والمكلفة
بالد سبأ وحضارات العرب االولى
اليمن وحضارة العرب مع دراسة جغرافيا كاملة
متطلبات االفصاح العامة وقياس مدى توافرھا في التقارير المالية
للشركات المساھمة السعودية
التركيب الدقيق للخلية الحيوانية
اليمن وحضارة العرب مع دراسة جغرافية كاملة
ماكاو -لؤلؤه على الصين الجنوبي
اعادة ھندسة االدارة المطلب الحتمي للقيادة الجديدة
كيف تكون االجتماعات فعالة؟ كيف تجعل االجتماعات مجدية
وناجحة
كيف تكون االجتماعات فعالة كيف تجعل االجتماعات مجدية و
ناجحة
الدول المارقة استخدام القوة في الشؤون العالمية
المحاسبة الدولية
المحاسبة الدولية
السيدة صاحبة الكلب
الطباعة العربية بأستخدام الحاسوب
الطباعة العربية باستخدام الحاسوب) الطباعة االولية(
اصول البحث االدبي ومناھجة البحث في مصادر التاريخ الديني
دراسة علمية
النبات العام ) عملي (
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
الخميسي
بينار \ ر
بيندر  ،كاتا
بيندر ،كات
بيندر ،كاتا
بينغ  ،تشينغ
بيوتروفسكي /م0ب
تابث عبد الرحمن ادريس -منى راشد الفيصل
تاتون /دنية
تاتون /رنية
تاج  ،لطفي  -عمار محمود على سرحان
تاكر /موريس
تاكھلم ،فيفي  -محمد درار
ترافيوسو ،دبرا كونتز
ترسيسي /عدنان
ترسيسي ،عدنان
تركي  ،محمود ابراھيم عبد السالم
تريدكولد ،ل0ت
تريسي /عدنان
تش/قة قوانغ
تشامبي ،جيمس
تشانغ  ،ريتشاردي  -كيفن  0كيھو
تشانغ ،ديتشارد كيفن كيھو
تشومسكي ،نعوم
تشوي /فردريك  -كارول آن فروست  -جاري مييك
تشوي /فردريك  -كارول أن فروست -جاري مييك
تشيخوف \ انطون
تفال /ربحية عبد القادر
تفال /ربحية عبد القادر
تقي الدين /السيد
تكريتي ,ھالة وفاء عبدالعظيم
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المؤلف
العنوان
توربان /ايفرام
نظم دعم االدارة نظم دعم القرارات ونظم الخبرة
توربان /ايفرام
نظم دعم االدارة نظم دعم القرارات ونظم الخبرة
اساسيات النبضة والدوائر الرقمية
توسي ،رونالد ج0
خالصة المسجد -من حوادث دولة الشريف محمد بن احمد حوليات توشيرير /ميشيل
عبد الرحمن البھكني
توفلر /ألفن
وعود المستقبل
توفلر /ألفن وھايدي
نحو بناء حضارة جديدة سياسات الموجة الثالثة
االدارة المالية -قرارات االستثمار وسياسات التمويل في المشروع توفيق حسون0
االقتصادي0
توفيق عبد الرحيم يوسف
ادارة االعمال التجارية الصغيرة
توفيق فرح  -فيصل السالم
مقدمة في طرق البحث في العلوم االجتماعية
سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في المبادئ الرقمية يحتوي توكھيم /روجرل
الكتاب على  425مسألة محاولة
توما /اميل
تاريخ المسيرة الشعوب العربية الحديث
توما،اميل
تاريخ مسيرة الشعوب العربية الحديث
توماس /برترام
مخاطر االستكشاف في الجزيرة العربية
تيبالدز  /فرانسيس
جعل المدن مالئمة للناس تحسين بيئة االماكن العامة في البلدان
والمدن
تيزيني  ،طيب
من الثرات إلى الثورة حول نظرية مقترحة في الثرات العربي
تيزيني /طيب
حول مشكالت الثورة والثقافة في العالم الثالث 00الوطن العربي
نموذجاً
تيزيني ،طيب
مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط
تيغيم ،فيليب فان
تقنية المسرح
ثابت عبد حسين
الثورة والثورة المضادة
ثابت عبدالرحمن ادريس /جمال الدين محمد المرسي
التسويق المعاصر
ثامر كامل
التحوالت العالمية ومستقبل الدولة في الوطن العربي
ثامر كامل محمد
الدبلوماسية المعاصرة واستراتيجية ادارة المفاوضات
ثناء فؤاد عبدﷲ
آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي
ثومسوى /روزمري
ادارة االفراد
ثيودريش
وصف االماكن المقدسة في فلسطين للرحالة االلماني ثيودريش
االستعمار القديم واالستعمار الجديد
ج 0رودنكو
جابر عبد الحميد جابر  -احمد خيري كاظم
مناھج البحث في التربية وعلم النفس
جاد  /طة محمد
التغيرات البيئية الطبيعية في اواخر العصر الحديث
جاد طة
سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية
جاد ،رمضان عبد العظيم  -ابراھيم ابراھيم بسيوني
نموذج مقترح لترشيد االحتياجات التدريبية لمشرفي االنتاج
المباشرين بالشركات الصناعية السعودية
مبادئ علم الوراثة
جاردنر  /إ 0ج  -د0ب سنستاد
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
التميز الموھبة والقيادة
مبادئ علم الوراثة
التميز الموھبة والقيادة
بناء التطبيقات االدارية بلغة c ++
النقد االدبي الفرنسي في القرن العشرين
تاريخ العرب بقل االسالم والسيرة النبوية
تاريخ صدر االسالم والخالفة االموية
تاريخ صدر االسالم والخالفة االموية
سلطنة دلھي تاريخ سياسي وعسكري
العرض االبداعي والبيئة التعليمية سلسلة كتب الفن والتصميم في
خدمة التعليم
ميثاق العولمة -سلوك االنسان في عالم عامر بالدول
نھاية اليوتوبيا السياسة والثقافة في زمن االمباالة
تاريخ الفكر االقتصادي الماضي صورة الحاضر
جنوب لبنان مأساة وصمود
القاعدة البيانات وادارتھا
البحوث المقدمة الى الندوة العلمية حول اليمن عبر التاريخ
جزيرة سقطرى
وراء الستار مقاالت نقدية في المسرح السوري
اصول تكنولوجيا التعليم
الموسيقى عرائس المروج
حديقة النبي رمل وزبد
االجنحة المتكسرة
االرواح المتمردة
المجنون السابق
النبي
الھة االرض التائة
جبران خليل جبران \ المواكب البدائع والطرائف
جبران خليل جبران \ يسوع ابن االنسان
جبران خليل جبران العواضف
جبران خليل جبران دمعة وابتسامة
دور عدن في الثورتين فبراير ،1948سبتمبر 1962م
النباتات الشجرية في اليمن
الحياة النباتية في سقطرى
انتفاضة االقصى وقرن من الصراع

مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
جاردنر  ،جون و
جاردنر /الدون00ج  -بيترسنستاذ
جاردنر ،جون و
جارنت /لوسي
جاريتي  ،ميشيل
جاسم صكبان علي
جاسم صكبان علي
جاسم صكبان علي
جاكسون /بيتر
جاكسون /مارجريت  -مارجريت مورجان
جاكسون ،روبرت
جاكوبي  /راسل
جالبريث  /جون كينيث
جامعة الدول العربية
جامعة القدس المفتوحة
جامعة عدن
جامعة عدن
جان ،جوان
جانيية  ،روبرت م
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
جبلران شمسان
جبلي /سعيد عبدة
جبلي ،سعيد عبدة
جبور /جورج  ،عبد االلة بلقزيز  ،عبد الوھاب المسيري
واخرون
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العنوان
درر نعور الحور العين
نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر
مدخل علم النبات
مشاعل الدرب
وحي البردة
االدب والثقافة في اليمن عبر العصور
الكيمياء التحليلية
الكيمياء الحيوية
الكيمياء العضوية الحديثة
مبادى الكيمياء العضوية العملية
دليل االجوبة لكتاب اصول الكيمياء العضوية
الرياضيات  -5-االحتماالت  -التحليل العددي  -نظري-
مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق
مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق
المحاسبة الدولية مع التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية
ميسر الحاسبات الشخصية )االصدار الخامس(
العرب قبل االسالم /يبحث في اصل العرب وتاريخھم ودولھم
وتمدنھم وادابھم وعاداتھم من ازمانھم إلى ظھور االسالم
تاريخ التمدن االسالمي
تراجم مشاھير الشرق في القرن التاسع عشر
الببلوغرافيا الوطنية اليمنية لعام 1998م
مبادئ مھنة التعدين
مبادئ مھنة التعدين
ادارة الضغوط من اجل النجاح
ادارة السلوك في المنظمات
االحتماالت واالحصاء )رياضيات (4
الرياضيات العددية
المساحة -4 -
االحصاء واالخطاء )(2
المساحة -3-
االحصاء واالخطاء
المساحة )(3
المساحة للمھندسين المعماريين
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
جحاف /لطف ﷲ
جحاف /لطف ﷲ بن احمد
جرادات \ عبداللة
جرادة \ محمد سعيد
جرادة\ محمد سعيد
جرادة ،محمد سعيد
جرار \ عادل احمد عدنان محمود سليم طرب جميل
االحمدي
جرار  /عادل احمد  -نبيل عامر  -محمد ابراھيم الطريفي
واخرون
جرار \ عادل احمد
جرار \ عادل احمد عدنان محمود سليم طرب جميل االحمد
جرار\ عادل احمد
جربوع ،علي  -كبروشا بوصليبا
جربوع /يوسف محمود
جربوع /يوسف محمود
جربوع /يوسف محمود  -سالم عبدﷲ حسن
جرتلر ،نات
جرجي زيدان
جرجي زيدان
جرجي زيدان
جرجيس جاسم محمد /خالد عتيق سعيد /محمد احمد
السنباني
جريجوري /سيدرك أي
جريجوري /سيدرك اي0
جرير ،سارازيف
جرينبرج /جيرالد  -روبرت بارون
جزماتي  /سامح
جزماتي  ،سامح
جزماتي  ،سامح
جزماتي /سامح
جزماتي /سامح
جزماتي ،سامح
جزماتي ،سامح
جزماتي ،سامح
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المؤلف
العنوان
جعفر محمد سعد
ھيئات العمليات والكمبيوتر في جيوش الدول النامية
النامية
خبرات وخصوصيات البناء العسكري في الدول
جعفر محمد سعد0
دليل رجال المال واالعمال الحوار لغة الضعفاء؟ 00ام لغة االقوياء جعلوك /محمد علي عارف
جعلوك /محمد علي عارف
دليل رجال المال واالعمال السلعة لعبة المنتج؟ 00ام المستھلك
جعلوك /محمد علي عارف
دليل رجال المال واالعمال القادة ھل يولدون؟ 00ام يصنعون
جعلوك/محمد علي عارف
دليل رجال المال واالعمال كيف يبني المدير الفعال فريق العمل
الفعال
جعيط  /ھشام
الكوفة نشأة المدينة العربية االسالمية
جغلول /عبدالقادر
االشكاليات التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون
جغلول ،عبد القادر
االشكاليات التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون
قيادة المنھج
جال تھورن /الن أ0
جلوب ،نوبان باجوت
اليھود واليھودية في العصور القديمة بين وھم الكيان السياسي
وابدية الشتات
علم البكتيريا الموضح
جليز/ر 0و 0ث 0سي دودز
الشعر العربي الحديث وروح العصر  -دراسات نقدية مقارنة تتناول جليل كمال الدين
عبد الوھاب البياتي  -نازك المالئكة  -بدر شاكر السياب
خصائص ومميزات التطور االجتماعي والسياسي للبلدان العربية جماعة من االختصاصيين السوفيات
في الخمسينات -السبعينات
جماعة من االساتذة السوفيات
اسس علم الجمال الماركسي اللينيني
جماعة من االساتذة السوفيت
موجز تاريخ الفلسفة
جماعة من محاضري معھد عبدﷲ باذيب لالشتراكية
اسس المعارف الفلسفية المادية الجدلية
العلمية0
جمال الدين فھمي احمد -عبد الغفور عوض السيد -السعدي
النباتات الطبية والعطرية
محمد بدري
جمال حمدان
استراتيجية االستعمار والتحرير
جمال عبد الناصر
على طريق االشتراكية
جمال نادر
احترف مايكرو سوفت وورد
جمال نادر
احترف مايكروسوفت اكسيلexcel
جمال نادر
اساسيات ومفاھيم التجارة االلكترونية
جمال نادر
تعلم االنترنت بدون معلم  -طرق واضحة ومختصرة الحتراف
االنترنت
جمال نادر
تعلم تجميع وصيانة الكمبيوتر
جمال نادر
تعلم تصميم مواقع االنترنت
جمعة /بديع محمد
من وحي الشرق
اساسيات المحاسبة في الشركات المساھمة )دراسات وبحوث في جمعة،أحمد حلمي -عبد الناصر نور -مؤيد راضي خنفر
المحاسبة المالية(
جميل أحمد خضر
العالقات العامة
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
الرياضيات )(1
االدب المقارن
نظم القوى الكھربية
التحليل الحقيقي
التفاضل و التكامل
التفاضل و التكامل
التحليل الحقيقي
التفاضل والتكامل
مدخل الى عالم السياسة
تاريخ العرب في االسالم
المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم
تاريخ العرب في االسالم السيرة النبوية
المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم
السياسة والتغيير في الكرك -االردن دراسة لبلدة عربية صغيرة
ومنطقتھا
مالمح نظرية نقد الشعر العربي
نظرية االدب والمتغيرات
دراسات في الجغرافية الطبيعية للصحاري العربية
قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية
تحليل القرار للحكم االداري
تحليل القرار للحكم االداري
تحليل القرار للحكم االداري
العمارة العربية االسالمية خصوصيتھا -ابتكاراتھا -جماليتھا
فنون العرب قبل االسالم
الرسم واالشغال اليدوية
فنون العرب قبل االسالم
ابتكارات العرب في الفنون واثرھا في الفن االوروبي في القرون
الوسطي
الحركة التشكيلية المعاصرة في الوطن العربي
ابتكارات العرب في الفنون واثرھا في الفن االوروبي في القرون
الوسطى
الفن العربي االسالمي
طرق تدريس الفنون
فنون واشغال المعادن
الجديد في الفن والتربية الفنية
الوراثة
تحقيقات في تاريخ عكار والقبيات
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
جميل عباس
جميل نصيف -داود سلوم
جنجور ،بيھك آر
جھيمة  /رمضان محمد
جھيمة /رمضان محمد -احمد عبد العالي ھب الريح
جھيمة /رمضان محمد -احمد عبد العالي ھب الريح
جھيمة ،رمضان محمد
جھيمة ،رمضان محمد احمد عبد العالي ھب الريح
جوات  /محمد علي عبداللة
جواد علي
جواد  /علي
جواد  /علي
جواد علي
جوبسر  ،بيتر
جودت ابراھيم
جودة ابراھيم
جودة حسنين جودة
جودة /جودة حسنين وفتحي محمد ابو عيانة
جودوني  ،بول  -جورج رايت
جودوين  ،بول جورج رايت
جودوين /بول  -جورج رايت
جودي  /محمد حسين
جودي /محمد حسين
جودي  ،محمد حسين
جودي  ،محمد حسين
جودي ،محمد حسين
جودي /محمد حسين
جودي ،محمد حسين
جودي ،محمد حسين
جودي ،محمد حسين
جودي ،محمد حسين
جودي،محمد حسين
جودينف  ،اورسوال
جوزيف عبدﷲ
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العنوان
العرب والروم والالتين في الحرب الصليبية االولى
دراسات في تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور
الوسطى
نشأة الجامعات في العصور الوسطى
التطبيقات العلمية التصاالت البيانات
التطبيقات العلمية التصاالت البيانات
ثورة  26سبتمبر في اليمن
التسويق واالعالن واثرھما على المستھلك دليل جديد على ان
االعالن يطلق المبيعات
التسويق واالعالن واثرھما على المستھلك دليل جديد على ان
االعالن يطلق المبيعات
الجغرافية والجغرافيون الجغرافية البشرية االنجليزية  -االمريكية
مند عام 1945م
الجغرافية والجغرافيون الجغرافية البشرية االنجليزية -االمريكية
مند عام 1945م
التحليل االحصائي للمتغيرات المتعددة من الوجھة التطبيقية
علم االحياء البحرية
السريع يلتھم البطئ ليس الكبير الذي يأكل الصغير انما السريع الذي
يلتھم البطئ كيف تستخدم السرعة اداة تنافسية في ميدان العم
فن الزخرفة الخشبية في صنعاء
اصدار خاص في استخدام مايكروسوفت ويندوز  2000سيرفر
ليس الكبير الذي يأكل الصغير  00انما السريع الذي يلتھم البطئ
كيف تستخدم السرعة اداة تنافسية في ميدان االعمال
علم المياة وادارة احواض االنھر
طرق واسس علم تصنيف الحيوان
اليزنيون موطنھم ودورھم في تاريخ اليمن القديم
رؤية اليمن بين حبشوش وھاليفي
جدار الجسم في الحشرات واالتجاھات الحديثة في المكافحة
المقدمة في التسويق
النقد االدبي المعاصر
المناھج المعاصرة لدراسة االدب
حوارات في قضايا العولمة واالسالم واالرھاب والھوية
وقت مستقطع من الخالف االستراتيجي على دمنا -شعر
النحث البنائي
المرفولوجية النباتية
جغرافية الطقس
االقلية المسلمة في كينيا
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
جوزيف نسيم يوسف
جوزيف نسيم يوسف
جوزيف نسيم يوسف
جولدمان /جميس
جولدمان /جميس
جولوبوفسكايا /ايلينا
جونز /جون فيليب
جونز ،جون فيليب
جونستون ،ر0ج0
جونستون ،ر0ج0
جونسون /ريتشارد  -دين وشرن
جونير /جون ريزك
جيتغز /جيسون  -لورنس ھوتون
جيمت وبولس بونانفان
جينز  ،روجر
جيننغز /جيسون لورنس ھوتون
جيوري /صباح توما
حايز،انست -جورتون -روبرت يوسنجر
حبتور  .ناصر صالح يسلم
حبشوش  /حييم بن يحيا بن سالم الفتيحي
حجازي  ,جمال الدين محمود
حجازي  /محمد حافظ
حجازي \ سمير سعيد
حجازي -سمير سعيد
حجازين /ابراھيم  -فوزي تيم  -امين مشاقبة
حداد  ،علي
حداد ،زياد سالم  -قاسم محمد الحياني
حداد ،مصطفى  -محمد عامر
حديد ،احمد سعيد  -فاضل الحسني  -ابراھيم شريف
حران  /تاج السر احمد
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العنوان
مدخل إلى إدارة األعمال
بالحراوة ياعيلة  -منولوجات اجتماعية غنائية
ذكريات في سيرة المحبوبة
الحزب ھو 000الشعب االشتراكي
االستقالب التنفسي في النباتات
حساب التفاضل والتكامل
تاريخ االسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي
العالم االسالمي في العصر العباسي
العالم االسالمي في العصر العباسي
ديوان حسن اوسان
ليلة القبض على مجنون العرب مقامات عصرية
مجنون العرب بين رعد الغضب وليالي الطرب مقامات عصرية
موسى والثوراة
حوار المشرق والمغرب  -تلية سلسلة الردود والمناقشات
محاسبة التكاليف الصناعية)منھج كمي معاصر(
محاسبة التكاليف الصناعية)منھج كمي معاصر(0
محاسبة تكاليف عقود المقاوالت )في ضوء المعايير المحاسبية
الدولية(
محاسبة تكاليف عقوذ المقاوالت )في ضوء المعايير المحاسبية
الدولية(
اضواء على تاريخ اليمن البحري
البحار اليمني-سليمان بن احمد المھري-مرشد المالحة العربية-في
المحيط الھندي
البعد الجغرافي للمالحة العربية في المحيط الھندي
العبادل سالطين لحج وعدن1380-1145 -ه 1959 -1732 /م0
عدن فرصة اليمن
عدن فرضة اليمن
لمحات من تاريخ المالحة القديم في البحر االحمر
يافع في عھد سلطان آل عفيف وھرھرة
امن شبكات المعلومات
امن شبكات المعلومات
الحضارة الحديثة والعالقات االنسانية في مجتمع الريف) دراسة
ميدانية في ريف عربي(
منھج البحث التاريخي
الحضارة االسالمية في المغرب واالندلس عصر المرابطين
والموحدين
تاريخ الفن والعمارة من العصر الكالسيكي حتى نھاية القرون
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
حرب /بيان ھاني
حريبش  ،عثمان عبد ربة
حريري /خالد
حزب الشعب االشتراكي
حزي بشارة
حسن حميدة  -تحسين غزال  -عبداللة محمد الراشد
حسن ابراھيم حسين
حسن احمد محمود  -احمد ابراھيم الشريف
حسن احمد محمود  -احمد ابراھيم الشريف
حسن اوسان
حسن توفيق
حسن توفيق
حسن حدة  -فاطمة حمود
حسن حنفي  -محمد عادل الجابري
حسن زكي
حسن زكي
حسن زكي
حسن زكي
حسن صالح شھاب
حسن صالح شھاب
حسن صالح شھاب
حسن صالح شھاب
حسن صالح شھاب
حسن صالح شھاب
حسن صالح شھاب
حسن صالح شھاب
حسن طاھر داؤد
حسن طاھر داود
حسن عبد الرزاق منصور
حسن عثمان
حسن علي حسن
حسن كمال
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العنوان
الوسطى
التاريخ والمؤرخون/دراسة في علم التاريخ ماھيتة وموضوعاته
ومذاھبة ومدارسة عند اھل العرب
عشر سنوات مع الملك فيصل
التفاوض وادارة المقابالت امثلة من تفاعالت اشھر السياسيين
واالعالميين
المسرح التعليمي الكتابة  -الموضوعات -النماذج
الدولة العثمانية وعالقاتھا الخارجية
اساسيات فسيولوجيا النبات
اجنحة بال ريش
الف حكاية وحكاية من االدب العربي القديم
حضارة العرب -عصر الجاھلية
اليمن والبحر االحمر الموضع والموقع  -جغرافيا -تاريخياً-
اقتصادياً -سياسياً-بحرياً-قانونياً
اساسيات الرياضيات الجبر والھندسة التحليلية واالحصاء
حساب التفاضل والتكامل
الكيمياء الحيوية السريرية من الناحية النظرية والعملية
البابكية او انتفاضة الشعب االذربيجاني  -ضد الخالفة العباسية
مبادئ العالقات العامة
مبادئ المحاسبة
الوصية السياسية في العصر العباسي
اسواق العرب التجارية في شبة الجزيرة العربية
االنشاء المعماري
تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى نھاية الحرب العالمية
االولى0
موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة
مع المعايير االمريكية والبريطانية والمصرية
موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة
مع المعايير االمريكية والبريطانية والمصرية0
موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة
مع المعايير االمريكية والبريطانية والمصرية
موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة
مع المعايير االمريكية والبريطانية والمصرية0
موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة
مع المعايير االمريكية والبريطانية والمصرية -عرض القوائم )(1
الكيمياء الحيوية
الكيمياء الحيوية
الكيمياء الحيوية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
حسن مؤنس
حسن محمد حسن
حسن محمد وجية
حسن مرعي
حسون،علي
حسونة /محمد جمال الدين
حسين سرحان
حسين احمد امين
حسين الحاج حسن
حسين بن الحبيشي
حسين رجب محمد
حسين رجب محمد
حسين شكري فرح
حسين قاسم العزيز
حسين ناجي عارف
حسين ناجي عارف
حقر اسماعيل ابراھيم
حقي اسماعيل ابراھيم
حلبوني /غسان
حلمي محروس اسماعيل
حماد /طارق عبد العال
حماد /طارق عبدالعال
حماد ،طارق عبد العال
حماد ،طارق عبد العال0
حماد ،طارق عبدالعال
حمادي احمد اسماعيل
حمارنة \ ريتا زكي
حمارنة ،ريتا زكي
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العنوان
تراثنا من الشعر الشعبي
التحليل )(1
التذوق الفني ودور الفنان والمستمع
قصة ثورة  23يوليو
االنقالبات العسكرية
عبد الناصر والعرب
قصة ثورة  23يوليو  4) 000شھود ثورة يوليو(
قصة ثورة 23يوليو 000مجتمع جمال عبد الباصر
قصة ثورة  23يوليو
مجتمع جمال عبد الناصر
مصر والعسكريون
اساطير من تاريخ اليمن
تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية
اسس علم الحياة النباتية
تجارب مخبرية في الفيزلوجيا النباتية )(1
تجارب مخبرية في الفيزيولوجيا النباتية
فيزيولوجيا النبات واالستقالب
الرياضيات المصفوفات
المنظور الھندسي
مبادئ علم االحصاء وتطبيقاتة في المجالين التربوي واالجتماعي
ابوبكر بن دريد االزدي العماني -اعلم العلماء واشعر الشعراء
اساسيات المحاسبة المالية الخاصة
تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر
تاريخ افريقيا الحديث والمعاصرة
تربية الطيور المائية  --نظر ي --
االنسان العربي )قديمة وجديدة(
عندما يتكلم الشعبي
الحقيقة الحضارية
تنمية مھارات البحث العلمي في مجال علم االحياء عند طلبة
وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض)بحث تجريبي(0
اسس المحاسبة المالية
بدائل القياس المحاسبي المعاصر  -التضخم  -تكلفة االستبدال-
القيمة البيعية
المحاسبة الخاصة في بضاعة االمانة والبيع التأجيري
الرياضيات )(1
الرياضيات والميكانيك والتوازن -1-
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
حمد ابو شھاب
حمدة ،عبد الواحد
حمدي خميس
حمروش  /احمد
حمروش /احمد
حمروش  ،احمد
حمروش /احمد
حمروش /احمد
حمروش ،احمد
حمروش ،احمد
حمروش ،احمد
حمزة علي لقمان
حمزة علي لقمان
حمزة قاسم حمزة
حمزة قاسم حمزة
حمزة قاسم حمزة
حمزة قاسم حمزة
حمصي  /الھام
حمصي  ،فايز
حمودي ،سعدي شاكر
حمودي ،ھادي حسن
حميدان -عبد الناصر احمد
حميدي  /جعفر عباس
حميدي /جعفر عباس
حنا ,ابراھيم سليم
حنا /جورج
حنا /جورج
حنا ،جورج
حنان عيسى سلطان  -محمد صالح اليوسف
حنان /رضوان حلوة  -اسامة الحارس واخرون
حنان ،رضوان حلوة
حنان،محمد رضوان حلوه -جبرائيل جوزيف كحالة
حناوي  /علي
حناوي  ،علي  -عدنان بنشي
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المؤلف
العنوان
حنبلة \ ادريس
دموع متناثرة
حنبلة \ ادريس احمد
من خلف القضبان
حنبلة \ ادريس
المجموعة الكاملة
حنبلة ادريس
اجراس الحرية
حنبلة ادريس
من كھوف الذكريات
حنتوش \ معيوف ذنون ,ضياء حسن بالل ابراھيم مداد
المبادى الفنية والتعليمية للجمباز والتمرينات البدنية
حنظل \ فالح
معجم القوافي وااللحان في الخليج العربي
حنفي /حسن
قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر
حنفي /عبدالحميد احمد
فارس اليمن الملك سيف
حنفي ،حسن
في الفكر العربي المعاصر في الفكر العربي المعاصر -2-
حوات /محمد علي
مدخل الى علم السياسة
مضيق باب المندب اھمية االستراتيجية وتأثيرھا على االمن العربي حوات /محمد علي
حوات /محمد علي
مفھوم الشرق اوسطية وتاثيرھا على االمن القومي العربي
حوات /محمد علي
مفھوم الشرق اوسطية وثاتيرھا على االمن القومي العربي
حوباني ،علي بن ابراھيم بوكر  -الجنوبي -عبدالرحمن بن
تطبيقات ھندسية في تصنيع التمور
عبدالعزيز
حوراني البرت
الفكر العربي في عصر النھضة
حياتي ،الطيب احمد المصطفى
مقدمة في علم البيئة
حياتي ،الطيب احمد المصطفى
مقدمة في علم الوراثة
حييم بن يحي بن سالم الفتيحي حبشوش
رؤية اليمن بين حبشوش وھاليفي
خالد أمين عبدﷲ
علم تدقيق الحسابات )الناحية النظرية(
خالد أمين عبدﷲ  -حمزة بشير ابو عاصي
أساسيات المحاسبة وطرقھا
خالد أمين عبدﷲ0
علم تدقيق الحسابات )الناحية العلمية(0
خالد امين عبداللة
علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية
خالد امين عبدﷲ
علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية
خالد امين عبدﷲ  -حمزة بشير ابو عاصي
محاسبة الشركات
خالد امين عبدﷲ  -حمزة بشير ابوعاصي
محاسبة الشركات
خالد محمد داؤد زكي عبد الياس
الطرق االحصائية لالبحاث الزراعية
خالد محمد داؤد\ زكي عبد الياس
الطرق االحصائية لالبحاث الزراعية
خالد محي الدين
واالن اتكلم
خالدى أمين عبدﷲ
العمليات المصرفية الطرق )المحاسبية الحديثة(0
خراط  ،بشير نور
الميكانيك )(3
المحاسبة الضريبية )عملي(
المحاسبة الضريبية
الميكانيك )(1
الفيزيولوجيا النباتية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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خراط ،صالح
خراط/صالح
خراط ،بشير نور
خرمة  ,دياب
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العنوان
الفيزيولوجيا النباتية
كرة السلة
محاظرات في تاريخ االردن و حضارتة
التدقيق الداخلي في الشركات  -دراسة ميدانية لفاعلية التدقيق
الداخلي في الشركات الصناعية المساھمة العامة االردنية
محاظرات في تاريخ االردن و حضارتة
تاريخ الحضارة االنسانية
كتابات مضيئة في التراث الجغرافي العربي
السلم االسرائيلي المسلح في اساسة واھدافة
تطور العالقات الدولية من الثورة الفرنسية وحتى بداية الحرب
العالمية االولى) ( 1914 - 1789
اوروبا وفلسطين :من الحروب الصليية حتى اليوم
ادارة المشتريات والمخازن
الواضح في علم الحيوان والجيولوجيا -القسم العلمي وحل اسئلة
الثانوية العامة من 2001-71م
قضايا النھضة والتنوير
الكيمياء الصناعية
ادارة االنتاج والعمليات
إدارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة وخدمة العمالء
ادارة الموارد
السلوك التنظيمي
ادارة االنتاج والعمليات
ادارة الموارد
العلوم الطبيعية
االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في عھد الملك شمر
يھرعش
مدخل الى علم العالقات الدولية
اخبار المقتدر با العباسي او تاريخ الدولة العباسية من سنة 295
إلى سنة  315ھجرية -من كتاب االوراق
النقد العربي موازين الشعر
االصول التاريخية للفرقة االباضية
االحصاء التربوبي
صالح الحامدبين التقليد والتجديد
المفاوضات العربية االسرائيلية وقائع ووثائق من  91-10-19إلى
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
خرمة ،دياب
خريبط  .ادريسان
خريسات محمد عبد القادر -محمد عبد الكريم محافظه
خريسات /حمدان
خريسات،محمد عبد القادر -محمد عبد الكريم محافظه
خريسان،محمدعبد القادر-عصام مصطفى ھزايمة-محمد
عبد الكريم محافظة
خصاك/شاكر
خضر خضر
خضر خضر
خضر  ,بشارة
خضر /محمود -علي ربابعة  -محمد بدير واخرين
خضر شحادة عبد الخالق  -خليفة محمد الزليطي
خضور،جمال /إبراھيم علوش /سالم النحاس
خضير  ,ثعبان كاظم
خضير  ،كاظم حمود  -ھايل يعقوب فاخوري
خضير كاظم حمود
خضير كاظم حمود
خضير كاظم حمود
خضير كاظم حمود
خضير كاظم حمود  -ھايل يعقوب فاخوري
خضير كاظم محمود
خطابية /عبد ﷲ محمد  -عبد الرؤف محمد الديدي -حكم
عبد الجبار صوالحة
خلدون ھزاع عبدة نعمان
خلف  ،محمود
خلف رشيد نعمان
خلوصي /صفاء  -عصام عبد علي
خليفات ،عوض محمد
خليفة عبد السميع خليفة
خليفة ،مبارك حسن
خليل حسين
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العنوان
92-12-19
دراسات في التاريخ االوروبي الحديث والمعاصر
دليل اعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية
الشعبوية ماضيھا وحاضرھا ومستقبلھا
البحث الجغرافي مناھجة واساليبة
بغير ھذا جئت
التسويق السياحي والفندقي  -المفاھيم واالسس العلمية
التسويق السياحي والفندقي  -المفاھيم واالسس العلمية
أساسيات المحاسبة وطرقھا
وثائق يمنية دراسة وثائقية تاريخية

المؤلف
خليل علي مراد -جاسم محمد-عبد الجبار قادر
خواجكية /محمد ھشام
خوروس ،فالديمير جيور جييفيك
خير /صفوح
د صبور \احمد
د 0اسعد حماد ابو رمان  -د 0ابي سعيد الديوة جي
د 0اسعد حماد ابو رمان  -د 0ابي سعيد الديوة جي

د 0خالد أمين عبدﷲ  -حمزة بشير ابو عاصي
د 0سيد مصطفى سالم
داؤد سلوم -عناء غزوان -جالل الخياط
تاريخ النقد االدبي
دائرة التوجية المعنوي
موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين
خطابات فخامة الرئيس القائد علي عبدﷲ صالح رئيس الجمھورية دائرة التوجية المعنوي
القائد االعلى للقوات المسلحة الموجھة الى القوات المسلحة واالم
دائرة التوجية المعنوي
موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين
دائرة التوجية المعنوي
موسوعة شعرالغناء اليمني في القرن العشرين
التراث الموسيقي  :نعمة ام نقمة في عصر العولمة وصراع الثقافات دائرة العلوم الموسيقية
دائرة العلوم الموسيقية
التراث الموسيقى  :نعمة ام نقمة في عصر العولمة وصراع
الثقافات؟
البرنامج العام لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في مصر دار ابن خلدون
دار التقدم
معجم علم االخالق
دار الثقافة الجديدة
الواقعية االشتراكية في االدب والفن
دار الفكر الجديد
كتابات مصرية
دار الفكر الجديد
كتابات مصرية-3-
دار الملك عبد العزيز
المملكة العربية السعودية وقضية فلسطين جھود ومواقف
دار خالد سعيد باشماخ
ميكروسوفت ميسر اكسس 2003م
دار صابر للطباعة والنشر
التحفة السينية في تاريخ القسطنطينية
دال /روبرت اية
الديمقراطية ونقادھا
االتفاقات العربية االسرائيلية -مؤثمر مدريد :سيناريو متكامل من دانيال /جان جورج
اجل السالم في الشرق االوسط
االتفاقات العربية االسالمية مؤثمر مدريد -سيناريو متكامل من اجل دانيال /جان جورج
السالم في الشرق االوسط
دانيال ،جان جورج
االتفاقات العربية االسرائيلية)مؤثمر مدريد :سيناريو متكامل من
اجل السالم في الشرق االوسط(
تطور البحث العلمي بجامعة الملك فھد للبترول والمعادن في عھد داود سليمان رضوان
خادم الحرمين الشريفين للفترة 1421/1422 - 1401/1402ه
داولبيغ /غراھام
تكوين سمعة الشركة الھوية والصورة واالداء
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418
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العنوان
الجغرافيا توجة التاريخ
حياة جندي -االنسان وسقوط الفاشية

المؤلف
دايست ،جوردون
دبفيرد 0راجونيسكي

القاضي الفاضل عبد الرحيم البياني العسقالني
ابن ابي عون وكتلبة الشبيھات
العالقات العربية اليھودية حتى نھاية عھد الخلفاء الراشدين
االدارة للمستقبل التسعينات ومابعدھا
االدارة للمستقبل التسعينيات ومابعدھا

دجاني ھادية 0شكيل
درابسة \ محمود
درادكة ،صالح موسى
دراكر ،بيتر ف0
دراكر ،بيثر ف0
دركر /بيترف
دركزنلي ،محمد سمير  -سمير حجير
دروزة /محمد عنوة
دروزة ،محمد عزة
دروموند ،ھيلفا
دريك ،وليام ر0
دستويفكي
دعبول  ،موفق

تحديات االدارة في القرن الواحد والعشرين
الرياضيات االقتصادية واالدارية
العرب والعروبة في حقيقة التغلب التركي
تاريخ الجنس العربي في مختلف االطوار واالدوار واالقطار
فن اتخاذ القرار
التحليل المركب وتطبيقاتة
نماذج من النقد الروسي الحديث
التحليل )(6
التنظيمات العسكرية النبطية
المسكوكات
المسكوكات
االدب الجديد 00والثورة كتابات نقدية
االلوان نظريا ً وعملياً
الرياضيات للمھندسين ) (10الرياضيات العددية
الرياضيات للمھندسين) - (5التحليل الرياضي )I I
النباتات وبيئتھا
التكامل المحدود وغير المحدود
االحتماالت
تطبيقات التفاضل
التفاضل قوانينة ونظرياتة
النھايات واالتصال
ثورة في الثورة
العرب والعروبة في حقيقة التغلب التركي
حساب التفاضل والتكامل والھندسة التحليلية
حساب التفاضل والتكامل والھندسة التحليلية
تاريخ مملكة تقلى االسالمية
ميزة التحالف فن تكوين القيمة من خالل الشراكة
قرية سيتيا نشيكوفو وسبكانھا حلم العم
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

دغيم ،صالح بن ابراھيم بن صالح
دفتر /ناھض عبد الرزاق
دفتر ،ناھض عبد الرزاق
دكروب /محمد
دملخي ،ابراھيم
دنان ،فوزي
دنان ،فوزي
دنبماير ،آر0آف
دنھري  /سائد فاضل
دنھري  /سائد فاضل
دنھري  /سائد فاضل
دنھري  ،سائد فاضل
دنھري  ،سائد فاضل
دوبرية /ريجي
دورزة /محمد عزة
دورفي  /وليم ه
دورفي ،وليم 0ه
دوره ،عبد القادر محمد عبد القادر
دوز ،ايف ل  -جاري ھامل
دوستويفسكي
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العنوان
مدخل الى علم السياسة
اسس الجغرافية العامة
كيف تھتم بموظفيك وتحفزھم
جغرافية الوطن العربي في افريقيا
جبھة االصالح اليافعية
جامعة الدول العربية والتكامل العربي واقع التجربة 00وتحديات
القرن الحادي والعشرين
يافع بين االصالة والمعاصرة اليمنية
جبھة االصالح اليافعية 13 -ابريل 1963م 31 -يوليو 1967م-
نظرة في النظام القبلي الذي ساد قديما ً في المنطقة0
الخصوبة وتغذية النبات
الخصوبة وتغذية النبات
حول اطروحات كمال الصيلبي الثوراةفي اللغة والتاريخ والثقافة
الشعبية
االعتبارات االنسانية في التصميم المعماري
مذكرات الجنرال شارل ديغول
نظرية الزمر للكيميائيين
كسر شيفرة المورثات )الجينوم( المادة الوراثية البشرية
فسيولوجيا النبات
تقييم مھارات االدارة  -مرشد لكفاءة واساليب التقييم
تقييم مھارات االدارة  -مرشد لكفاءة واساليب التقييم
مقدمة في بيولوجيا الحشرات وتنوعھا
الخروج من االزمة
الشيخ زايد  -ذكريات وانجازات
قصة الحضارة  -الشرق االقصى  -اليابان -حياة اليابان
قصة الحضارة  -حياة اليونان
فھارس -قصة الحضارة  -فھارس االول -والثاني
قصة الحضار -عصر االيمان -النھضة
قصة الحضارة  -االصالح الديني
قصة الحضارة االسالم والشرق االسالمي -روسو والثورة
قصة الحضارة االصالح الديني
قصة الحضارة -النھضة
قصة الحضارة الھند وجيرانھا -الشرق االقصى -الصين0
قصة الحضارة اوروبا الوسطى
قصة الحضارة بداية عصر العقل
قصة الحضارة روسو والثورة لجنوب الكاثوليكي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
دوفرجية /حوريس
دولت صادق  -نبيل سيد امبابي  -علي البنا
دونا ريبروز
دويدري ،رجاء وحيد
ديان  /مندعي
ديان /صندعي
ديان /محسن بن محسن
ديان /مندعي
ديب ,بديع معآل
ديب  ،بديع معال
ديب /فرج ﷲ صالح
ديسي /ك0م  -د0توماس السويل
ديغول  ,شارل
ديفدسون ،جورج
ديفس  ،كيفن
ديفلين /روبرت  0م  -فرايسيس ه 0ويذام
ديل  ،مارجريت  -بول ايلز
ديل ،مارجريت  -بول ايلز
ديلي ،ھاول ف -جوت ت 0دوين -بول ر 0إھرلتش
ديمنغ ،وليام ادواردز
ديوان رئيس الدولة
ديورانت /دل وايريل
ديورانت /رول وايريل
ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل
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ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل
ديورانت /ول وايريل

العنوان
قصة الحضارة -عصر االيمان
قصة الحضارة عصر لويس الرابع عشر
قصة الحضارة -عصر لويس الرابع عشر
قصة الحضارة -قيصر والمسيح الحضارة الرومانية وعصر
االيمان
ديورانت /ول وايريل
قصة الحضارة -قيصر والمسيح او الحضارة الرومانية
ديورانت /ول وايريل
قصة الحضارة -نھضة االصالح الديني
ديورانت/ول وايريل
قصة الحضارة نشأة الحضارة-الشرق االدنى
ديورانت ،ول وايريل
قصة الحضارة  -االصالح الديني بداية عصر العقل
ديورانت ،ول وايريل
قصة الحضارة -عصر فولتير
رابضة  /احمد صالح
معالم عدن التاريخية
رابضة ،احمد صالح
معالم عدن التاريخية تاريخ المدرسة الياقوتية في عدن
رابطة الجنوب العربي
الجنوب العربي في ھيئة االمم المتحدة
راشد حسين
مع الفجر
رامز ناصر  -نديم احمد
معاملة المعطيات السيسمية )بالحاسوب(
رامز ناصر نديم احمد
معاملة المعطيات السيسمية )بالحاسوب(
رايبورتس  /ھاينز
التدريب نحو النجاح طريقك للوصول الى اھدافك الشخصية
والمھنية
رايدر ،ھاري ر
الدليل الشامل في مراجعة العمليات
رايس ،دافيد تالبوت
الفن االسالمي
ربابعة،علي  -فتحي ذياب
إدارة المبيعات
قضايا الحدود السياسية للسعودية والكويت ما بين الحربين العالميتين ربيعي  ,عبداللة فواءد
رحمة ،وديع
مبادئ العمارة وتنظيم المدن
رحيمو ،زھير ابراھيم فتوحي  -نجم شليمون كوركيس
علم الحيوان العام
رخصانة محمد اسماعيل
الكيمياء الصناعية
ردمان محمد سعيد
اساسيات الجبر المجرد
المحاسبة الخاصة
رزوق ،حنا0
رسول ،احمد حبيب
جغرافية الصناعة
الحياة العلمية في العراق خالل العصر البويھي 447-334ه -945 /رشا بن عباس معتوق
1055م
رشاد رشدي
من القصة القصيرة
رشدي سعيد
تعمير شبة جزيرة سيناء
رضا ھالل
الصراع على الكويت مسالة االمن والثورة
النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ الى المعايير)دراسة معمقة رضوان حلوة حنان
في نظرية المحاسبة(
رضوان حلوة حنان  -جبرائيل جوزيف كحالة
المحاسبة المالية الخاصة
المحاسبة المالية الخاصة )االقسام-الفروع التابعة-المحاسبة الدولية -رضوان حلوه حنان  -جبرائيل جوزيف كحاله
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
بضاعة االمانة(
آل الصباح بالوثائق  -قصة الحرب وامريكا والمستقبل
إدارة االعمال المصرفية
اساسيات في االدارة المالية)وفق المنھاج الذي اقرة مجلس التعليم
العالي في المملكة االردنية الھاشمية لكليات المجتمع
المحاسبة المتقدمة دراسات في مشاكل محاسبية معاصرة
إدارة البنوك
جنة عدن  -شعر-
بندر يعقوب  -شعر-
االسالم في الغرب
كيف تتحدث وتستمتع بفعالية
كيف تتحدث وتستمع بفعالية
تركيا والشرق االوسط
سلطنة عمان خالل حكم السيد سعيد بن سلطان )1856 -1791م(
مبادى التحليل الرياضي
تعيين الكفاءات االفضل في الموقع المناسب
تعيين الكفاءات االفضل في الموقع المناسب
تعيين الكفاءات االفضل في الموقع المناسب
غورباتشوف صانع القرار وضحيتة
الحرب من اجل فلسطين اعادة كتابة تاريخ 1948م
ادارة نظم التعلم عن بعد
الفقاريات
المواد الكيميائية الدقيقة من الجرامات الى الكيلو جرامات
عبر االراضي الوھابية على ظھر جمل
وظيفة المراقب المالي  -دور المحاسب االداري
وظيفة المراقب المالي -دور المحاسب االداري
دراسات في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر
الدليل الشامل في مراجعة العمليات
المنھج الراديكالي في ادارة المشروعات عرض وتطبيق المنھجية
تقوم على تنمية الخبرة والمعرفة التي تحتاج اليھا فرق العمل لتنفي
طرق تجريبية في الھندسة الغذائية
العاب القوى
ألعاب الحركة
تحليل الطاقة الحيوية للرياضيين
تخطيط وتقويم التدريب الرياضي
التحليل الحركي كتاب منھجي لطلبة الدراسات االولية والعليا لكليات
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
رفعت سيد احمد
رمضان ،زياد
رمضان ،زياد سليم
رمضان محمد غنيم علي
رمضان،زياد سليم  -محفوظ أحمد جودة
رموضة  /سالم عوض
رموضة  /سالم عوض
رو  ،جان بول
روبتر  ،ھارفي أ
روبتر  ،ھارفي أ0
روبتس ،فيليب
روث ،رودولف سعيد
رودن \ رولتر
روز نبرغ /ديان
روزتبرغ  /ديان
روزنبرغ ،ديان
روغ  ,غيرد
روغان /يوجين  -آفي شاليم
رومبل ،جريفيل
رومر /الفريد شيروود
رونبسون ،ستلن لي وجراھام
رونكيسير /باركلي
روھيل  /جانيس 0م  -اندرسون
روھيل /جانيس م  -اندرسون
ريان،محمد رجائي
ريدار -ماري ر
ريدنغ  ،جون سي0
ريزفي /اس 0اس 0اتش  -جي  0اس 0ميتال
ريسان خريبط مجيد عبد الرحمن مصطفى االنصاري
ريسان خريبط مجيد
ريسان خريبط مجيد
ريسان خريبط مجيد
ريسان خريبط مجيد نجاح مھدي شلش
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العنوان
التربية الرياضية في الجامعات العربية
تاريخ االدب العربي القديم
علم احياء النبات
علم احياء النبات

المؤلف

ريع محمد احمد
ريفن ،بيتر اتش
ريفن ،بيتر اتش  -سوزان اي 0ايكھورت  -راي ان 0
ايفرت
رياليا /كينيت -سيف محمد الغيض
اسماك المياة الساحلية في الخليج العربي
زابوروف ،ميخائيل
الصليبيون في الشرق
زابورون /ميخائيل
الصليبيون في الشرق
زاغربيلين  ,بابلو
من منظور الخلود  -رواية
زامل  ،احمد محمد
المحاسبة االدارية مع تطبيقات بالحاسب اآللي
زاھر بن سعيد
تنزية االبصار واالفكار في رحلة سلطان زنجبار
انماط االستيالء على السلطة في الدول العربية -دراسة في االساليب زرتوقة /صالح سالم
النمط الوراثي -النمط االنقالبي -انماط اخرى
زعتر  /محمد كمال علي
االدارة العلمية لوظيفتي الشراء والتخزين
زعرور /توفيق
رياضيات -1-
زعرور ،ابراھيم
تاريخ العصر االموي السياسي والحضاري
زكار  /العراق
أخبار القرامطة في )االحساء  ،الشام( اليمن  ،العراق
زكار /سھيل
الجامع في اخبار القرامطة في االحساء -الشام -العراق -اليمن
زكار ،سھيل
الجامع في اخبار القرامطة في االحساء -الشام -العراق -اليمن
زكارنة /محمود  -زياد مروانة
الممتاز في االحياء
زكي عبدالجبار محمود
بصرية المعادن
زكي مبارك
عبقرية الشريف الرضي
زلوم /بشرى محمد سعدي
رؤيا معمارية لالعمال التكميلية) ارصفة  ،درابزينات ،اسوار(
زھرة السيد
احزاب المعارضة وسياسة االنفتاح االقتصادي في مصر
واليات بيروت لواء عكا-فلسطين في نھاية العصر العثماني من
زھير غنايم عبد اللطيف-محمد عبد الكريم محافظة0
خالل الرحلة التي قام بھا حمد رفيق التميمي ومحمد بھجت الكاتب
زواتي ،عبد الكريم  -سامي قلعة جي
المحاسبة في شركات االشخاص من الناحيتين العلمية والعملية
زواتي ،عبد الكريم  -يوسف سعاده
دراسات في المحاسبة المالية
زويلف ،مھدي حسن  -علي سليم العالونة
إدارة الشراء والتخزين)مدخل كمي(
زويلف،مھدي حسن -احمد القطامين
الرقابة االدارية )مدخل كمي(0
زويلف،مھدي حسن  -علي محمد عمر العضايلة
إدارة المنظمة -نظريات وسلوك
زيتون /عبد الوھاب
البوسنة والھرسك -فلسطين اخرى في قلب اوروبا
ً
زيتون /كمال عبد الحميد
تصميم البحوث الكيفية ومعالجة بياناتھا والكتروونيا
زيتون ،عايش محمود
علم حياة االنسان -بيولوجيا االنسان
زيد  ،محمد عبد الحميد
قوانين ومبادئ المقاطعة العربية السرائيل
زينب حسين عبد القادر
اين زوجي؟ ذكريات زوجة مسجون سياسي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
تاريخ العرب واالسالم منذو ماقبل االسالم وحتى القرن السابع
الھجري
دول بالد الشام ومصر في العصر العباسي الثاني
التاريخ االقتصادي واالجتماعي للعالم العربي االسالمي
االثار االستراتيجية النتشار صواريخ ارض -ارض في الشرق
االوسط
تاريخ العلم  -العلم والحضارة الھلنستية في القرون الثالثة االخيرة
قبل الميالد
تاريخ العلم العلم والحضارة الھلنستية في القرون الثالثة االخيرة قبل
الميالد
تاريخ العلم العلم القديم في العصر الذھبي لليونان
تاريخ العلم  -العلم القديم في العصر الذھبي لليونان
تاريخ العلم العلم والحضارة الھلنستية في القرون الثالثة االخيرة قبل
الميالد
تاريخ العلم .العلم القديم في العصر الذھبي لليونان
حول مصادر التاريخ الحضرمي
الحدود الدولية للملكة العربية السعودية
النظام السعودي يتطبر
عظمة بابل موجز حضارة بالد وادي الرافدين القديمة
فن باجراء المقابالت الشخصية
فن اجراء المقابالت الشخصية
كيف تقييم موظفيك بفعالية
سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في االحصاء واالقتصاد
القياسي يحتوي على  640مسألة محلولة
حول بعض قضايا العمل االيدلوجي
مذكرات اميرة عربية
المفكرة المخفية لحرب الخليج -رؤية مطلع على العد العكسي
لالزمة
مقدمة في علم االحصاء الوصفي والتحليلي
السلوك االداري دراسة لعمليات اتخاذ القرار في المنظمات االدارية
من ينابيع تاريخنا اليمني واشعار الشيخ راجح ھيتم بن سبعة
مختصر شوم في الوراثة
مختصر شوم نظريات ومسائل في الوراثة

المؤلف
زيود /محمد أحمد
زيود ،محمد احمد
زيود،محمد احمد
زيون  /جاسم
سارتون \ جورج
سارتون  ,جورج
سارتون \ جورج
سارتون \ جورج
سارتون \ جورج
سارتون ,جورج
سارجنت /اربي
ساعاتي  /أمين
سافران /نداف
ساكز ،ھاري
ساكس /راندي تولر
ساكس/راتدي تولر
ساكس ،راندي تولر
سالفاتور /رومينيك
سالم صالح محمد
سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان
سالينجر ،بيار  -اريك لوران

سامي مسعود  -احمد شكري الريماوي
سايمون ،ھيربرت أي
سبعة /نصر صالح حسين ھيتم
ستانسفيلد
ستانسفيلد  ،وليم د0
ستراشيميروف
سواربير المتمرد
ستراوب ،جوزيف ت
المدير الجديد الناجح
خدمة الزبائن على االنترنت كيف تبني عالقاتك مع الزبائن وتنمي سترن /جم
اخالصھم لك وتبقى على قمة المنافسة
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العنوان
حكم الشيخ خزعل بن جابر واحتالل امارة عربستان
لعبة الحلم  -مسرحية -
المبيعات والتسويق والتحسين المتواصل) افضل ست ممارسات
لتحقيق نمؤ في االيراد وزيادة والء الزبون
المبيعات والتسويق والتحسين المتواصل افضل ست
تصنيف النبات والتقسيم االحيائي
ميسر ميكروسوفت ورد 2000
عسكر ولصوص اونيد كيلي
نظرية جالوا
ميكروسوفت ميسر باوربو نيت 2000
نظرية جالوا
ايالف قريش رحلة الشتاء والصيف
طغتكين اتابك دمشق  522-488ھجرية \  1128 - 1095م صفحة
من تاريخ الصراع مع الفرنج
احكام الوصايا واالوقاف في الفقة االسالمي والقانون  .دراسة فقھية
قانونية مقارنة
الشوكاني وسيد قطب واالبعاد الحضارية
تاريخ الدولة الفاطمية
قيام الدولة العربية االسالمية في حياة محمد صلى ﷲ علية وسلم
طائر الخراب )رواية(
تاريخ التراث العربي ) اليمياء  -الكيمياء  -النبات  -والفالحة (
تاريخ الثرات العربي  -العقائد والتصوف فھارس المجلد االول
تاريخ الثرات العربي علم اللغة
تاريخ التراث العربي الشعر الى حوالي سنة 430ه
تاريخ التراث العربي الشعر الى حوالي سنة 430ه )عصر صدر
االسالم وبني امية والمخضرمين(
تاريخ التراث العربي الشعر الى حوالي سنة 430ه بقية العصر
العباسي)مصر -المغرب -االندلس(
تاريخ التراث العربي علم اللغة
تاريخ الثرات العربي
تاريخ الثرات العربي التدوين التاريخي
تاريخ الثرات العربي الفقة
تاريخ الثرات العربي علم اللغة
تاريخ الثرات العربي علوم القرآن والحديث
دراسات في علم الخرائط
محاسبة شركات االموال
الدولة القطرية وامكانيات قيام دولة الوحدة العربية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
سترنك ،وليم تيودور0
ستريندبيرج \ اوجست
ستويل /دانييل
ستويل /دانييل م0
ستيس \ ك .أ
ستيلي ،ھايدي
ستيوارت \ دوجالس
ستيوارت  ،ايان
ستيوارت  ،الورا
ستيورات /ابان
سحاب /فكتور
سخنيني \ عصام
سراج | محمد احمد
سرار /حسن ناصر
سرور  /محمد جمال الدين
سرور ،محمد جمال الدين
سروري -حبيب عبد الرب
سزكين  ,فؤاد
سزكين  /فؤاد
سزكين  /فؤاد
سزكين /فؤاد
سزكين /فؤاد
سزكين /فؤاد
سزكين /فؤاد
سزكين /فؤاد
سزكين /فؤاد
سزكين /فؤاد
سزكين /فؤاد
سزكين /فؤاد
سطيحة /محمد محمد
سعادة ،يوسف مصطفى
سعد ابراھيم ابراھيم  -محمد عابد الجابري  -ابراھيم بكر
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العنوان
تجسير الفجوة بين صانعي القرارات والمفكرين العرب
مشروع استشراق الوطن العربي المجتمع والدولة في الوطن
العربي
مصر والوطن العربي )مقاالت في رحاب المنتدى(
اساسيات علم الجيومورفولوجيا
تاريخ العرب قبل االسالم
تاريخ المغرب العربي من الفتح وإلى بداية عصور االستقالل
تاريخ المغرب العربي
مكيروبيولوجيا االراضي
االدارة االستراتيجية
االدارة االلكترونية وآفاق تطبيقاتھا العربية
نظم المعلومات االدارية
الجغرافية والمشكالت الدولية
تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى
حضارة ونظم اوروبا في العصور الوسطى
مصر والشام في عصر االيوبيين والمماليك
التعليم العام في الجمھورية اليمنية الواقع -وافاق التطوير دراسة
تحليلية -نقدية
ادارة المشتريات والمخازن
المرشد في التقنيات التربوية
رحلة السندباد
ميسر كوريل درو 11
مبادئ المحاسبة
علم النفس الرياضي في التدريب والمنافسة الرياضية
الحلقة المفقودة في سلسلة الحضارات القديمة للجزيرة العربية
الحلقة المفقودة في سلسلة الحضارات القديمة للجزيرة العربية
تظل الجبال شامخة -قصص-
القصة القصيرة في اليمن ماضيھا وحاضرھا  00نصوص مختارة
من القصة اليمنية
القصة القصيرة في اليمن ماضيھا وحاضرھا نصوص مختارة من
القصة اليمنية
التسوية  -الشروط ،المضمون  ،االثار
التاريخ العسكري لليمن  -1967-1839دراسة سياسية -تبحث في
ارتباط نشؤ وتطور المؤسسات واالنشطة العسكرية باالوضاع
والتغيرات ال
التاريخ العسكري لليمن 1967-1839م دراسة سياسة تبحث في
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
سعد الدين ابراھيم
سعد الدين ابراھيم
سعد الدين ابراھيم
سعد جاسم محمد حسن  -ياسين ضلمي عواد الدليمي
سعد زغلول عبد الحميد
سعد زغلول عبد الحميد
سعد زغلول عبد المجيد
سعد علي زكي محمود  -عبد الوھاب محمد عبد الحافظ-
محمد الصاوي محمد مبارك
سعد غالب ياسين
سعد غالب ياسين
سعد غالب ياسين
سعودي /محمد عبد الغني
سعيد عبد الفتاح عاشور
سعيد عبد الفتاح عاشور
سعيد عبد الفتاح عاشور
سعيد عبدة احمد مقبل
سعيد عوض سعيد
سفال ،فردبير  -ھنري الينجتون
سفرن ،تيم
سفنجة ،ميسر سليم
سقرط /باسل
سكر  ,ناھد رسن
سكيف  /علي
سكيف ،علي
سالم /عبدااللة
سالم ،عبد االلة
سالم ،عبدااللة
سالمة  ،غسان
سلطان ناجي

سلطان ناجي
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العنوان
ارتباط نشؤ وتطور المؤسسات واالنشطة العسكرية
التاريخ العسكري لليمن 1967-1839م)دراسة سياسية تبحث في
ارتباط ونشؤ وتطور المؤسسات واالنشطة العسكرية باالوضاع
والمتغيرات0
المالحة البحرية واھميتھا للكويت قديما ً وحديثاً
التدريس من اجل الكفاية
اليسار في اسرائيل دراسات عن  :سياح  -راكاح -الھنود السود-
ماتزين -الجبھة الحمراء
في ليالي كانون
عرب الخليج

المؤلف
سلطان ناجي

سلطان /غانم
سلفان ،ھوارد نورمان ھجنز
سلمان رشيد سلمان

سلمى سلمان
سلوة /ب0ج
سلوطة /حسن
الرياضيات )(4
سلوف \ رامان
النظرية االدبية المعاصرة
سلوم  ,داؤد
الصورة الفنية في شعر ابن عرابة العماني
سلوم \ داؤد
الصورة الفنية في شعر ابن عرابة العماني
سليمان /صالح احمد  -الطيب علي الحاج
الحشرات القشرية والبق الدقيقي وطرق مكافحتھا
سمايلي /ديفيد
مھمة في الجزيرة العربية
سمايلي ،ديفيد
مھمة في الجزيرة العربية
سمحان ,معروف عبدالرحمن  .علي بن عبدالة السحيباني .
الجبر الخطي وتطبيقاتة
فوزي بن احمد الزكير
المؤامرات الصھيونية االستعمارية لتجھيل عرب فلسطين منذ القرن سمعان  ،سمير
التاسع عشر
سمور \ خالد قاسم
اساسيات التفاضل والتكامل
سمور /خالد قاسم
التحليل العددي
سمور ،خالد قاسم
اساسيات التفاضل والتكامل
سمور ،خالد قاسم
الرياضيات والھندسة التحليلية
سمور ،خالد قاسم  -احمد جمعة عبيد
االحتماالت
سمور ،خالد قاسم  /احمد نزال الحسبان
التحليالت الھندسية
العامة
الجوانب
الحيوية
اسس الكيمياء
سميت،اميل0ل-0روبرت 0ل0ھيل  -روبرت ليھمان
سميث /جون
اساسيات التقنية االحيائية
علم النباتات الالزھرية  -الطحالب والفطريات
سميث0،ك
اسس التصميم في العمارة
سميثيز ،ك0و
سمير امين
بعض قضايا للمستقبل تامالت حول تعديات العالم المعاصر
سمير امين
بعض قضايا للمستقبل "تامالت حول تحديات العالم المعاصر
سمير امين
بعض قضايا للمستقبل)تأمالت حول تعديات العالم المعاصر(
سمير امين
سلسلة السياسة والمجتمع الطبقة واالمة في التاريخ وفي المرحلة
االمبريالية
سمير امين
نحو نظرية للثقافة نقد التمركز االوروبي والتمركز االوروبي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
المعكوس
العالم الثالث يفكر لنفسة
وثائق اساسية في الصراع العربي الصھيوني
الھندسة التفاضلية
الجبر)(2
رؤية علمية الدارة الھيئات الرياضية
الرياضيات
ازمة الحرية السياسية في الوطن العربي -دراسة علمية موثقة
البيئة النباتية التطبيقية
التحليل )(4
التحليل) (1حساب التفاضل
التحليل )(3
التحليل التابعي
ميسر ميكروسوفت فرونت بيح 2000
مدخل الى الجغرافيا
فصل الموظف العام )دراسة مقارنة(
حساب التفاضل والتكامل  -مدخل في حساب التفاضل
حساب التفاضل والتكامل مدخل في حساب التفاضل0
جورج سوروس والعولمة
دليل التخطيط لالجتماع الناجح
الفولكلور  -قضاياة وتاريخة
بناء الثقة في مجال االعمال والسياسة والعالقات والحياة
بيتھوفن  -دراسة في تطورة الروحي
مسائل في الجبر العالي
كيم ايل سونغ
التسويق مفاھيم معاصرة 2003م
التسويق مفاھيم معاصرة  2003م
ملخصات شوم نظريات ومسائل في الماكينات الكھربية
والكھروميكانيكيات
سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في النبائط االلكترونية
ودوائرھا
الفتح العثماني االول لليمن 1635-1538
تكوين اليمن الحديث
تكوين اليمن الحديث  -1اليمن واالمام يحي 1948-1904م
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
سمير امين -سعد زھران  -شلزوفورتا
سمير ايوب
سمير سعد
سمير سعيد  -نادر النادر
سمير عبد الحميد علي حامد
سمير عيسى سعد  -محمد كردي  -محمد يوسف اشقر
سميع /صالح حسن
سنكري  -محمد نذير
سنوبر  ،محمد غسان
سنوبر  ،محمد غسان
سنوبر  ،محمد غسان  0حسن نقار
سنوبر ،محمد غسان
سنيل  ،نيد
سھاونة ،فوزي  -موسى سمحة -حسن ابو سمور  -حسن
سالمة
سھل  /يحي قاسم علي
سودان ,محمد عادل سليمان بن عبدالرحمن  -ابراھيم ديب
سودان /محمد عادل  -ابراھيم ديب سرميني  -سلمان بن
عبدالرحمن السلمان
سوروس /جورج
سوزان  -ستيوات
سوكولوف ،يوري
سولومون /روبرت سي  -فرناندو فلوريس
سوليفان  .جي  .دبليو  .ان
سومينسكي،د  0فادييف  0و ا
سونغ /كيم ايل
سويدان ،نظام مرسي  -شفيق ابراھيم حداد
سويدان ،نظام مرسي  -شفيق ابراھيم حداد
سيد أ0نزار
سيد مصطفى الشربيني -السيد مصطفى سعد
سيد مصطفى سالم
سيد مصطفى سالم
سيد مصطفى سالم
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العنوان
تكوين اليمن الحديث اليمن واالمام يحي )1948-1904م(

المؤلف
سيد مصطفى سالم

مجلة الحكمة اليمانية 1941-1938م وحركة االصالح في اليمن
دراسة ومقاالت
نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر
وثائق يمنية دراسة وثائقية تاريخية
وثائق يمنية -دراسة وثائقية تاريخية -نشر وتعليق
مصر ونضالھا من اجل االستقالل 1952-1945
كيف ولد مفھوم السياسة لدى الشعوب
لماذا وكيف؟ وحدة القوى العربية التقدمية )دروس من الھزيمة(
أكتوبر الثورة التحررية المسلحة في الجنوب)1963م1967-م(
الصراع السياسي في اليمن القديم القرن الرابع -القرن السادس
الميالدي
تاريخ الصحافة اليمنية)مطلع القرن العشرين1967 -م(
دراسات في التاريخ اليمني المعاصر
عدن في سنوات االختيار ) 30نوفمبر  22-1967يونيو 1969م(
من تاريخ الحركة الوطنية اليمنية )منتصف الخمسينيات من القرن
العشرين 1967 -م(
موجز تاريخ اليمن القديم والوسيط والحديث
وحدة اليمن تاريخياً
كيف تنظم مؤثمرات واجتماعات فعالة
تطور االدب االمريكي  -مقال في التقد
الحل الوسط اغتنام الفرص المتاحة في اسواق المستھلك

سيد مصطفى سالم

استھدا ف العراق  .العقوبات والغازات في السياسة االمريكية
عصيان الحلم
اليوقا
اليوقا فن التحرر من االالم
الحشرات التركيب والوظيفة
الحشرات التركيب والوظيفة
العمارة في القرن العشرين
مشاطرة شكلية
المواجھة والسالم في الشرق االوسط الطريق الى غزة -اريحا
العمارة العربية االسالمية ماضيھا وحاضرھا ومستقبلھا
ادارة العمليات منھج عملية االعمال بصفحات االنتشار
التاريخ العربي والمؤرخون دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة
رجالة في االسالم
العملية االبداعية في فن التصوير
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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سيد مصطفى سالم
سيد مصطفى سالم
سيد مصطفى سالم
سيرانيان
سيغان ،فيليب
سيف الدولة /عصمت
سيف علي مقبل
سيف علي مقبل
سيف علي مقبل
سيف علي مقبل
سيف علي مقبل
سيف علي مقبل
سيف علي مقبل
سيف علي مقبل
سيكنجس ،ديفيد0
سيلر \ روبرت
سيلفرشتاين ،مايكل ج / 0جورج ستاك
سيموز -جيف
سينجور،ليوبولد  -مالك حداد
سينھا  ,بھوندا
سينھا /بھولجندا
شابمان  /ر0ف
شابمان /ر0ف
شاد
شارة رينية
شاش،طاھر
شافعي /فريد محمود
شافير /سكوت  -جاك ميرديث
شاكر  ،مصطفى
شاكر عبد الحميد
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المؤلف
العنوان
التاريخ العربي والمؤرخون -دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة شاكر مصطفى
رجالة في االسالم
شاھين /محمد بن عبد الرحيم
االستنساخ وزراعة االنسجة النباتية
شاھين ،عبد الصبور
ملحمة اليمن الجديد
شاووش /سالم بن صالح
دمون الھجرين التاريخية
النظرية العلمية في الطبيعة والمجتمع والمعرفة
شبتولين /أ0ب
نظريات ومسائل في التفاضل والتكامل المتقدم
شبيجل  /موراي ر0
نظريات ومسائل في االحصاء
نظريات ومسائل في الدوال المركبة مع مقدمة في التناظر الحافظ
للزوايا وتطبيقاتة
ملخصات شوم نظريات ومسائل في تحليل المتجھات ومقدمة لتحليل
الكميات الممتدة
ملخصات شوم نظرياتا ومسائل في الرياضيات المتقدمة للمھندسين
والعلميين
ملخصات شوم نظريات ومسائل في االحصاء
ملخصات شوم نظريات ومسائل في التفاضل والتكامل المتقدم
التاريخ والتقاويم عند الشعوب
دليل القياسات الجسمية واختبارات االداء االحركي
الحركية الكيماوية وميكانيكية التفاعالت
المحاسبة المالية لشركات االموال في القطاع الخاص وقطاع
االعمال العام
المحاسبة المتقدمة
العالقات السياسية الدولية
توقيعات انسانية قصائد مھداة للدكتور نزار غانم كتبھا شعراء
يمنيون وسودانيون
حول بعض مشكالت الدولة في الثقافة والمجتمع العبريين
تشريق وتغريب)قراءات في وجوه من الفكر والتاريخ واالجتماع(
استئناف البدء محاوالت في العالقة مابين الفلسفة والتاريخ
اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميالد إلى القرن
العشرين -دراسة جغرافية -تاريخية -سياسية شاملة0
مبادئ التسويق
نغمة اليمن فيما يذول بذكرة الشجن
اصول المحاسبة
جغرافية البحار والمحيطات
االمام الشوكاني ومنھجة في اصول الفقة
افريقيا 00قضايا التحرر والتنمية
تطبيقات وحلولھا المقترحة في محاسبة التكاليف
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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شبيجل  /موراي 0ر
شبيجل  /موراي ر
شبيجل  ،موراي ر0
شبيجل /موراي لي
شبيجل ،موراي ر
شبيجل ،موالي ر0
شجاب /محمد سالم
شحاتة  ,محمد ابراھيم محمد جابر بريقع
شحاتة \ حسن احمد محمد فكري الھادي
شحاتة /احمد بسيوني
شحاتة /احمد بسيوني  -كمال الدين الدھراوي
شدود ،ماجد محمد
شراح  ،حاتم محسن
شرارة /وضاح
شرارة/وضاح
شرارة ،وضاع
شرف الدين ،أحمد حسين
شرمان ،زياد محمد  -عبد الغفور عبدﷲ عبد السالم
شرواني/احمد بن محمد اليمني
شريف سامر عدنان حمدي
شريف محمد شريف
شعبان محمد اسماعيل
شعراوي /حلمي
شفيق امين عيسى
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العنوان
الرياضيات
الرياضيات -1-
إدارة المشروعات الصناعية
إدارة المنظمات الصناعية
مقدمة في االحصاء
الوحدة االقتصادية العربية تجاربھا وتوقعاتھا
علم الخلية
علم الوراثة
علم الخلية
حركة الفتح االسالمي في القرن االول -دراسة تمھيدية لنشأة
المجتمعات االسالمية0
عطيل
تاجر البندقية
ھملت
مكبث
سيدان من قيرونا وخاب سعي العشاق
تغذية المجترات الجزء النظري
خالصة تاريخ االندلس
تغذية المجترات الجزء العملي
تغذية المجترات الجزء النظري
تغذية المجترات الجزء العملي
ادارة الشبكات
ابن المعتز العباسي صورة لعصرة
المدخل االتصالي لتحرير التقارير المالية
فسيولوجيا الحيوان العملي
نقاط التطور في االدب العربي
التمثيل الھندسي)(1
افالس النظرية الصھيونية
تاريخ الفن القديم
الدولة االسرائيلية وضرورة اسقاطھا وعدم التطبيع معھا
الدولة االسرائيلية وضرورة اسقاطھا وعدم التطبيع معھا
المنظور الھندسي
تاريخ الحضارات العام القرن التاسع عشر
تاريخ الحضارات العام القرن التاسع عشر
النونية الكبرى مع ست قصائد اخرى
لقد افقنا  -شعر-
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
شفيق ياسين
شفيق ياسين
شقرا /أكرم
شقرا /أكرم
شقير ،فائق  -رياض الحلبي  -عليان الشريف
شقير ،محمد لبيب
شكارة  ,مكرم ضياء
شكارة  ,مكرم ضياء
شكارة  ،مكرم ضياء
شكري فيصل
شكسبير \ ويليام
شكسبير  ,وليام
شكسبير  ,وليام
شكسبير \ وليم
شكسبير \ ويليام
شكيب  /مخلص يعقوب
شكيب أرسالن
شكيب مخلص يعقوب
شكيب مخلص يعقوب
شكيب مخلص يعقوب
شلباية -مراد
شلبي /سعد اسماعيل
شلتوت /محمد قاسم
شلش /صبحي عمران
شلق \ علي
شماس  /نوفل زاھد ستانبولي
شمالي  ،نصر
شمس الدين ،فارس  -سلمان عيسى الخطاط
شمالن  ،فيصل عثمان
شمالن فيصل عثمان
شنيارة ،بول
شنيرب /روبير
شنيرب ،روبير
شھاب الدين احمد بن ماجد
شھاب غانم
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العنوان
علم الحيوان العام --الجزء العملي --
علم الوراثة  -نظري-
علم الحيوان العام الجزء العملي
علم الوراثة  -نظري
ادارة الدولة المفاھيم والتطور
شوارتزكوف في الخليج | النص الكامل لمذكرا ) نورمان
شوارتزكوف(في الوثائق والصور
ديوان الكينداوي
دليلك في الطبيعة
 300تجربة علمية باستخدام جھاز العرض العلوي وخامات البيئة0
االلكترونيات من البداية الى االحتراف -االلكترونيات بتوجة عملي
نماذج علمية غير مألوفة
البيولوجي واالجتماعي في علم النفس
محاكمة فرعون  -خبايا محاكمة قتلة السادات
شوقي شاعر العصر الحديث
علمنة الدولة وعقلنة التراث العربي
إدارة االعمال )منظور كلي(
سيرة وذكريات ثمانين عاما ً
سيرة وذكريات ثمانين عاما ً
نظريات ومسائل في الكيمياء العامة
اھمية مضيق باب المندب في التاريخ الحديث والمعاصر
تاريخ الممالك القديمة جنوبي الجزيرة العربية
نظريات ومسائل في التحليل العددي
ملخصات شوم نظريات ومسائل في التحليل العددي
اضواء على االثار اليمنية
الفن في العصر الحديث االسطيطيقا وفلسفة الفن من القرن الثامن
عشر حتى يومنا ھذا
المبسط في مھام التصوير بالرنين المغناطيسي
المبسط في غھم التصوير بالرنين المغناطيسي
فن الرسم الصيني انطالقاً من مفھوم الفراغ
النھضة والتطور في االدب الحديث
النقد العربي الحديث بين النقد النظري والنقد العملي
تاريخ الطباعة في الشرق العربي
التقنية والمواد 0تقنيات العمارة الداخلية
االلكترونيك المنفرد والمتكامل
التدخل اليمني في القرن االفريقي )1978-1967م(
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
شھال \ جرجس  .مغذى الخليف  .ھناء الجالي
شھال  ،جرجس
شھال /جرجس معذى الخليف ھناء الجابي
شھال ،جرجس
شھوان  ،اسامة
شوارتزكوف  ,نورمان
شوال \ موسى بن حسين
شواھين  ،خير سليمان
شواھين ،خير
شواھين ،خير
شواھين ،خير
شوروخوفا-بروسلنسكي-لوموف
شوقي خالد
شوقي ضيف
شوقي عبد الحكيم
شوقي ناجي جواد
شوكت /ناجي
شوكن/ناجي
شوم \ دانييل جيروم  .روزنبرج
شيب/قصي كامل صالح
شيبمان /كالوس
شيد  /فراسيس
شيد ،فرانسيس
شيرنسكي /سيرجي
شيفر ،جان ماري
شيلد  ,ھانز اتش
شيلد /ھانز لتش
شينع /فرانسوا
شيوراي شودري
شيورى شودري
صابات ،خليل
صابوني ،مخلص
صادق باقر حسين
صادق عبدة علي قائد
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العنوان
التدخل اليمني في القرن االفريقي 1978 -1967م

المؤلف
صادق عبدة علي قائد

التدخل اليمني في القرن االفريقي 1967م1978 -م
التطور التاريخي للھوية الوطنية اليمنية منذ بداية التاريخ الحديث
وحتى قيام الجمھورية اليمنية
التطور التاريخي للھوية الوطنية اليمنية منذ بداية التاريخ الحديث
وحتى قيام الجمھورية اليمنية)دراسة تاريخية سياسية(
الحركات السياسية واالجتماعية في اليمن 1967 -1918
الھوية السياسية والحضارية لليمن في التاريخ القديم وعصر االسالم
الھوية السياسية والحضارية لليمن في التاريخ وعصر االسالم
التطور التاريخي للھوية الوطنية اليمنية منذ بداية التاريخ الحديث
وحتى قيام الجمھورية اليمنية -دراسة تاريجية سياسية
يحيى المتوكل ...حضور في قلب التاريخ
انظمة الحكم المعاصرة
الجغرافيا السياسية بين الماضي والحاضر
مبادئ المساحة
محاسبة التكاليف الفعلية
في قطار نساء الجاسوسية
فضل محمد اللحجي حياتة وفنة
تغريب الثرات العربي بين الدبلوماسية والتجارة
اقبل على العمل وانت سعيد بين االخذ والعطاء
جغرافية الدول االسالمية
السياسة الخارجية العراقية -دراسة في المبادئ واالھداف والوسائل

صادق عبدة علي قائد
صادق عبدة علي قائد
صادق عبدة علي قائد
صادق عبدة علي قائد
صادق عبدة علي قائد
صادق عبدة علي قائد
صادق عبده علي قائد

صادق ناشر
صاصيال ،محمد عرب
صافي /عدنان
صافية  /سميح
صالح عبدﷲ الرزق  -عطا ﷲ مراد خليل
صالح مرسي
صالح نصيب احمد صالح عيسى
صالحية ،محمد عيسى
صالومي،جاك كريستيان بوتيية
صباح محمود محمد
صباح محمود محمد  -حسيب عارف العبيدي -عبد السالم
ابراھيم بغدادي
صباح محمود محمد  -وليد محمود ابو سليم
االمن المائي العربي
صبحي انور رشيد
موجز تاريخ الموسيقى والغناء العربي
صبرة  -علي بن علي
ثورة اليمن وجذورھا التاريخية
صبرة ،علي بن علي
معالم التكامل القومي والحضاري قبل االسالم ودور اليمن
صبري حافظ
مسرح تشيخوف
صدام حسن
ھكذا نخاطب العقل الغربي
صدقي /محمد صالح الدين  -ممدوح حمزة احمد  -محمد
االساليب الكمية)(1
صالح الدين صدقي
العرب في االتحاد السوفيتي ودراسات اخرى في العالقات التاريخية صفوة /نجدة فتحي
والثقافية بين العرب والروس
قصة وتاريخ الحضارات العربية اول موسوعة من نوعھا-لبنان) (1صقر /جوزف
قصة وتاريخ الحضارات العربية -اول موسوعة من نوعھا حديثة صقر ،جوزف
بااللوان تعالج نشأة البلدان العربية واحداثھا حتى االن تاريخية -جغ
صقر ،زين العابدين علي
مبادئ علم الخرائط

مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
العنوان
صالح احمد  -عبد الواحد ابو حمدة  -محمد بشير قابيل
الطبولوجيا
صالح الدين المختار
تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيھا وحاضرھا
صالح الدين المختار
تاريخ المملكة العربية السعودية في مافيھا وحاضرھا
صليب /كبروشابو علي جوبوع
الرياضيات)) ((5االحتماالت والتحليل العددي الجزء العملي
صوري  /خالد
اديس ابابا جنة السائح
صوري /خالد
اديس ابابا جنة السائح
صيام ،وليد زكريا
تحليل ومناقشة القوائم المالية )تحليل ومناقشة الميزانيات(
تعلم ويندوز اكس بي  -شرح وافي وتفصيلي لمكونات ويندوز اكس ضرغام محمد صالح
بي وطرق مبسطة الحترافھا مع الصور التوضيحية
ضومط،انطوان خليل
الدولة المملوكية)التاريخ السياسي واالقتصادي والعسكري(0
ضياء خضير
الفنان عالء بشير  -الحوار بين الحلم واليقظة
ضيف  /شوقي
البحث االدبي طبيعتة -مناھجة  -اصولة -مصادرة
ضيف ،خيرت
الميزانيات التقديرية)في المحاسبة االدارية(
ضيف ،شوقي
البحث االدبي طبيعتة 0مناھجة 0اصولة 0مصادرة
ضيف ،عاصم
حساب التفاضل والتكامل
ضيف،شوقي
تاريخ االدب العربي )العصر العباسي الثاني(0
طارق البشري
المسلمون و االقباط في اطار الجماعة الوطية
طارق عبد العال حماد
التقارير المالية اسس االعداد والعرض والتحاليل وفقا ً الحدث
االصدارات والتعديالت في معايير المحاسبة الدولية واالمريكية وال
موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة طارق عبد العال حماد
مع المعايير االمريكية والبريطانية
موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة طارق عبد العال حماد
مع المعايير االمريكية والبريطانية العربية
موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة طارق عبد العال حماد
مع المعايير االمريكية والبريطانية والعربية
موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة طارق عبد العال حماد
مع المعايير االمريكية والبريطانية والغربية
موسوعة معايير المحاسبة شرح معايير المحاسبية الدولية والمقارنة طارق عبد العال حماد
مع المعايير االمريكية والبريطانية والعربية
طالب غريبة
الرياضيات العامة )(3
طاھر /احمد حسن
محاسبة المنشأت المالية
طة حسين
من حديث الشعر والنثر
طة حسين
الشيخان
طة حسين
الفتنة الكبرى عثمان
طة حسين
تجديد ذكرى ابو العالء
طة حسين
حديث االربعاء
طة حسين
على ھامش السيرة
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
قادة الفكر
مع ابي العالء في سجنة
من ادبنا المعاصر
من لغو الصيف الى جد الشتاء
الميكروبيولوجية الزراعية
الميكروبيولوجيا الزراعية
الھندسة التحليلية في الفراغ
التحليل ) (2حساب التكامل
من تاريخ عشائر محافظة تعز)عشائر بني يوسف(
تاريخ المشرق العربي المعاصر
النظم االقطاعية في الشرق االوسط في العصور الوسطى
تاريخ الصالت بين الحجاز والھند
اساسيات االدارة المالية في القطاع الخاص
تاريخ البحرين السياسي 1870 -1783
مناقشة في النزاع العراقي االيراني
اساسيات فيزيولوجية النبات
اساسيات فيزيولوجيا النبات القسم النظري
نظرية االنظمة
التشكل النباتي
فيزيولوجيا المحاصيل الحلقية
اساسيات فيزلوجيا النبات القسم النظري
اساسيات فيزيولوجيا النبات
االتفاقات العربية االسرائيلية اتفاق الفاتيكان -اسرائيل وماذا بعد؟
)(2
االتفاقات العربية االسرائيلية -اتفاق كامب دايفيد
ً
االتفاقات العربية االسرائيلية اتفاقات غزة اريحا اوال وماذا بعد ؟
االتفاقات العربية االسرائيلية -االتفاق االردني االسرائيلي
االتفاقات العربية االسرائيلية سقوط اتفاق  17ايار
االتفاقات العربية االسرائيلية من قمة انشاص إلى قمة فاس
االتفاقات العربية االسرائيلية إغتيال السالم رقم 2
االتفاقات العربية االسرائيلية اتفاق الفاتيكان -اسرائيل وماذا بعد؟
)(1
االتفاقات العربية االسرائيلية اتفاق غزة اريحا اوالً وماذا بعد ؟)(1
االتفاقات العربية االسرائيلية اطلس الحروب العربية االسرائيلية
1973-1948م
االتفاقات العربية االسرائيلية -التقسيمات الجغرافية للمناطق العربية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
طة حسين
طة حسين
طة حسين
طة حسين
طرابلسي \ ابراھيم يوسف
طرابلسي  ،ابراھيم يوسف
طرابيشي ،محمد وداد
طرابيشي ،محمد وداد  0محمد غسان سنوبر
طربوس ،قائد محمد
طربين ،احمد
طرخان /ابراھيم علي
طناش /رائد علي ھاشم
طنيب ،محمد شفيق حسين -محمد ابراھيم عبيدات
طھبوب /فائق حمدي
طوالبة ،حسن علي
طوشان  ,حياة محمود حموي
طوشان  ,حياة محمود حموي
طوشان  /الياس فرج ﷲ
طوشان  ،حياة فرج ﷲ
طوشان /حياة فرج ﷲ
طوشان ،حياة محمود صموي
طوشان ،حياة  -محمود حموي
طوق  /جوزيف الخوري
طوق  /جوزيف الخوري
طوق  /جوزيف الخوري
طوق  /جوزيف الخوري
طوق  /جوزيف الخوري
طوق  /جوزيف الخوري
طوق /جوزيف الخوري
طوق /جوزيف الخوري
طوق /جوزيف الخوري
طوق /جوزيف الخوري
طوق /جوزيف الخوري
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العنوان
المتنازع عليھا
االتفاقات العربية االسرائيلية من مدريد إلى شرم الشيخ-
المفاوضات السورية -االسرائيلية
تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك
دراسات ماركسية في الشعر والرواية
قضايا من اعماق الوطن
ابجديات علم السياسة
ابو العالء المصري
سكينة بنت الحسين
دار السالم في حياة ابي العالء
فھد االحمد الزعيم الرياضي الخالد
النفط من خالل الثورة) دراسة للتجربة العراقية(
ادارة االنتاج
ادارة مؤسسات التجارة الخارجية
االعالم والراي العام دراسة حول تطبيع العالقات المصرية
واالسرائيلية
التشكيل العراقي التأسيس والتنوع
مبادئ التسويق
اطلس العمارة االسالمية والقبطية بالقاھرة
اطلس العمارة االسالمية والقبطية بالقاھرة
اطلس العمارة االسالمية والقبطية بالقاھرة
موسوعة ميزان المعرفة
دراسات في تاريخ العصر االموي
حضارة عمان القديمة
ازمة الحضارة العربية ام ازمة البرجوازيات العربية؟
تاريخ المغول منذ حملة جنكليزخان حتى قيام الدولة التيمورية
الوراثة والسلوك
اسس الرياضيات
الرياضيات) (3التحليل العقدي والشعاعي
رياح )ايلول(
الثروة السمكية في اليمن الديمقراطية
اليمن االرث وافق الحرية
اليمن في عيون ناقدة
االوامر العسكرية االسرائيلية
الوان من القصة اليمنية المعاصرة
الوان من القصة اليمنية المعاصرة
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
طوق /جوزيف الخوري
طوقان /قدري حافظ
طومسون  ,جورج فالديمير دنيبروف
طويرش  ,عبيد سلطان
ظاھر  /احمد
عائشة عبد الرحمن
عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ
عائشة عبدالرحمن
عادل حافظ
عادل حسين
عادل رجب
عادل رجب
عادل عبد الغفار خليل
عادل كامل
عاشور ،نعيم العبد  -رشيد نمر عودة
عاصم محمد رزق
عاصم محمد رزق
عاصم محمد رزق
عاصي  /حجر
عاقل  -نبية
عامر بن علي عمير
عامل ،مھدي
عباس اقبال
عباس احمد الصالح  -صادق داؤود الخناجي  -عبد علي
الجسماني
عباس السيد ابراھيم
عباس عباس  -ضياء موصللي
عباس غالب
عبد االمير  ،علي
عبد الباري طاھر
عبد الباري طاھر
عبد الجواد صالح
عبد الحميد ابراھيم
عبد الحميد ابراھيم
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العنوان
دراسات في جغرافية العمران والتخطيط البيئي لدولة االمارات
العربية المتحدة
ديوان البادية
الفطريات والسموم الفطرية
اساسيات الكيمياء الحيوية العامة

المؤلف
عبد الحميد غنيم

عبد الحميد محمد احمد
عبد الحميد محمد عبد الحميد
عبد الحميد يوسف عبدالرحمن -محمد محمد يوسف -محمد
مدحت موسئ
في المحاسبة المالية المتقدمة)المشاكل المحاسبية الخاصة بشركات عبد الحي مرعي
االشخاص وشركات االموال والشركات القابضة والتابعة
عبد الحي مرعي
في محاسبة التكاليف الغراض التخطيط والرقابة
عبد الرؤف ،عصام الدين
بالد الجزيرة في اواخر العصر العباسي
عبد الرحمن االحمر العبيد
مبادئ التنبؤ االداري
عبد الرحمن سلطان
الثورة اليمنية وقضايا المستقبل
عبد الرحمن عبد الباقي -على محمد عبد الوھاب
ادارو االفراد و لعالقات االنسانية
عبد الرحمن عدس
االحصاء في التربية
عبد الرحمن فخري
نقوش على حجر العصر
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم
الدولة السعودية االولى
عبد الرزاق محمد قاسم
نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية
عبد الرزاق معتوق
تاريخ الحركة الرياضية في عدن ) جنوب اليمن(0
عبد الستار احمد فرج
نديم الحلفاء
عبد الستار محمد العلي
ادارة االنتاج
عبد السالم محمد ھارون
كناشة النوادر
عبد السالم نور الدين
العقل والحضارة
عبد العزيز المقالح
قراءة في ادب اليمن المعاصر
عبد العزيز حميد  -صالح العبيد  -احمد قاسم
الفنون الزخرفية العربية االسالمية
تاريخ المسلمين وآثارھم في االندلس من الفتح العربي حتى سقوط عبد العزيز سالم
الخالفة بقرطبة
عبد العزيز سالم
دراسات في تاريخ العرب  -تاريخ العرب قبل االسالم0
عبد العزيز سالم
موسوعة الحضارة العربية )فھرسة(0
عبد العزيز محمود -سمير محمد حسن بلتاجي  -محمود
الالفقاريات
عبدالرحمن البرعي واخرون
عبد العظيم انيس -محمود امين العالم
في الثقافة المصرية
عبد العظيم كاظم محمد
اساسيات بايولوجيا الخلية
عبد الغفار عبد الرحيم
االمام محمد عبدة ومنھجة في التفسير
عبد الغني محمود عبد العاطي
تاريخ الجزيرة العربية الصراع الفكري في اليمن بين الزيدية
والمطرفية))دراسة ونصوصة((
عبد الفتاح اسماعيل
التراث والثقافة الوطنية
عبد الفتاح اسماعيل -راشد ثابت -سالم بكير -عمر الجاوي
مناقشات حول الثقافة اليمنية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
العنوان
واخرون
عبد القادر حمزة محمد
بحوث العمليات
عبد القادر ياسين
فن ادارة الصراع الطبقي
مسرحية الفأر في قفص االتھام مسرحية -تااليخية -من ثالثة فصول عبد الكافي محمد سعيد
عبد الكريم أحمد مطھر
سيرة االمام يحي بن محمد حميد الدين المسماة كتيبة الحكمة من
سيرة امام االمة
سيرة االمام يحي بن محمد حميد الدين المسماة كتيبة الحكمة -من عبد الكريم أحمد مطھر
سيرة امام االمة
عبد الكريم عبد المحمود ناشر  -حسين علي ابو الفتوح -
اساسيات علوم الحياة
سامي خضر عبد الحافظ
عبد الكريم فرج
تقانات فن الحفر والطباعة اليدوية
عبد الكريم فرح
التحليل ) (5تكامل استلجس  ،نظرية القياس وتكامل ليبيغ
عبد اللطيف احمد علي
التاريخ الروماني -عصر الثورة )من تيبريوس جراكوس ’إلى
أكتافيانوس اغسطس(0
عبد المجيد /مروان -محمد جاسم الياسري
القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية
عبد المطلب سيد محمد  -مبشر صالح عمر
المفاھيم الرئيسة في زراعة الخاليا واالنسجة واالعضاء للنبات
عبد المطلب سيد محمد  -مبشر صالح عمر
المفاھيم الرئيسية في زراعة الخاليا واالنسجة واالعضاء للنبات
عبد المنعم محمد داود
مشكالت المالحة البحرية في المضايق العربية
عبد الناصر ابراھيم نور -عليان الشريف
محاسبة التكاليف الصناعية
عبد الناصر ابراھيم نور-حسام الدين مصطفى الخداني-
أصول المحاسبة المالية
وليد زكريا صيام0
عبد الواحد ابو حمدة
الرياضيات العامة)(4
عبد الواحد باقر  -لوزان امين علي  -انيس مالك الراوي
البكتيريا
عبد الولي /محمد احمد
االعمال الكاملة ) (5عمنا صالح قصص متناثرة
عبد الوھاب المطاوع
سائح في دنيا اللة حول العالم في  30عاما
عبد الوھاب شمسان
نظام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الجمھورية اليمنية
عبد الوھاب نصر علي
خدمات مراقب الحسابات لسوق المال
عبد الوھاب نصر علي
خدمات مراقب الحسابات لسوق المال0
تاريخ صدر االسالم )من البعثة النبوية حتى نھاية الدولة االموية( عبد علي ياسين
عبدااللة سالم
تظل الجبال شامخة  -قصص-
عبدااللة عبدﷲ
نكسة الثورة في اليمن
عبدااللة نعمة جعفر
محاسبة التكاليف في البنوك التجارية
عبدالحفيظ محمد فوزي مصطفى
االستدالل االحصائي  \ 2نظرية اختبار الفرضيات
عبدالحفيظ محمد فوزي مصطفى
االستدالل االحصائي) (1نظرية التقدير
عبدالحفيظ محمد فوزي مصطفى
نظرية التقدير \ االستدالل االحصائي
عبدالحليم مصور
الكيمياء العامة ف سؤال وجواب
عبدالحميد زكريا سليمان سلھب
فيزيولوجيا التناسل والتلقيح
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
العنوان
عبدالرحمن ابراھيم
انثى لھذا البحر -شعر
عبدالرزاق محمد قاسم
تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية
عبدالسالم عثمان عبد الرحمن
مخالف  -ميراب مديرية مقبنة محافظة تعز اليمن
الخليل صراع بين التھويد والتحرير من انتفاضة  1939الى  2000عبدالعزيز السيد احمد نواف الزور
عبدالعظيم محمد
الحاسبات البايولوجية )( CALCULATIONS BIOLOGICAL
النظم السياسية )اسس التنظيم السياسي ))الدولة -الحكومة -الحقوق عبدالغني بسيوني عبدﷲ
والحريات العامة((
عبدالاله صالح متنى
نظرية االحتماالت
عبداللة بن عبداللة حجازي
تاريخ التراث العربي  .احكام النجوم  -االثار العلوية وما شابھھا
عبداللة سالم الحميد
االمية :وجذور االعاقة صور من معاناة االعاقة وسلبياتھا
عبداللة ھادي سبيت
ديوان اناشيد الحياة
عبدﷲ ابي عبا
تاريخ الموارنة ومسيحيي الشرق عبر العصور -المؤسسات
المارونية ومسيحيو الشرق  -رھبانيات -مجامع -اساقفة -كلسيك-
كارتياس
عبدﷲ ابي عبدﷲ
تاريخ الموارنة والمسيحي الشرق عبر العصور
عبدﷲ ابي عبدﷲ
تاريخ الموارنة ومسيحي الشرق عبر العصور
تاريخ الموارنة ومسيحي الشرق عبر العصور من االل الرابع قبل عبدﷲ ابي عبدﷲ
الميالد إلى االلف االول بعدة0
عبدﷲ ابي عبدﷲ
تاريخ الموارنة ومسيحي الشرق عبر العصور)من بداية العھد
الصليبي إلى نھاية عھد المماليك من سنة  1100إلى سنة 0(1515
عبدﷲ ابي عبدﷲ
تاريخ الموارنة ومسيحيي الشرق عبر العصور
عبدﷲ ابي عبدﷲ
تاريخ الموارنة ومسيحيي الشرق عبر العصور)المؤسسات
المارونية ومسيحيو الشرق(0
عبدﷲ احمد
المرجع االساسي في صياغة الكمبيوتر
عبدﷲ احمد
ھندسة تصميم المواقع
عبدﷲ احمد بن احمد
تجربة البناء العسكري في اليمن)الشطر الجنوبي سابقاً(من
االستقالل إلى الوحدة0
عبدﷲ سالم ناجي
رائد االعتزال العظيم فقيد الوطن واالمة 00فقيد الفكر واالدب
عبدﷲ سالم ناجي
نشوان  000والراعية -شعر-
عبدﷲ عبد الرازق ابراھيم
عالم المعرفة المسلمون واالستعمار االوروبي الفريقيا
عبدﷲ عبد الرزاق
االسالم وتحدي االستعمار االوروبي في افريقيا
عبدﷲ عبدالرحمن زايد  -عبدالرحمن خوجلي مبارك
علم وظائف االعضاء العام )الفيزيولوجيا العامة(
عبدﷲ فاضل فارع
نصيب عدن من الحركة الفكرية الحديثة
عبدﷲ فليح العزاوي
علم الحشرات العام والتطبيقي
الرياضيات ) (3المعادالت التفاضلية والھندسة التحليلية في الفراغ عبداللي /ھاشم  -محمد عصام عقاد
عبداللي ،ھاشم
البرامج االحصائية
عبداللي ،ھاشم
الرياضيات العامة ) (4سالسل وتحليل عددي
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418
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العنوان
الطرق الرياضية للفيزياء
الرياضيات العامة )(4
المايكروبو لوجيا التطبيقية
الدر النضيد في تحديد معالم واثار مدينة زبيد
الكيمياء الفيزيائية لمنتجات االغذية
اليونان والرومان دراسة في التاريخ والحضارة
اساسيات الفيزيولوجيا النباتية الجزء النظري
اساسيات الفيزيولوجيا النباتية الجزء النظري
دليل الجودة في المؤسسات والشركات)بحسب المواصفات القياسية
150-9000
االدارة االستراتيجية
البحث العلمي البحث النوعي الكمي
البحث العلمي \ البحث النوعي الكمي
البحث العلمي -مفھومة ،اساليبة  ،ادواتة
مبادئ التسويق )مدخل سلوكي(0
تطوير المنتجات الجديدة
البحث العلمي -البحث النوعي والبحث الكمي
البحث العلمي مفھومة وادواتة واساليبة
البحث العلمي البحث النوعي والبحث الكمي
التسويق الصحي والدوائي
ادارة االنتاج زالعمليات
التسويق السياحي )مدخل سلوكي(
تطوير المنتجات الجديدة
استراتيجية التسويق )مدخل سلوكي(
سلوك المستھلك 000مدخل استراتيجي
مبادئ ھندسة المواد
مبادئ ھندسة المواد
التخطيط  -اسس ومبادئ عامة
قصة وتاريخ الحضارات العربية بين االمس واليوم )الكويت
والبحرين(0
قصة وتاريخ الحضارات العربية بين االمس واليوم )ليبيا -السودان-
المغرب(0
مقدمة في االحصاء التربوي
مقدمة في الجبر الخطي
التفاضل والتكامل والھندسة التحليلية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
عبداللي ،ھاشم
عبدالواحد ابوحمدة
عبدالوھاب محمد عبدالحافظ \ محمد الصاوي محمد مبارك
عبدة علي عبدﷲ علي ھارون
عبدة علي مھدي حسن
عبو -عادل نجم  -عبد المنعم رشاد
عبو\ فؤاد خليل المصري
عبود  /فؤاد خليل العري
عبود طالل /ماھر العجمي
عبوي /زيد منير
عبيدات  /ذوقان  -سھيلة ابو السميد
عبيدات \زوقان سھيلة ابو السميد
عبيدات  ،ذوقان  -كايد عبد الحق  -عبد الرحمن عدس
عبيدات ،محمد ابراھيم
عبيدات محمد ابراھيم
عبيدات /ذوقان  -سھيلة ابو السميد
عبيدات /ذوقان  -قايد عبدالحق -عبدالرحمن عدس
عبيدات/ذوقان  -سھيلة ابو السميد
عبيدات/محمد ابراھيم  -جميل سمير دبابنة
عبيدات ،سليمان خالد
عبيدات ،محمد
عبيدات ،محمد ابراھيم
عبيدات،محمد ابراھيم
عبيدان /محمد ابراھيم
عثمان محمد داوود  -محمد ممدوح النجار  -محمد طالب
ﷲ الشيخ
عثمان محمد داوود  -محمد ممدوح النجار  -محمد طالب
ﷲ الشيخ
عثمان محمد غنيم
عجيل ،امل
عجيل ،امل
عدس /عبد الرحمن -عبدﷲ المنيزل
عدنان عوض  /محمد الفيومي
عدنان عوض  -مفيد عزام  -احمد عالونة
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المؤلف
العنوان
عربش ،سمير
أرمينية أرض وشعب
عربية /عز الدين
قصة مدينة يافا
عرفة عبدة علي
ملف اليھود في مصر الحديثة
المكونات االولى للثقافة العربية  -دراسة في نشأة االداب والمعارف عز الدين اسماعيل
العربية وتطورھا0
نحو تحديث الميثاق العربي لحقوق االنسان ) أعمال الندوة العربية عزالدين سعيد أحمد
الخاصة بتحديث الميثاق العربي لحقوق االنسان (
عزام صبري
اساسيات في بحوث العمليات
عزام صبري
مبادئ الجبر الخطي
عزام صبري  -احمد الربايعة  -صالح صادق
الرياضيات 101
عزام صبري  -احمد الربايعة  -صالح صادق
الرياضيات 102
عزاوي ،عبد المرشد
المصورات الخاصة
عزب ،محمد زينھم محمد
تاريخ اليمن
عزة علي عقيل -جان فرانسوا بريتون
شبوة عاصمة حضرموت القديمة )نتائج اعمال البعثة االثرية
الفرنسية اليمنية(
عزة علي عقيل -جان فرنسوا بريتون
شبوة عاصمة حضرموت القديمة نتائج اعمال البعثة االثرية
الفرنسية اليمنية
عزعزي /حسن
موضوعات في النقد االدبي
عزيز السيد جاسم
موضوعات عن الثقافة والثورة
عزيز محمد
ھذة سياستنا
عساف ،عبد المعطي محمد
ادارة المشروعات العامة -المؤسسات العامة -الھيئة العامة -
الشركات العامة)-دراسة تحليلية(
عساف،ساسين-عوض الم ّر-وليد عبدالحي
قضايا عربية معاصرة)العالقات الدولية،النفط،القضاء،التنمية
االنسانية،البجث العلمي ،االجتماع،المعلوماتية
عسان،غسان -فائق نصار  -ابراھيم علي عبدﷲ
إدارة المصارف
عسالن /عبدﷲ بن عبد الرحيم
البديع البن المعتز دراسة وتحليل
عسيالن\ عبداللة بن عبدالرحيم
البديع البن المعتز دراسة وتحليل
عصفور /محمد ابو المحاسبين
معالم تاريخ الشرق االدنى القديم من اقدم العصور إلى مجئ
االسكندر
عطا اللة \ مشيل ھالة نصر
مبادى العلوم لطبيعية
عطا ﷲ ميشيل  -ھالة نصار
مبادئ العلوم الطبيعية
 archicad 7‐0عطوة  /عبد الھادي  -محمد بكيراتي
 archicad 7‐0عطوة  /عبد الھادي  -محمد بكيراتي
كتاب الھالل خليل مطران شاعر االقطار العربية
المحاسبة في شركات المقاوالت)االجراءات والرقابة وطريقة
استخدام المسار الحرج(
مفاھيم اساسية في العلوم والرياضيات
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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عطوى \ فوزي
عطية  /سليمان حسن
عطية محمدعطية  -صالح الطيطي  -صادق احمد جودة
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العنوان
الراي الصواب في تعدد االحزاب ال احزاب في االسالم -نعم
للشورى الللديمقراطية
نقطة البداية احاديث بعد الخامس من حزيران
ادارة العمليات االنتاجية
االدب الحاھلي في اثار الدارسين قديما وحديثا
حبيبتي 00اليمن )شعر(
التحليل الدقيق لمتبقيات السموم والملوثات البيئية في مكونات النظام
البيئي
الرياضيات للفيزيائيين والكيميائيين
اساسيات الوراثة الخلوية الطبية
المنھجية المتكاملة الدارة الجودة الشاملة )وجھة نظر(
ادارة المواد الشراء والتخزين من منظور كمي
المنظمة ونظرية التنظيم
نظرية المنظمة -المنظمة ونظرية التنظيم
ادارة المواد الشراء والتخزين من منظور كمي

المؤلف
عفانة  ،جواد موسى محمد
عفلق  ،ميشيل
عفيف شريف عبدﷲ  -عطية محمد عطية
عفيف عبد الرحمن
عفيف /علي حمود
عفيفي \ فتحي عبدالعزيز خالد عبدالعزيزمحمد

عقل ،سمير
عقيل عبد ياسين  -يحي كاظم السلطاني
عقيلي  ،عمر وصفي
عقيلي /عمر وصفي  -قحطان بدر العبدلي  --منعم زمزير
عقيلي /عمر وصفي قيس عبد علي المؤمن
عقيلي /عمر وصفي  -قيس عبدعلي المؤمن
عقيلي /عمر وصفي  -قحطان بدر العبدلي  -منعم زمزير
الموسوي
عقيلي ،عمر وصفي
إدارة المشتريات والمخازن
عقيلي ،عمر وصفي-قحطان بدر العبدلي-منعم زمزير
إدارة المواد -الشراء والتخزين من منظور كمي
الموسوي
عكاشة  ،محمد عبد الكريم
يھود اليمن والھجرة إلى فلسطين )1950-1881م(
عكاشة /ثروث
اتحادنا فلسفة خلقية
عكاشة ،محمد عبد الكريم
قيام السلطنة القعيطية والتغلغل االستعماري في حضرموت
قيام السلطنة القعيطية والتغلغل االستعماري في حضرموت  -1839عكاشة ،محمد عبد الكريم
1918م
عالوي ،محمد حسن
علم التدريب الرياضي
علوش  -ناجي
االساطير والوقائع الصھيونية واالمة العربية
علوش /ناجي
نحو ثورة فلسطينية جديدة
علوضي  /احمد
التكامالت المضاعفة والمعادالت التفاضلية
علوضي /احمد
التفاضل والتكامل المحدد وغير المحدد
علوي عبدﷲ طاھر
عدن في التاريخ
علوي عبدﷲ طاھر
كلية بلقيس تجربة تربوية رائدة 1975-1961م
علي ابراھيم حسن
التاريخ االسالمي العام الجاھلي -الدولة العربية-الدولة العباسية
علي الجارم
خاتمةالمطاف
علي بكر حسن
الطبري ومنھجة في التاريخ
علي جمال الدين
الخوارزميات )(1
علي حسن موسى
اسس الجغرافية الطبيعية
علي حمود عفيف
جمر على الورق

مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
الجزر والفنارات اليمنية في البحر االحمر -خليج عدن -البحر
العربي
بنواسرائيل والعبرية الحديثة
العمل االجتماعي ومنظمات المجتمع المدني قراءة في الواقع
ومتغيراتة
عن العربة عن الحصان
وجة حبيبتي والوجة االخر  -قصص-
وظائف منظمات االعمال مبادئ االداري
اسس كيمياء الكم النظرية والتطبيق
االصول العلمية لالدارة والتنظيم
اسس الكيمياء النووية وظاھرة النشاط االشعاعي
معاھدة الحدود الدولية وملحقاتھا بين الجمھورية اليمنية والمملكة
العربية السعودية
جغرافية المناخ
دولة االمارات العربية المتحدة في مجلة العربي
تحوالت المكان )رواية(
تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الھجري
حكايات واساطير يمنية
مسار الحركة الوطنية اليمنية
بين ابسن وتشيكوف
جغرافية المناخ
المؤتمر االستثنائي للحزب االشتراكي اليمني اكتوبر 1980م
المؤثمر االستثنائي للحزب االشتراكي اليمني) اكتوبر 1980م(
االدارة الحديثة لمنظمات االعمال البيئة  ،الوظائف واالستراتيجيات
دراسات في علم الفولكلور
الماسونية
االتجاھات الوحدوية في الفكر القومي العربي المشرقي - 1918
1952م
التفسير االسالمي للتاريخ
دراسات في علم االحجار الكريمة عند العرب
المدن السعودية  -انتشارھا وتركيبھا الداخلي
مدخل الى علم الجيولوجيا البيئية
ادارة االيواء
الظاھرة القومية في الحضارة العربية
نظرة جديدة الى الثرات
فجر اليقظة القومية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
علي خميد شرف
علي روؤف سيد مرسي
علي صالح عبدﷲ
علي صالح عبدﷲ
علي صالح عبدﷲ
علي عباس  ،عبدﷲ بركات ،زاھد الديري
علي عبد الحسين سعيد
علي عبد المجيد عبده
علي عبدالحسين سعيد
علي عبدﷲ صالح
علي مؤسى
علي محمد راشد
علي محمد زيد
علي محمد زيد
علي محمد عبدة
علي محمد عبدة
علي مصطفى امين
علي موسى
علي ناصر محمد
علي ناصر محمد
علي /حسين علي  -عيدعرينج  /حنانصر ﷲ  /سعد غالب
ياسين
علياء شكري ،سعاد عثمان  ،فاتن احمد علي
عليان  ،حمزة
عليوي  /ھادي حسن
عماد الدين خليل
عماد عبد السالم رؤوف
عمادة شئون المكتبات
عمار بن عبد المنعم محمد امين
عمار عبد الھادي ،حسن الرفاعي محمود اليماسي
عمارة  ،محمد
عمارة /محمد
عمارة ،محمد
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المؤلف
العنوان
عمر الفاروق سيد رجب
قوة الدولة دراسات جيوستراتيجية
عمر سعيد -مندر الخليلي -ابراھيم علي عبدﷲ
مبادئ اإلدارة الحديثة
عمر عبد العزيز عمر
دراسات في تاريخ العرب الحديث
عمرو خير الدين
التسويق الدولي
عنان  ،محمد طاھر
الرياضيات )(2
عنان /زيد بن علي
تاريخ حضارة اليمن القديم
االثار االندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال -دراسة تاريخية اثرية 0عنان /محمد عبدﷲ
عنان ،محمد عبدﷲ
اندلسيات
عناية  /غازي
جاھلية الديمقراطية
عناية  ،غازي
جاھلية الديمقراطية
عنتابي ،احسان
التقنية والمواد تقنيات االتصاالت البصرية
التأليف الموسيقي المصري المعاصر تاريخ مقروء ومسموع -الجيل عواطف عبد الكريم -جھاد داؤد -احمد المصري
االول0
عودان /احمد جميل بيضون  -شمارة الناطور
تاريخ المغول والمماليك من القرن السابع الھجري حتى القرن
الثالث عشر الھجري
عودة  /نضال
حقوق الشعب الفلسطيني الالجئ في اطار اثفاقات اوسلو
عودة  */محمد امين
مشكالت ومعوقات االتصاالت االدارية القضايا واالستراتيجيات
عودة/رشيد نمر -عبد الغفور -نظمي زكي شحادة
إدارة المكاتب
عودة ،رشيد نمر  /عبد الغفور عبد السالم  /نظمي زكي
ادارة المكاتب
شحادة
عودة ،رشيد نمر  /عبدالغفور عبد السالم /نظمي زكي
ادارة المكاتب
شحادة
عودة ،محمد امين
ادارة المشروعات العامة القضايا واالستراتيجيات
عودة ،محمد سعادة
االنتفاضة الشعبية الفلسطينية االبعاد االقتصادية -االجتماعية
عودة،احمد سليمان  ،خليل يوسف الخليلي
االحصاء للباحث في التربية والعلوم االنسانية
عوض حاج علي احمد  -عبد االمير خلف حسين
طرق التخويل والتعريف والتواقيع الرقمية
عوض حاج علي احمد  -عبد االمير خلف حسين
امنية المعلومات وتقنيات التشفير
عوني مصطفى
سلطنة الظالم في مسقط وعمان
عويرة  /صفوان
الرياضيات )(2
عويرة ،صفوان
الرياضيات ) (4احتماالت واحصاء -تحليل عددي
عويضة ،محمد محمود
تطور الفكر المعماري في القرن العشرين
عياصرة  ،علي احمد عبد الرحمن
القيادة والدافعية في االدارة التربوية
عيانة -فتحي محمد
الجغرافيا االقليمية
عيانة /فتحي محمد
دراسات في الجغرافيا السياسية
عيانة ،فتحي محمد
الجغرافية السياسية
عيد مرعي -فيصل عبدﷲ
تاريخ الوطن العربي القديم -بالد الرافدين
قصة وتاريخ الحضارات العربية -اول موسوعة من نوعھا حديثة عيد /عاطف
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
بااللوان تعالج نشأة البلدان واحداثھا من ايامنا ھذة/تاريخية /جغراف
قصة وتاريخ الحضارات العربية -اول موسوعة من نوعھا حديثة
وبااللوان تعالج نشأة البلدان العربية -فلسطين
قصة وتاريخ الحضارات العربية بين االمس واليوم للقبائل
العربية)موريتانيا -الصومال -جيبوتي0
موسوعة الحضارة العربية  -عصور ماقبل النھضة
موسوعة الحضارة العربية -العمارة العربية
صحة الحيوان
جمعية الفتنة الخيرية )قصص(0
البابوية والشرق االوسط دور الكرسي الرسولي)الفاتيكان(في النزاع
العربي -االسرائيلي
المصفوفات للمھندسين
دراسات اولية في تاريخ العالقات اليمنية الحبشية
دليل المدير الذكي الكثر التساءالت وروداً كتيب مرجعي في اماكن
العمل المعاصرة
اثنتا عشرة مقدرة تنظيمية تقويم االفراد اثناء العمل
مشروع االمل
مصادر االشتراكية العلمية النظرية المادية في المعرفة
المدخل في علم السياسة
المدخل في علم السياسة
تقنيات الرسم
نظم المعلومات االدارية مدخل تحليلي
االمير الحديث قضايا علم السياسة في الماركسية
تكوين البيئة المناسبة للمشاريع الناجحة بحث في كيفية ادارة
المشاريع
تكوين البيئة المناسبة للمشاريع الناجحة بحث في كيفية ادارة
المشاريع
السياسة والحكومة مقدمة لالنظمة السياسية في الواليات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا واوروبا الشرقية واليابان وا
السياسة والحكومة  -مقدمة لالنظمة السياسية في الواليات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا واوروبا الشرقية واليابان
كلية تندربيرد تبحث في استراتيجية العولمة
كلية تندربيرد تبحث في استراتيجية العولمة
علم الحشرات
علم الحشرات
الرياضيات العامة )(3
البرمجة الخطية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
عيد /عاطف
عيد /عاطف
عيد /يوسف
عيد /يوسف
عيدروس ابو بكر علي
عيدروس نصر ناصر
عيراني /جورج اميل
عيني  /عمار
عيو ن \ عبد االحد زيد
غاتو ،ديكس ب
غارات  ،بوب
غارودي /روجية
غارودي ،روجية
غالي  ،بطرس /محمود خيري عيسى
غالي ،بطرس /محمود خيري عيسى
غتينغز ،فريد
غراب  ،كامل السيد  -فادية محمد حجازي
غرامشي ،انطونيو
غراھام /روبرت ج راندل ل 0إنجالند
غراھام /روبرت ج 0راندل ل0انجالند
غراھام /لورانس  -ريتشاد فاركاس  -تيكتسوجو
تسوروثاني واخرون
غراھام ،لورانس  -روبرت غريدي  -ريتشارد فاركاس
غروس /روبرت أي
غروس ،روبرت أي
غريب  ,ضيف
غريب ،منيف
غريبة  ،طالب
غريبي /واجب  0خالد ماغوط
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العنوان
طرق كسب الزبائن كيف تكسب ثقة الزبائن وتحافظ عليھا
طرق كسب الزبائن كيف تكسب ثقة الزبائن وتحافظ عليھم
االساليب الفنية في تقنيات انتاج الرسوم التعليمية واستخدامھا
الوجييز في نظام االنتخاب  -دراسة مقارنة
نظرات حول الديمقراطية
الوراثة النباتية ) الجزء النظري(
الشعر النبطي في منطقة الخليج والجزيرة العربية
البيئة النباتية
المصارعة الرياضية
الوراثة النباتية  -الجزء العملي
الرياضيات )(1
مقدمة في التبولوجيا
مقدمة في التبولوجيا
وسط آسيا في العصر الحديث واالحدث مواد المؤثمر الدولي
لليونسكو
المتغيرات الدولية واالدوار االقليمية الجديدة
االدارة االليكترونية افاق الحاضر وتطاعات المستقبل
عمان عاصمة المملكة االردنية الھاشمية
في التاريخ والحضارة العربية االسالمية0
حزب الليكود )ودودة في السياسة االسرائيلية(
حزب الليكود ودورة في السياسة االسرائيلية
القدس الشريف
ثالثة ايام ھزت العالم -انقالب آب الحقثيقة و الدروس المستفادة
ثالثة ايام ھزت العالم-أنقالب اب الحقيقة والدروس المستقاة.
الصامدون  -قصة -
ثالثة ملوك في بغداد
 3000مسالة محلولة في الكيمياء
اثر التمارين الرياضية في الشفاء  -التمارين تجنبك االمراض
وتعالج السكري -االكتئاب -امراض القلب -ارتفاع ضغظ الدم
التربية الترويحية واوقات الفراغ
العالقات العثمانية  -المملوكية 293-868ه1517-1464 /م
علم الحيوان العام
علم الحيوان العام لطلبة الجامعات والمعاھد العليا
الشاعر المھاجر ايليا ضاھر ابو ماضي
المحاسبة الحكومية وتطبيقاتھا النظرية والعملية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
غريفن  /جيل
غريفن ،جيل
غزاوي /محمد ذيبان  -مصباح الحاج عيسى -توضيف
احمد العمري واخرون
غزوري  ،محمد سليم محمد
غزوي  ،محمد سليم
غسان  ،عياش  -محمد سليمان
غسان حسن احمد الحسن
غسان سلوم
غسان محمد صادق علي بن صالح الھرھوري
غسان ،عياش  0محمد سليمان  0مھا جابر
غشيم /محمد  -سعد الدين العبد
غفار حسين موسى
غفار حسين موسى
غفوروف/ب0ج
غليون /برھان  -فھمي ھويدي محمد فائق
غنيم  /احمد محمد
غوانمة  ،يوسف حسن
غوانمة /يوسف حسن
غوانمة/نرمين يوسف
غوانمة ،نرمين يوسف
غوانمة ،يوسف حسن
غورباتشيف  --ميخائيل
غورباتشيف،ميخائيل
غورباتوف \جوريس
غوري | جرالدري
غولدبرغ\ ديفيد
غولديرغ /لين  -دايان ل  0ايليوت
غولي /اسماعيل القرة  -مروان عبد المجيد ابراھيم
غيثاء احمد نافع
فؤاد خليل
فؤاد خليل  -محمد رشاد الطوبي  -محمود حافظ
فؤاد ياسين
فؤاد ياسين -عاطف االخرس  -وضاح مناع
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العنوان
في النقد االدبي الحديث منطلقات وتطبيقات
في النقد االدبي الحديث منطلقات وتطبيقات
اغاني المحرك
كيف ينھض العرب
في القومية واالقليمية
تحفة االنام مختصر تاريخ االسالم
الموسوعة االلكترونية المتطورة 2002

المؤلف
فائق مصطفى  -عبد الرضا علي
فائق مصطفى -عبد الرضى علي
فابتارون ،نيكوال
فاخوري  ،عبد اللطيف
فاخوري /جالل زواد
فاخوري ،عبد الباسط بن علي
فاروق سيد حسين

فاروق سيد حسين
الموسوعة االلكترونية المتطورة 2002م
فاروق سيد حسين
الموسوعة الالكترونية المتطورة 2002م
فاروق عبد العظيم احمد -مختار محمود الھانسي  -امتثال
مبادئ الرياضة البحثة والمالية
محمد حسن
فاروق عثمان اباظة
عدن السياسة البريطانية في البحر االحمر 1918 -1839
فاروق عمر
النظم االسالمية  -دراسة تاريخية
الثورة العباسية-دراسة تاريخية لمواجھاتھا الدينية والسياسية ولدور فاروق عمر فوزي
العرب في نجاحھا0
تاريخ ايران دراسة في التاريخ السياسي لبالد فارس خالل العصور فاروق عمر -مرتضى حسن القيب
االسالمية الوسيطة
فاروق ناصر علي
زم العار ووجة الشمس الغارق ) مجموعة قصصية (
فاسيلييف
تاريخ العربية السعودية
فاضل جاسم محمد -صبري ميخائيل فروحة  -زھير مني
التحليل الكيميائي االلي
قصير
فاضل خليل ابراھيم
خالد بن يزيد -سيرتة واھتماماتة العلمية)دراسة في العلوم عند
العرب(
فاضل خليل ابراھيم
خالد بن يزيد-سيرتة واھتماماتة العلمية)دراسة في العلوم عند
العرب(
فافر ،بيير  /جان لوكان
دراسات في علم السياسة
فافر ،بيير  /جان لوكان
دراسات في علم السياسة
فالكوفا /ل
السياسة االستعمارية في جنوب اليمن
فايان /كلودي
كنت طبيبة في اليمن
فايد حماد عاشور ،سليمان مصلح أبو عزب
تاريخ دولة االسالم االولى في عھد الرسول والخلفاء الراشدين
فايز جابر
االنتھاكات االسرائيلية لحقوق االنسان في االرض المحتلة
النظام القانوني االمريكي كل ماتحتاج ان تعرفة عنة
فبنمان /جاي م0
فتال ،عبد الوھاب
درب االنتصار
فتحي خليل حمدان
اساسيات التفاضل والتكامل
فتحي خليل حمدان
مفاھيم اساسية العلوم والرياضيات
فتحي عبد الفتاح
تجربة الثورة في اليمن الديمقراطية
فتحي محمد عبد التواب
بيولوجيا ووراثة الخلية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
العنوان
فتيح  ،محمد عادل  -وجية قيس
الشكل الخارجي والتصنيف في الحشرات
فحال  ,ابراھيم
اساسيات علم البيئة وتطبيقاتة
فخري،أحمد
اليمن ماضيھا وحاضرھا
نقد علم االجتماع البرجوازي
فرانتسوف ،ج0ب
فرانيلت /كارين
مدينة من االلف الثالث قبل الميالد في عمان
فرج ﷲ /عبدالرحمن عبد الفتاح -محمد عمر طاھر
العناكب الحقيقية في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية
ثورات امريكا الالتينية
فرجسون  ،ھالكرو0ج
فرح /نعيم
تاريخ اوروبا السياسي في العصور الوسطى
فرحات /يوسف
موسوعة الحضارة العربية )الحضارة االندلسية(0
فرحان ،عالء الدين  -ناصر بن صالح المنصور
معجم المصطلحات الدعوية باللغة الروسية عربي -روسي
فرحان ،محمد عبد العزيز مسعد
مفھوم العمل وقيمة لدى العامل اليمني في القطاع العام
فرسون ،سميح
فلسطين والفلسطينيون
فرغلي /ابو الحمد محمود
الفنون الزخرفية االسالمية في عصر الصفويين بأيران
فرنسيس ،طوني
اثيوبيا في الثورة
فروج /عمر
تاريخ العلوم عند العرب
فروخ  ,عمر
ابونواس
فروخ \ عمر
تاريخ العلوم عند العرب
فروخ /عمر
تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون
فروخ /عمر
تاريخ صدر االسالم والدولة االموية
فروخ/عمر
تاريخ صدر االسالم والدولة االموية
فريتون  ,عايش محمود
علم حياة االنسان بيولوجيا االنسان
فريحات  ،حكمت عبد الكريم -ابراھيم ياسين الخطيب
مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية االسالمية
فريحات ،حكمت عبد الكريم
الثورة العربية الكبرى وقضايا العرب المعاصرة
فريحات ،حكمت عبدالكريم  -ابراھيم ياسين الخطيب
مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية االسالمية
فريدمان ،لينارد
الجودة في التعليم المستمر
فريق بيت االفكار الدولية
االستقالل االمثل للوقت
فريق من قسم معرض ارامكو السعودية
من اعالم الحضارة االسالمية
ادارة المشروعات في المؤسسات لكي نحقق اعظم فائدة من الوقت فريم  ،ج  0ديفيدسن
والتكنولوجيا والناس
فضل علي أحمد ابو غانم
البنية القبلية في اليمن بين االستمرار والتغير
فضل علي أحمد ابو غانم
القبيلة والدولة في اليمن
فضيل  ،احمد مھدي
مقدمة في علم الحاسوب الشخصي
فالتة ،مصطفى بن محمد عيسى
التصوير الضوئي في التعليم والتدريب
السعودية والغرب
فليف /أ 0ي0باكو
التاريخ السياسي والعنصري لمستعمرة رأس الرجاء الصالح
كسر شيفرة الموروثات .الجينوم المادة الوراثية البشرية -قصة
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418
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العنوان
السباق لحل رموز الحمض النووي الريبي البشري منزوع
االكسجين
كسر شيفرة الموروثات .الجينوم المادة الوراثية البشرية.قصة
السباق لحل رموز الحمض النووي الريبي البشري منزوع
االكسجين
دور خادم الحرمين الشريفين الملك فھد بن عبدالعزيز في دعم
القضية الفلسطينية ونصرتھا
حركة عبد الحميد بن باريس ودورھا في يقطة الجزائر
ادارة تحديات المستقبل  -جداول واعمال سياسي واقتصادي للقرن
21
ادارة تحديات المستقبل جدول اعمال سياسي واقتصادي للقرن 21
تخيل ادارة المشاريع نموذج للنجاح العملي والفني
مقدمة في تصنيف النباتات الزھرية
الخالفة العباسية )السقوط واالنھيار(0
الخالفة العباسية )عصر القوة واالزدھار(
علم الصخور الرسوبية
علم االحياء الدقيقة للمھن الصحية
علم االحياء الدقيقة للمھن الصحية
ماكاو تتجة نحو القرن الواحد والعشرين
المعادالت التفاضلية
استراتيجية التفاوض في التجربة الفيتنامية
فيدل كاسترو  -اسرار عن الثورة الكوبية يرويھا قائدھا :الغاء
الديون الخارجية والنظام االقتصادي الدولي الجديد
الصھيونية  -ايديولوجية االمبريالية
تكنولوجيا الرسم الھندسي
المملكة العربية السعودية في عيون اوائل المصورين
ضرورة الفن
 10سنوات باتجاة العقل
المدخل إلى تاريخ الحضارة
قلب الجزيرة العربية سجل الرحالت واالستكشافات
العربية السعودية من سنوات القحط الى بوادر الرخاء
بنات سبأ رحلة في جنوب الجزيرة العربية
قلب الجزيرة العربية سجل الرحالت واالستكشاف
بنات سبأ -رحلة في جنوب الجزيرة العربية مع ملحق عن النقوش
الذكرى العربية للمملكة العربية السعودية بمناسبة مرور خمسين
عاما ً على تأسيس المملكة
الربع الخالي وصف للصحراء الحنوبية الكبرى للجزيرة العربية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف

فنتر \ كريغ  -فرنسيس كولينز \ جيمس واتسون

فھمي توفيق محمد مقبل
فھمي سمر
فورتيلة  ،جونتر
فورتيلة  ،جونثر
فورسبرغ  ،كيفن  /ھال موزرخ0إ0م  /ھوارد كوترمان
فوزي محمود سالمة
فوزي /فاروق عمر
فوزي /فاروق عمر
فولك /روبرت 0ل
فونج \ اليزابيت  -الفيراب  .فيرس
فونج ،اليزابيت  -ألفيرا ب 0فيرس
في /وتشي ينغ +شيوي ياجي
فيازمينكي ،قيصر
فياض  ،علي
فيدل كاسترو
فيدوسييف  ،بيوتر
فيرت ،س0ب -0وا 0و 0فاندر ويلليجن
فيسي ،وليام  -جيليان غرانت
فيشر /ارنست
فيصل سعيد فارع
فيصل عبدﷲ عيد مرعي
فيلبي /ھاري سانت جوت
فيلبي /ھاري سانت جون
فيلبي /ھاري سانت جون
فيلبي /ھاري سانت جون
فيلبي ،سانت جون
فيلبي ،ھاري سانت جون
فيلبي ،ھاري سانت جون
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العنوان
المعروفة بالربع الخالي
قلب الجزيرة العربية سجل الرحالت واالستكشافات
مدخل الى نظرية االحتمال وتطبيقاتھا الجزء االول
تاريخ عمان
ادارة اعمال الطاقة الكھربائية
المقدمات في الجغرافيا الطبيعية العامة
ثورة  26سبتمبر بين كتابة التاريخ وتحوالت السلطة والثورة
1970 -1962م
قراءات نقدية في العولمة والتأسلم السياسي
االسس النظرية والميكانيكية في تدريب الفعاليات العشرية للرجال
والسباعية للنساء
مبادئ واسس السباحة
االسس الميكانيكية والتحليلية والفنية في فعاليات الميدان والمضمار
تطور منھج البحث في الدراسات التاريخية
االيوبيون والممالك)التاريخ السياسي والعسكري(0
ابن االمير وعصره -صورة من كفاح شعب اليمن
ابن االمير وعصرة صورة من كفاح شعب اليمن
ابن االمير وعصرة -صورة من كفاح شعب اليمن0
ابن االمير وعصرة صور من كفاحشعب اليمن
ابن االمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن
ابن االمير وعصرة صورة من كفاح شعب اليمن
أحمد الشقيري زعيما ً فلسطينيا ً ورائداً عربياً
قضايا عالمية معاصرة
تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي
زمن اعالم الموصل الدكتور محمد صديق بك الجليلي
معا الى العلياء
انتصار ثورة
بقايا قلب
القدر الزاحف
عاصفة الصحراء
محاسبة التكاليف
محاسبة التكاليف المعيارية
التحسين الوراثي للفاكھة والخضار
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
فيلبي ،ھاري سانت جون
فيللر /وليام
فيليبس ،وندل
فينارد  ،ادوين
قادري  ،عبد الباقي احمد
قادري احمد حيدر
قادري احمد حيدر
قاسم حسن حسين نزار مجيد الطالب
قاسم حسن حسين  -افتخار احمد
قاسم حسن حسين  /ايمان شاكر محمود
قاسم عبدة قاسم
قاسم عبده قاسم ،علي السيد علي
قاسم غالب أحمد-محمد بن علي االكوع -حسين احمد
السياغي
قاسم غالب احمد حسين احمد السياغي
قاسم غالب احمد  -محمد بن علي االكوع -حسين احمد
السياغي-واخرون
قاسم غالب احمد -حسين احمد السياغي  -محمد بن علي
االكوع واخرون
قاسم غالب احمد،حسين احمد السياغي،محمد بن علي
االكوع ،عبدﷲ المجاھد السماحي،محمد ابراھيم زايد0
قاسم غالب -حسين احمد السياغي -محمد بن علي االكوع
قاسمية  /خيرية
قاسمية ،خيرية
قاسيلي/فالديميروفتش بارتولد
قاشا  ,سھيل
قاضي  ,عبد الرحمن بن محمد
قاضي \ عبد الرحمن محمد
قاضي \ عبد الرحمن محمد
قاضي عبد الرحمن
قبضايا ،صالح
قداح /سليمان
قداح ،سليمان
قدور  ,احمد شيخ خالد خضر غسان عبداللة
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المؤلف
العنوان
قدور \ احمد شيخ اسعد العيسى
تربية النبات  --الجزء العملي --
قدور  ،عمر احمد
شكل الدولة واثرة في تنظيم مرفق االمن
قدور /احمد الشيخ اسعد العيسي
تربية النبات )الجزء العملي(
قدورة  ،زاھية
شبة الجزيرة العربية كياناتھا السياسية
قشالن  ,عدنان محمد علي نجار عبد المنعم عبد الحافظ
علم الحياة النباتية ) ( 1
قشالن /عدنان
التكاثر النباتي
قشالن /عدنان
الخلية النباتية
قشالن ،عدنان
مورفولوجيا النبات
قصبجي  ,عصام
لسان الدين بن الخطيب حياتة وفكرة وشعرة
قصي فالح عبد الرؤف
الھندسة العسكرية في الفتوحات االسالمية
قطب  ،محمد
جاھلية القرن العشرين
قطب ,زياد
الفيزيولوجيا الحيوانية ووظائف االتصال
قطب ،محمد
معركة التقاليد
دراسات في الزكاة والمحاسبة والضريبية مع التطبيق على المملكة قللي /يحي احمد مصطفئ
العربية السعودية
قنديل  /السيد عزت  -عطا ﷲ احمد ابو حسن  -ابراھيم
اشجار وشجيرات المناطق الجافة  -المركبات الفعالة :تركيبھا،
السيدخير ﷲ
القيمة الطبية والعطرية
قنديلجي  /عامر ابراھيم
المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واالنترنت
قنديلجي /عامر ابراھيم
المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واالنترنت
قنديلجي /عامر ابراھيم  -ايمان فاضل السامرائي
تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتھا
قولغين /ف
تطور الفكر االجتماعي في فرنسا خالل القرن الثامن عشر
قيس غانم نعمان
حزب المرحومين  -مسرحية سياسية ساخرة
كابر  /ريشارد
الجوده مدخل المشاريع المتتالية)دليل عملي لالفراد والفرق
والتنظيمات(
كابرون
الحاسبات واالتصاالت واالنترنت
كابوس  ،امل  -عز الدين حيدر  -عبد الناصر رشيد
الرياضيات العالية
كاتاميدزة /فياتشيسالف
كامب دافيد من الذي يكسب ومن الذي خسر
االداء المميز التوافق بين العقل والقلب
كاتزنباخ /جون0ر0
االداء المميز التوافق بين العقل والقلب
كاتزنباخ،جون0ر0
دراسة الثار عمان
كادري /بياتويس دي و  -دونالدس 0وتكوجب
محصالت العينات االثرية التي عثر عليھا على سطح االرض
عينات سطح االرض في عمان
اعمال التنقيب في منطقتي طوى سليم وطوى سعيد في المنطقة
الشرقية عام 1978م
صندوق ادوات ادارة التغيير
االنسان ذلك المجھول
ميسر ويب بيج االصدار الثاني
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

كاردي /ب 0دي
كاردي ،بي 0دي  -ار0دي0بيل  -ان جي0ستار لنج
كارنال /كولين
كاريل ،الكيس
كاريلو  ،جينا
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العنوان
حقن البنزين وثقانة الحفازات
مصادر التاريخ االسالمي ومناھج البحث فية
المرشد العلمي في بحوث االعالن والتسويق وتخطيط الحمالت
االعالنية
شراع ابيض في االفق
حصن جبرين تحفة رائعة في العمارة العمانية في القرن السابع
عشر
السياسة والمجتمع في العالم الثالث  :مقدمة
السياسة والمجتمع في العالم الثالث  -مقدمة
كيف تجري عرضا ً تقد يمياً رائعاً
االشتراكية والقومية
االشتراكية والقومية
التاريخ الوسيط قصة حضارة البداية والنھاية
سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في اساسيات الھندسة
الكھربية
المبيعات العمالقة اسرار احد اكبر رجال المبيعات
التغيير المتوصل خوض غمار التنافس في عالم التجارة االلكترونية
نظرية القرارات االدارية
التاريخ والجغرافية في العصور االسالمية
المدخل إلى المحاسبة
المحاسبة االدارية
محاسبة التكاليف المعيارية
محاسبة التكاليف  -سلسلة كتب المحاسبة )(6
االدارة والتحليل المالي)اسس-مفاھيم-تطبيقات(
المحاسبة الضريبية
مبادئ المحاسبة )(2
مبادئ المحاسبة)(1
محاسبة الشركات
التدريبات العملية في التجارة
تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد التحدي الماثل امام كل من
اوروبا والواليات المتحدة
تدريب القيادات مرجع في االنشطة
تدريب القيادات مرجع في االنشطة
تاريخ الحضارات العام العھد المعاصر
تاريخ الحضارات العام العھد المعاصر  -بحثاً عن حضارة جديدة
تاريخ الحضارات العام العھد المعاصر
تاريخ الحضارات العام العھد المعاصر
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
كاسيدرف ،جورجن
كاشف /سيدة اسماعيل
كافي ،محمد عبد الوھاب الفقيه
كاكايف \ فالنتين
كالديرى /يوجينيو
كالفرت /سوزان كالفرت وبيتر
كالفرت ،سوزان  -بيتر ،الفرت
كاليش ،كارين
كام  /اريك وفالديمير كلودفيشيرا
كام ،اريك فالديمير كلودفيشيرا
كانتور \ نورمان ف
كاني ،جيمي ج سيد أ 0نصار0
كاوبر ،ديفيد  -اندرو ھاينز  -دونا لدكاوبر
كاي /مايكل
كبيه ،محمد
كحالة /محمد رضا0
كحالة/جبرائيل جوزيف -عزيز داوود الخال
كحالة،جبرائيل جوزيف  -رضوان حلوه حنان
كحاله،جبرائيل جوزيف -رضوان حلوة حنان
كراجة /عبد الحليم محمود
كراجة ،عبد الحكيم  -ياسر السكران -علي ربابعة
كراجة ،عبد الحليم  -ھيثم العبادي
كراجة ،عبد الحليم محمود
كراجة ،عبد الحليم محمود
كراجة ،عبد الحليم محمود
كراجه ،عبد الحليم محمود
كرامر ،ھاينتس
كرستوفر  ،اليزابيت  - 0الري سميت
كرستوفر /اليزابيت الري سميت
كرورية /موريس
كروزنة /موريس
كروزية  /موريس
كروزية/موريس
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المؤلف
العنوان
الجودة بال معاناة
كروسبي  ،فيليب  0ب
كروكر ،جيجي  -بوني جلوفر
فن الضفائر العمانية المستعملة في صنع الجمة االبل
كروم  ,محمد  .محمدعلي نقوان  .سوسن صادق
الدليل العلمي في علم التصنيف الحيواني
كروم محود  .غاليا شاغوري  .محمد علي نقوان
الالفقاريات العليا
كروم /محمد  -محمد علي نقدان  /سوسن صادق
الدليل العلمي في علم التصنيف الحيواني
كروم /محمود  -محمد خطيب  -محمد عادل حكيم -ناظم
المساعد في عملي علم الحيوان
احمد
كروم /محمود  -محمود الخطيب  -محمد عادل حكيم -ناظم
المساعد في عملي علم الحيوان
احمد
كروم ،محمود محمود قاسم
تطور المتعطيات الحيوانية
كروم ،محمود غالياشاغوري محمد علي نقوان
الالفقاريات العليا
كريتيان،جان بيار
افريقيا البحيرات الكبرى الفا عام من التاريخ
التسويق المبسط انتھاء تعقيدات وفوضى وتشويش العالمة التجارية كريستول /ستيفن م  0بيتر سيلي
كريستينون دون أي
علم المصطلحات الطبية البيطرية
كساب  ,جالل نعوم مصطفى احمد سلمان
مقدمة في الجبر الحديث
كسرت  ،عبدة عبد الرزاق معاد
التقنية والمواد  -تقنيات العمارة الداخلية
كشار /عز الدين
شروحات اولية في فھم :فلسفة االشتراكية العلمية
كعكة ,نوال عبدالقادر
مورفولوجيا وتصنيف الحشرات
كعكة /نوال عبد القادر
مورفولوجيا وتصنيف الحشرات
كلوك /كينيث جون غولد سميث
حل النزاعات الشخصية داخل المنظمات والھيئات قصص عن
التحول والصفح في المواقف
الفيزياء الذرية
كماخي ،خالد بن علي ،د 0عبد الفتاح ابالاھيم ھالل
المھارات االساسية في كرة القدم  -تعليم -تدريب
نظرية النسبية الخاصة
اصول التنظيم واالدارة في المؤسسات والجمعيات التعاونية
سياسات االدارة المالية في ظل اقتصاديات السوق
مبادى وطرق التربية الرياضية للمعاقين
ادارة انشطة االبتكار والتغيير دليل انتقادي للمنظمات
ادارة انشطة االبتكار والتغيير دليل انتقادي للمنظمات
موجزات عن التشريح الطيري
االحصاء واالحتمال
مبادئ االستدالل االحصائي
االحصاء واالحتمال
نماذج خطية
االدارة المالية
االدارة المالية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

كماش ،يوسف الزم
كمافي ،خالد بن علي
كمال حمدي ابو الخير
كمال سرور
كمونة  ,فريق
كنج /نيجل نيل اندرسون
كنج/نيجل  ،نيل اندرسون
كنج ،أ 0س ج 0ماكيالند
كنجو \ انيس اسماعيل
كنجو /انيس اسماعيل  -عبد الحميد عبدﷲ الزيد -
عبدالرحمن سليمان الرزيزاء
كنجو ،انيس اسماعيل
كنجو ،انيس اسماعيل  -عبدﷲ بن عبد الكريم الشيحة
كنجو،عبود كنجو -ابراھيم وھبي فھد
كنجو،كنجو عبود  -ابراھيم وھبي فھد0
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العنوان
القدس من منظور أسرائيلي ) دراسة تحليلية (
الجھد االردني لدعم قضية فلسطين والقدس الشريف
الدولة العثمانية 1922 -1700م
اصدار خاص في استخدام مايكروسوفت ويندوز  2000بروفيشنال
عملية السالم الدبلوماسية االمريكية والنزاع العربي االسرائيلي منذ
1967م
الطريق إلى نينوى
كلية كيلوغ للدراسات االدارية العليا تبحث في التسويق
وجوه من االمارات وصور من االلبوم العربي
مدخل الى المادية الجدلية )نظرية المعرفة(
مصادر الثرات العسكري
مصادر الثرات العسكرية عند العرب
مدخل الى المادية الجدلية المادية والمنھج الجدلي
دراسة لمدينة ظفار )البليد(
ادارة الجودة الشاملة -تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الرعاية
الصحية وضمان استمرار االلتزام بھا
تقنية المعانية االحصائية
الجغرافي خارج قاعات التدريس
البيع حب متبادل وظف ذكاءك العاطفي لخدمتك)مرجع اساسي لكل
بائع(
دليل االعمال على الشبكة
االمم والتقدم االجتماعي
التنظيم الھيكلي االسرائيلي للمدن في الضفة الغربية
التجارة والتجار في االندلس
بناء فريق عمل ناجح
افضل الممارسات في التجارة االلكترونية على شبكة االنترنت
شفق كالخيدا  -رواية
ملحق البالد السعيدة
الجدوى االقتصادية للمشروعات
المقاومة المدنية في النضال السياسي
داخل ال  C I Aالمخابرات المركزية االمريكية
التاريخ العاصف لعلم وراثة االنسان
نقطة الالعودة 00الصراع الضاري من اجل السالم في الشرق
االوسط
الخيار االخير
تحليل وتصميم النظم ومنھج مھيكل
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
كنعان  /عبداللة توفيق
كنعان /عبدﷲ
كواترت /دونالد
كوارت  ،روبرت  -برين كنيتل
كوانت‘ وليام ب0
كوبي ،نورا
كوتلر،فيليب تحرير :دون اياكوبوتشي
كودراي ،رونالد
كور نفورث ،موريس
كوركيس عواد
كوركيس عواد
كورنفورث ،موريس
كوستا /باولو0إم
كوش /ھيو
كوكران ،ويليام
كولد /بيتر
كولر ،ھانز اوفة ل0
كولن ،سيمون
كوليتشينكو
كون ،انطوني
كونستبل ،اوليفيا ريمي
كويك  ،توماس ل
كي /ستيورات ماك
كيبانيدز  ,لورد
كيث ،سيرآرثر
كيداوي /طالل محمود
كيرل ،ادم  -براد بينت  -سعاد الدجاني
كيسلر -رونالد
كيفلس /دانييل ج0
كيمب /جيفري  -د 0جيريمي بريسمان
كيمحي ،دايفيد
كيندال /بيني
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العنوان
ألف باء الوراثة االكلينيكية
ألف باء الوراثة االكلينيكية
سكردان السلطان البن ابي حجلة شھاب الدين احمد بن يحي
التلمساني
صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصر
البن المجاور
االنظمة الحديثة لالتصاالت الرقمية والتماثلية
التحليل )(1
التعھد الشامل لتكنولوجيا المعلومات سعيا ً الى تنمية االعمال0
العالمة ابن خلدون
ادوات القيادة الرؤية المبادرة ،الزخم
عمان منذ 1856م مسيراً ونضاالً
السيطرة على تراكم المعلومات
فيزيولوجيا وبيئة الحشرات  --نظري وعملي --
فيزيولوجيا وبيئة الحشرات  -نظري وعملي0
التعليم في وادي حضرموت النشأ والتطور
ترسيم الحدود الكويتية العراقية -الحق التاريخي واالرادة الدولية
علم االحياء المجھرية
يوم المقدس -بيت المقدس واكناف بيت المقدس -صراع الھوية
واالرض
الملك غازي ودورة في سياسة العراق في المجالين الداخلي
والخارجي
الشھيد محمد أحمد نعمان الفكر والموقف
الشھيد محمد احمد نعمان الفكر والموقف االعمال الكاملة
الفكر والموقف االعمال الكاملة
تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية
ھدير القافلة
المعادالت التفاضلية )(2
المعادالت التفاضلية )(1
الدين المصري
العمل مع ذوي الطباع الصعبة
فانغ شوي للمدراء نظرية الطاقة في االدارة والسلوك والتصاميم
النجاح من خالل االنسجام الداخلي والخارجي
تاريخ االقطار العربية الحديث
تاريخ االقطار العربية الحديث
تحطيم االسطورة -االسالم والعنف
مصادر الثرات العسكري عند العرب
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
كينفستون/ھيلين م
كينفستون ،ھلين م
البن ابي حجلة ،شھاب الدين احمد بن يحي التلمساني
البن المجاور /جمال الدين ابن الفتح يوسف بن يعقوب
الثي /ب0ب
الذقاني ،وليد
السيتي ،ماري سي 0لسلي بي  0ويلكلوكس
الكوست،ايف
الندزبيرغ /ماكس
الندن ،وبرت جيران
اليفلي ،لين
لبابيدي \ محمود صبري
لبابيدي /محمود صبري
لجنة توثيق تاريخ التعليم بالوادي
لجنة من المختصين  -عبدﷲ يوسف الغنيم
لجنة من قدريسي قسم علوم الحياة
لجنة يوم القدس
لطفي جعفر فرج
لطفي فؤاد أحمد محمد نعمان
لطفي فؤاد احمد محمد نعمان
لطفي فؤاد احمد محمد نعمان
لقمان  ،حمزة علي ابراھيم
لقمان علي محمد
لليش  /معروف لبسوت  -زيد االمير  -محمد كردي
لليش  /معروف لبسون  -زيد االمير  -محمد كردي
لماجدي ،خزعل
لندين،وليام وكاثلين لندين
لوبرت /فرانتس ج0
لوتسكى
لوتشكي
لورانس ،بروس ب0
لوركيس عواد
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العنوان
تاريخ المملكة العربية السعودية في دليل الخليج

المؤلف
لوريمر  /ج0ج
لوفيفر /ھنري
لوك /كريستوفر
لويس  ،جون
لويس عوض
لويس عوض
لويس /نغتالي
لوينثال /جفري ان
ليانة بدر
ليبشتز  /سيمور
ليبشتز  /سيمور

المنطق الجدلي
تسويق غونزو الكسب من خالل اسوأ الممارسات
مدخل الى الفلسفة
االشتراكية واالدب ومقاالت اخرى
ثقافتنا في مفترق الطرق
مصر تحت الحكم الروماني
اعادة ھندسة المنظمة منھج الخطوة -بخطوة لتجديد حيوية الشركة
قصص الحب والمالحقة
ملخصات شوم نظريات ومسائل االحتماالت
نظريات ومسائل في الجبر الخطي يحتوي الكتاب على اكثر من
 600مسالة محلولة حالً كامالً
ملخصات شوم نظريات ومسائل في الجبر الخطي
سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في نظرية الفئة
وموضوعات مرتبطة بھا0
ملخصات شوم -نظريات ومسائل في الرياضيات االساسية للحاسب
نظرية الفئة وموضوعات مرتبطة بھا تشمل  530مسألة محلولة
ملخصات ستوم\ نظريات ومسائل االحتماالت
تنمية المفاھيم عند االطفال المعوقين بصريا ً دليل المختصين
والعاملين في المجاالت التربوية
من دافنشي الى سيزان
النھايات واالتصال في حساب التفاضل والتكامل
النھايات واالتصال في حساب التفاضل والتكامل

ليفاي ،مايكل
ليفيت ,تيدي س ,ج
ليفيت ،تيدي س0ج

الفكر االجتماعي والسياسي الحديث) في لبنان -سوريا-مصر(
الشيفرة كيف اقتحمت السرية في العصر الرقمي
ايران حرب مع التاريخ
عملي علم الحيوان العام
المآثر العظمى عشية المحن القاسية
في االدب والفن
المفھوم المادي للمسألة اليھودية
عدن الرھان و المستقبل
نظرية المحاسبة
نظرية المحاسبة
معالم تاريخ المغرب واالندلس
طبقات الزيدية الكبرى
تحديد التكلفة على اساس النشاط في المؤسسات المالية كيف تدعم

ليفين /ز0أ
ليقي /ستيقن
ليمبرت /جون
لينا زھر الين  -حنيف غريب
لينين
لينين /ف0إ0
ليون /ابراھام
مؤسسة  14أكتوبر
مأمون حمدان  -حسين القاضي
مأمون حمدان -حسين القاضي
مؤنس /حسين
مؤيد با  ،ابراھيم بن القاسم بن االمام
مابرلي /جولي

مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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ليبشتز  ،سيمور
ليبشتز ،سيمور
ليبشتز ،سيمور
ليبشتز ،سيمور
ليبشر \سيمور
ليدون ،وليام ت  -م 0لوريتا ماكجرو
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العنوان
االدارة على اساس النشاط وتدير مواردك
سلوك المنظمة سلوك الفرد والجماعة
االمبريالية من عصر االستعمار حتى اليوم
المنظمة المعبرة الھوية،السمعة والعالقة التجارية للشركة
المنظمة المعبرة الھوية ،السمعة والعالمة التجارية للشركة
كيف تقول ماتريد
عروبة البربر الحقيقة المعمورة
قيادة الفريق دليل النجاح لنظم ادارة الفريق
التعليم الصفي الفعال استراتيجيات مستخلصة من البحوث لزيادة
تحصيل الطالب
من المسرح العالمي من االعمال المختارة عائلة ليموان
ميكانيكا تشكيل الصفائح المعدنية
المنظمات
حتى ترى مااليرى  -كيف تتفوق الشركات باالستخدام الصحيح
للمعلومات والعاملين وتكنولوجيا المعلومات
قضية المرأة
رواد النھضة العربية
الحرب العالمية الرابعة دبلوماسية وتجسس في عصر االرھاب

المؤلف
ماجدة عطية
ماجدوف /ھاري
ماجكين شولتز  -ماري جوھاتش  -موغانس ھولتن الرسن
ماجكين شولتز  -ماري جوھاتش  -موغانس ھولتن الرسن
ماجيو ،روزالي
مادون /محمد علي
مارجيريسون /شارلز
مارزانو ،روبرت  -جين بولوك  -دبربيكرنج
مارسل  -جبريل
مارسينياك /زد  0جي0ال  0دنكان
مارش ،جيمس جي  -وھيربرت اية  0سايمون
مارشاند ،دونالد  -جون رولتر  -وليام كتينغر

ماركس ،انجلز ،لينين
مارون عبود
مارينشز ،كونت دي  -ديفيد أ  0اندلمان
ماغوط ،خالد  -محمد شعبان
بحوث العلميات )(1
فن ادارة البشر نظريات جديدة وتطبيقات ناجحة الرباب العمل في ماك ،مانفرد
المؤسسات المتقدمة مع منھجية حل المشكالت االدارية البشرية
االطلس الملون للصخور والمعادن في القطاعات الرقيقة
ماكنزي /و0س أ0اي 0ادامر
ماكنمارا /باري
غرفة المصادر دليل معلم التربية الخاصة
ماكنمارا /روبرت
ميالد عالم جديد 00فرصة متاحة لقيادة عالمية
ماكول ،بيل إيجروكاتي
مرشد االذكياء الكامل إلى التسويق على االنترنيت
تكوين الدولة
ماكيفر /روبرت م0
العبرانيون وبنو اسرائيل في العصور القديمة بين الرواية التوراتية مالمات /ابراھيم -جييم تدمور
واالكتشافات االثرية
مالون  ،ماكس
حضارة عصر فجر السالالت في العراق
مانع /الھام محمد
األحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن))(1993-1948دراسة
تحليلية
مانع /الھام محمد
االحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن)(1993-1948دراسة
تحليلية0
االساس في الطرق االحصائية المتعددة المتغيرات
مانلي  /بريان 0ج 0

االساس في الطرق االحصائية المتعددة المتغيرات
فلسفة العلوم \ المنطق الرياضي
الفيروسات الممرضة  -الفيروسات واالنسان
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
في الفن المسرحي
المستشار الموثوق
المستشار الموثوق
المستشار الموثوق
لم تقولون ماال تفعلون
ملخصات شوم نظريات ومسائل في الكيمياء العضوية
الخليخ بلدنة وقبائلة
اشراقات  -شعر -

المؤلف
ماير خولد \ فسيوفولد
مايستر  ،ديفيد  -روبرت كالفورد  -تشارلزغرين
مايستر /ديفيد  -تشارلزغرين  -روبرت كالفورد
مايستر /ديفيد  -روبرت كالفورد  -تشارلز غرين
مايستر ،ديفيد ه
مايسليش \ ھربرت ھوارد نيخامكين جاكوب شارفكين
مايلز،س0ب
مبارك سالمين  -نجيب مقبل  -جمال الرموشي  -علي عمر
العصيدي
مبلغ  /علوي عمر

الديمقراطية بين واقع االنتخابات اليمنية وتجربة الدورة االنتخابية
الدورة االنتخابية المحلية أ نموذجاً
مبلغ /علوي عمر
الديمقراطية والتجربة االنسانية
مبلغ ،علوي عمر
االرھاب  -اوروبي المولد -امريكي التھجين
متوج  -ادم
علم الحيوان )) الجزء النظري ((
النظام السياسي االستيطاني -دراسة مقارنة اسرائيل وجنوب افريقيا مجدي حماد
مجدي عزيز ابراھيم
اساليب وطرائق في تدريس الرياضيات
مجدي محمد شمس الدين
الحضارة االندلسية وعبقرية زرياب
مجلس وزارة االسكان والتعمير العرب
الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني كودة السقاالت
مجلس وزارة االسكان والتعمير العرب
الكوداث العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني كودة االنشاءات
الفوالذية
مجلس وزراء االسكان والتعمير العرب
الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني
الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني كودة السالمة العامة مجلس وزراء االسكان والتعمير العرب
في تنفيذ المشاريع االنشائية
مجلي  ,حسن علي
شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم العام الجزء الثاني .
العقوبة
مجلي  ,حسن علي
المبادى القانونية والقضائية في الدعاوي الجزائية
مجلي  ,حسن علي
احكام القضاء ا اليمني في المنازعات االدارية
مجلي  ,حسن علي
االوقاف في اليمن
مجلي  ,حسن علي
مسائل في االجراءات الجزائية
مجلي ,حسن علي
رابطة السببية في القانون اليمني
شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم العام  .النظرية العامة مجلي  /حسن علي
للجريمة
شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني  .القسم العام  .النظرية العامة مجلي  /حسن علي
للجريمة
مجموعة باحثين
المذكرات الشخصية مصدرا لكتابة التاريخ
مجموعة من االدباء والمفكرين
حضور بحجم الحلم
مجموعة من االكاديميين والمثقفين
الوفاء الھل الوفاء نعم لمن اخمد الفتن ووحد اليمن
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
العنوان
مجموعة من الباحثين والمتخصصين
بقايا الفردوس آثار البحرين
قصة وتاريخ الحضارات العربية بين االمس واليوم  -شعراء العرب مجموعة من الشعراء
وادبائھم)العصر االندلسي وعصر النھضة(0
قصة وتاريخ الحضارات العربية بين االمس واليوم /شعراء العرب مجموعة من الشعراء
وادياؤھم)من العصر الجاھلي إلى العصر العباسي(0
مجموعة من الكتاب اليمنيين
الزبيري شاعرا مناضال
مجموعة من الكتاب العرب
اضاءات نقدية عند عبد العزيز المقالح
مجموعة من الكتاب العرب
الطيب صالح عبقري الرواية العربية
مجموعة من المؤ لفين
عمر الجاوي شعائر مسيرة الوحدة والديمقراطية والمساوأة
مجموعة من المؤلفين
الفقيد علي باذيب المفكر  ...المثال والقدوة
مستقبل الجغرافية
مجموعة من المؤلفين  0ر.ج 0بونستون
مجموعة من المؤلفين االلمانيين الديمقراطيين
تاريخ العرب منذ القدم وحتى الوقت الراھن
مجموعة من المتخصصين جغرافيا ً وتربوياً
اطلس العالم االسالمي
محارب ،علي جمعة
التأديب االداري في الوظيفة العامة  -دراسة مقارنة في النظام
العلراقي والمصري والفرنسي واالنجليزي
محارب ،علي جمعة
التأديب االداري في الوظيفة العامة)دراسة مقارنة في النظام
العراقي والمصري والفرنسي واالنجليزي(0
محاسن يوسف شرف
الكيمياء العضوية
محاسنة ،احسان
العلوم الحياتية
محافظة  ،محمد عبد الكريم
االردن تاريخ وحضارة
محافظة ،علي
المانيا والوحدة العربية1995 -1945 -م
محافظة ،محمد عبد الكريم -سعيد الخواجة
وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي االردن وفلسطين-تقرير
الحكومة البريطانية عن ادارة فلسطين من 1921-1920م0
محافظة،محمد عبد الكريم  -عصام مصطفى ھزايمة
الروض الزاھر في تاريخ ظاھر
محبوب  /سعاد محمد صالح
االمثال الشعبية وعالقتھا باالمثال القديمة  -دلراسة تحليلية
محجوب -وجية
التعلم وجدولة التدريب الرياضي
الجمناستك الحديث \ الجمناستك االيقاعي والرياضي والتمرينات محجوب\ وجية اسيا كاظم
الرياضية الحديثة
محسن ابراھيم
الحرب وتجربة الحركة الوطنية اللبنانية
محمد أنيس
الدولة العثمانية والشرق العربي
محمد ابراھيم أبو سليم
اآلثار الكاملة لألمام المھدي
محمد ابراھيم ابو سليم
اآلثار الكاملة لالمام المھدي
محمد ابراھيم ابو سليم
االثار الكاملة لالمام المھدي
محمد ابراھيم او سليم
االثار الكاملة لالمام المھدي
محمد ابراھيم كامل
السالم الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد
محمد ابو الفضل ابراھيم
ايام العرب في االسالم
محمد ابو القاسم حاج حمد
السودان-المأزق التاريخي وآفاق المستقبل
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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العنوان
موسوعة التاريخ الھجري
اسس وتطبيقات الترشيح الغشائي في التصنيع الغذائي
تاريخ االمم االسالمية الدولة االموية
تاريخ االمم االسالمية الدولة العباسية
العالقات بين الدول االسالمية
اسس التسويق
اسس ومبادى الكيمياء
تاريخ الشحر واخبار القرن العشر
يھود الفالشا اصولھم ومعتقداتھم وعالقاتھم باسرائيل
اساسيات فسيولوجيا النبات
الدعاية واالعالن والعالقات العامة
حمايات البرمجيات وطرق كسرھا
ادارة الجودة وعناصر نظام الجودة )الخطوط الموجھة لنظام
االيزو(
التشريعات المتعلقة بالرقابة على االغذية
االحصاء في التربية
التشريعات المتعلقة بالرقابة على االغذية
االحصاء في التربية
االحصاء في التربية
الجبر )(4
محاسبة التكاليف المعيارية
مبادئ النظم السياسية
االنسان -دراسة في النوع والحضارة
جغرافية النقل
تاريخ النقد االدبي والبالغة حتى القرن الرابع الھجري
مساجد اليمن نشأتھا وتطورھا  -خصائصھا
مساجد اليمن نشاتھا -تطورھا -خصائصھا
بر نفور من النضال حتى الشھادة
المدخل الحديث في اعداد واستخدام الموازنات
الشعر العماني
بناء اآلالت الحاسبات
الدولة الحديثة والبحث عن الھوية
عدن كفاح شعب وھزيمة امبراطورية
عدن كفاح شعب وھزيمة امبراطورية
االنتفاضة تغيير التاريخ
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
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المؤلف
محمد احمد سعيد
محمد الحسيني عبد السالم
محمد الخضري بك
محمد الخضري بك
محمد السيد سليم
محمد امين السيد علي
محمد بشير حسن صالح محمد االمين صابر عثمان ابراھيم
عثمان
محمد بن عمر الطيب بافقية
محمد جالء ادريس
محمد جمال الدين حسونة
محمد جودت ناصر
محمد حسن  -اغيد خضور
محمد حسن/بسام عزام
محمد حسيب حافظ رجب
محمد حسين محمد رشيد
محمد حسين حافظ رجب
محمد حسين محمد رشيد
محمد حسين محمد رشيد
محمد خير احمد  -سمير عيسى سعد
محمد رضوان حلوه حنان
محمد رفعت عبد الوھاب
محمد رياض
محمد رياض
محمد زغلوم سالم
محمد زكريا
محمد زكريا
محمد سالم
محمد سامي راضي  -وجدي حامد حجازي
محمد سعيد عبدالحليم
محمد سعيد الكريم
محمد سعيد طالب
محمد سعيد عبدﷲ
محمد سعيد عبدﷲ محسن
محمد سليمان
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العنوان
االحصاء بال معاناة المفاھيم مع التطبيقات باستخدام برنامج spss
محاسبة التكاليف الصناعية
الرياضيات
اليمن بين خيارات الماضي وخيارات المستقبل
علم الخرائط
الوطن العربي ارضة -سكانة -مواردة
البيئة الطبيعية خصائصھا وتفاعل االنسان معھا
كيف تحمي حاسوبك من ھجمات االنترنت والفيروسات
دراسات في قضايا ومشاكل محاسبية معاصرة
دراسات في قضايا ومشاكل محاسبية معاصرة
الوحدة اليمنية عبر مسيرة النضال الوطني وافاق المستقبل
نظم المعلومات الجغرافية الجغرافيا العربية وعصر المعلومات
النبات العام
ادارة المنظمات والسلوك التنظيمي
العولمة اتفاقيات التجارة الدولية واثارھا على اقتصاديات البلدان
النامية)الحالة اليمنية(
حدود القوة استخدامات االسلحة النووية االسرائيلية
بنو رسول بنو طاھر وعالقات اليمن الخارجية في عھدھما)-628
923ه1517-1231/م(
االيوبيون في اليمن مع مدخل في تاريخ اليمن االسالمي إلى
عصرھم
احمد فارس الشرياق
اسس تصميم صوتيات العمارة
يھود اليمن والھجرة الى فلسطين
مقدمة في التبولوجيا
حتى يطلع الفجر
حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضؤ احكام
القانون الدولي العام
تحليل االنحدار الخطي
التربية مداخلھا  ,تاريخھا وفلسفتھا
تاريخ ارثيريا المعاصر ارضاً وشعبا ً
قضية الديمقراطية والتعددية السياسية في ارتيريا -دراسة حالة من
قلب الواقع الشمولي في افريقيا والقرن االفريقي0
المثلث العفري في القرن االفريقي
تاريخ ارثيريا المعاصر ارضاً وشعبا ً
جذور الثقافة العربية والتعليم في ارتيريا
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
محمد شامل بھاء الدين فھمي
محمد شفيق حسين -عبد السالم مصطفى ابراھيم
محمد شفيق ياسين
محمد صالح حيدرة
محمد صبحي عبد الحكيم -ماھر عبد الحميد الليثي
محمد صبحي عبد الحكيم -يوسف خليل يوسف  -حليم
ابراھيم جريس -اجالل السباعي
محمد صبري محسوب سليم
محمد طاھر احمد
محمد عباس بدوي  -االميرة ابراھيم عثمان
محمد عباس بدوي  -االميرة ابراھيم عثمان
محمد عبد الجبار سالم
محمد عبد الجواد محمد علي
محمد عبد الرسول -حسين توفيق
محمد عبد الرشيد علي
محمد عبد الرشيد علي
محمد عبد السالم
محمد عبد العال أحمد
محمد عبد العال احمد0
محمد عبد الغني حسن
محمد عبد الفتاح عبيد
محمد عبد الكريم عكاشة
محمد عبد المنعم اسماعيل
محمد عبد غانم
محمد عبدالحميد سيف
محمد عبدالرحمن اسماعيل
محمد عبدالمجيد فضل
محمد عثمان ابو بكر
محمد عثمان ابو بكر
محمد عثمان ابوبكر
محمد عثمان ابوبكر
محمد عثمان ابوبكر
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العنوان
عثمان صالح سبى والثورة االريترية
السياسة بين النظرية والتطبيق
السياسة بين النظرية والتطبيق
السياسة بين النظرية والتطبيق
الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ
حاضر المصريين او سر تأخرھم
كتاب -حاضر المصريين -اوسر تأخرھم
البحث ومناھجة في علم المكتبات والمعلومات
تاريخ الدولة العلبية العثمانية
سياسة ايران الخارجية في عھد رضا شاه 1941 -1921
ثالثة ايام ھزت العالم -انقالب آب الحقيقة و الدروس المستفادة
التجربة االعتقالية في السجون االسرائيلية
الحروب الصليبية-العالقات بين الشرق والغرب في القرنيين -12
13م  7-6 /ه
الرحالة االوربيون في مملكة بيت المقدس الصليبية -1099 /
1187م
الحروب الصليبية  -دراسات تاريخية ونقدية0
تاريخ اوروبا من عصر النھضة وحتى الثورة الفرنسية
الفطريات
الفطريات -الفسيولوجي -التكاثر وعالقتھا بالبيئة واالنسان
عبد الناصر والثورة االفريقية
صفحات مجھولة من حياة زكي مبارك
االعالن الفعال تجارب محلية ودولية
امارات الساحل وعمان والدولة السعودية االولى
دولة االمارات العربية المتحدة وجيرانھا0
صنع القرار في االتحاد االوروبي والعالقات العربية االوروبية
المحاسبة المتقدمة)حاالت وتطبيقات عملية في المشاكل المحاسبية(
العالقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية  -اضواء على العالقات
الدولية والنظام الدولي
االحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية والرياضة
اھم امراض النخيل الفطرية وطرق مكافحتھا في منطقة القصيم
فسيولوجيا الحيوان  -الفسيولوجيا العامة واالنتاج والھرمونات
والتناسل
نظرية المحاسبة
اسس ومبادى الكيمياء
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
محمد عثمان ابوبكر
محمد علي -علي عبد المعطي محمد
محمد علي محمد  -علي عبد المعطي محمد
محمد علي محمد  -علي عبد المعطي محمد
محمد عمارة
محمد عمر
محمد عمر
محمد فتحي عبد الھادي
محمد فريد بك
محمد كامل محمد عبد الرحمن -كمال مظھر احمد-
مراجعة
محمد لطفي ياسين خليل
محمد لطفي ياسين خليل
محمد مؤنس أحمد عوض
محمد مؤنس أحمد عوض
محمد مؤنس احمد عوض
محمد محمد صالح
محمد محمد عمار
محمد محمد عمار
محمد محمد فايق
محمد محمود رضوان
محمد محمود مصطفى
محمد مرسي عبدﷲ
محمد مرسي عبدﷲ
محمد مصطفى كمال  -فؤاد نھرا
محمد مطر -عبد الكريم زواتي0
محمد موسى
محمد نصر الدين رضوان
محمد ياسر عبدﷲ  -سليمان بن محمد الرحياني  -احمد بن
علي الرقيبة
محمد يحي حسين درويش
محمد /رضوان حلوة حنان
محمدبشير حسن صالح محمد االمين صابر عثمان ابراھيم
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المؤلف
العنوان
عثمان
محمدصالح حيدرة
ھائمة من اليمن )مجموعة قصص(
محمود  ،رستم
حماية البيئة
محمود أحمد أبراھيم
المحاسبة المالية )مخرجات نظام المحاسبة المالية(
محمود احمد عبد المنعم -عبدﷲ محمد عبدﷲ نافع  -نادر
مقدمة في علوم البحار
عبد سلمان
محمود اسماعيل
سوسيولوجيا الفكر االسالمي
محمود خضر -محمد بدير -فوز الدين سالم
ادارة المبيعات
محمود خلف
الديبلوماسية  -النظرية والممارسة
محمود عبد الحميد احمد
دراسات في تاريخ مصر الفرعونية
محمود عبداللة احمد احمد فرج ابراھيم مجيد عبدالحسين
تعليم وتدريب المالكمة
حبيب
محمود عبداللة احمد احمد فرج ابراھيم مجيد عبدالحسين
تعليم وتدريب المالكمة
محمود علي عامر
تاريخ العرب الحديث والمعاصر
محمود علي عامر
تاريخ المغرب العربي الحديث) الجزائر وتونس(
محمود علي عامر
دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر
محمود قاسم قاسم
التشريح المقارن للحبليات
التاريخ و المستقبل دورية -اكادمية محكمة -تعنى بنشر االبحاث و محمود متولي
الدراسات التاريخية
محمود محمد صادق  /جھاد سليمان عماري /محمد علي
التربية الفنية -اصولھا وطرق تدريسھا
السيد
محمود يوسف موسى
القبيلة واثرھا في السياسة الصومالية في الفترة 1997 -1960م
محمود ،رستم
حماية البيئة
محي الدين صبحي
ابطال في الصيرورة دراسات في الرواية العربية والمعربة
محي الدين عيسى
مبادئ علم الوراثة
محيرز /عبدﷲ احمد
االعمال الكاملة العقبة -صھاريج عدن  -صيرة
محيرز ،عبدﷲ احمد
صھاريج عدن
محيي الدين اسماعيل
ھوامش دراسات في فكر القرن العشرين
مخادمة /احمد  -مجدي زريقات
اصول المحاسبة المالية
مختار مزراق
حركة عدم االنحياز في العالقات الدولية
مخرمة ،محمد عبدﷲ الطيب بن عبدﷲ بن احمد
تاريخ ثغر عدن
مخلوف ،ابراھيم احمد
التحليل الكمي في االدارة
مدحت حسين خليل محمد
فسيولوجي الحيوان
مديحة أحمد درويش
تاريخ الدولة السعودية حتى الربع االول من القرن العشرين
مرتع /زھرة سالم
العادات والتقاليد في ھينن حضرموت
مرسي /نبيل محمد
استراتيجيات االدارة العليا)اعداد  -تنفيذ -مراجعة(
مرسي /نبيل محمد
نظم المعلومات االدارية الحاسب االلي -االتصاالت-الشبكات-
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

it_univ@aden‐univ.net

Aden University / Information Technology
Http://www.aden‐univ.net
book
العنوان
االنترنت -قواعد البيانات-تحليل -تقييم -مراقبة -صور حية
مدخل للمسالخ واالجراءات الصحية المرتبطة بھا
مبادئ امراض االسماك
في محاسبة التكاليف الغراض التخطيط والرقابة
الحق التاريخي 00وازمة الخليج العربي
دراسة في تاريخ العلوم عند العرب
الخالد000000ابدأ
عشيش
االزمة االمنية في المملكة العربية السعودية واثارھا على دول
مجلس التعاون الخليجي التداعيات والحلول
المجلس االستشاري العربي مستقبل العراق بعد عملية نقل السلطة
حالة االمة العربية في عام 1989م

المؤلف
مرشدي /عالء الدين محمد علي
مرشدي ،عالء الدين محمد علي  -سامي احمد فتحي
الموجي  -عامر محمد صالح مختار
مرعي  /عبد الحي
مرقص /يواقيم رزق
مركز احياء التراث العلمي العربي
مركز البحوث الحزبية
مركز البحوث الحزبية
مركز الخليج للدراسات االستراتيجية
مركز الخليج للدراسات االستراتيجية
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

مجلة الحكمة اليمانية )(1941-1938وحركة االصالح في اليمن  -مركز الدراسات اليمنية
دراسة ومقاالت
مركز الدراسات والبحوث اليمني
ثورة  26سبتمبر )دراسات وشھادات للتاريخ(
مركز الدراسات والبحوث اليمني
ثورة  26سبتمبر) دراسات وشھادات للتاريخ(
مركز الدراسات والبحوث اليمني
حصار صنعاء شھادات للتاريخ
مركز الدراسات والبحوث اليمني
رؤية اليمن بين الحبشوش وھاليفي
مركز الدراسات والبحوث اليمني
رؤية اليمن بين حبشوش وھاليفي
مركز الدراسات والبحوث اليمنية
كتاب التيجان في ملوك حمير
مروان عبد المجيد ابراھيم
اسس علم الحركة في المجال الرياضي
االحصاء الوصفي واالستداللي في مجاالت وبحوث التربية البدنية مروان عبد المجيد ابراھيم
والرياضية 0كتاب منھجي لكليات التربية الرياضية -لطلبة
الدراسات
مروان عبد المجيد ابراھيم
الرياضة للجميع رياضة المرأة رياضة الطفل 0رياضة المعاقين
الجمھور الرياضي
الرياضة للجميع رياضة المرأة -رياضة الطفل -رياضة المعاقين -مروان عبد المجيد ابراھيم
الجمھور الرياضي
مروان عبد المجيد ابراھيم
اللياقة والرياضة للجميع
الموسوعة العلمية لكرة الطائرة -مھارات -خطط -اختبارات بدنية مروان عبد المجيد ابراھيم
ومھارية  -قياسات جسمية -انتقاء -معاقين -تحكيم
مروان عبد المجيد ابراھيم
النمو البدني والتعليم الحركي
مروان عبد المجيد ابراھيم
النمو البدني والتعليم الحركي
تصميم وبناء اختبارات اللياقة البدنية باستخدام طرق التحليل العاملي مروان عبد المجيد ابراھيم
مروان عبد المجيد ابراھيم  -محمد جاسم الياسري
اتجاھات حديثة في التدريب الرياضي
مروان عبدالمجيد ابراھيم
ادارة البطوالت والمنافسات الرياضية
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418
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المؤلف
مروان عبدالمجيد ابراھيم
مروان عبدالمجيد ابراھيم
مروان عبدالمجيد ابراھيم

العنوان
التربية الرياضية لالعاقة البصرية
الموسوعة الرياضية لمتحدي االعاقة
كرة السلة على الكراسي المتحركة لمتحدي االعاقة "" مھارات -
خطط -اختبارات -تحكيم
مروة \ حسين
دراسات نقدية في ضؤ المنھج الواقعي
مروة /حسين
النزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية
مروة ،حسين
في الثرات والشريعة
مروة ،كريم
ماذا بعد حرب تشرين؟
مرور مبروك
الدھل والقيد  -ديوان للشاعر الشعبي الكبير
مرير ,علي شريف عبدالسالم محمدالدھموش
االحياء الدقيقة ) نظري (
مزعل  ،غانم
الشخصية العربية في االدب العبري الحديث 1985-1948 -م0
مسدوس ،محمد حيدرة
برنامج االصالح والبناء الذي تملية الحياة
مسعد الدين ابراھيم
عروبة مصر حوار السبعينات
مسلم  ،صبري
انساق الحوار في الخطاب االدبي
مسلم /طاھر عبد
عبقرية الصورة والمكان التعبير -التأويل -النقد
مسلم ،طاھر عبد
عبقرية الصورة والمكان التعبير -التأويل -النقد
مسودة ،سناء
االصول المحاسبية محاسبة شركات االموال
العالقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية في مشاري بن سعود بن عبد العزيز
عھد الملك عبد العزيز
مشرقي/حسن علي
نظرية القرارات االدارية)مدخل كمي في االدارة(0
مشرقي،حسن علي  -زياد عبد الكريم القاضي
بحوث العمليات )تحليل كمي في االدارة(0
مشلح ،مصطفى محمد
ميسر االنترنت
مشيل عطا ﷲ -ھالة نصار
مبادئ العلوم الطبيعية
مصطفئ محمود سليمان
قصة العناصر من فجر التاريخ الى اليوم
مصطفى ابراھيم فھمي
مستقبلنا الوراثي علم التكنولوجيا الوراثية واخالقياتة
مصطفى ابو ضيف احمد
اثر القبائل العربية في الحياة المغربية خالل عصري الموحدين
وبني مرين
مصطفى زھير
بحوث التسويق
مصطفى شبيان بن اسحاق  ---فؤاد راشد
حضرموت في مجدان الرئيس علي عبد ﷲ صالح
مصطفى عبد العزيز واخرون
النبات العام
مصطفى عبدالعزيز مرسي
المصريون في الخليج
مصطفى علي د
ديوان الرصافي
االتجاھات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني االساليب واالدوات مطر /محمد
واالستخدامات العملية
مطر /محمد  -انعام زويلف
النظم المحاسبية المتخصصة وتطبيقاتھا العملية في شركات
المقاوالت -المنشأت ذات الفروع -بضاعة االمانة -المنشأت ذات
االقسام-
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418
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العنوان
المحاسبة المتقدمة حاالت وتطبيقات عملية في المشاكل المحاسبة
المعاصر
االتجاھات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني االساليب واالدوات
واالستخدامات العملية
ھل القلب للشرق والعقل للغرب؟ ماركس في استشراق ادوارد سعيد
الحياة العلمية في العراق خالل العصر البويھي 447 -334ه 945 /
 1055ممبادئ الطاقة
األصول العلمية في إدارة المبيعات
االصول العلمية للترويج التجاري واالعالن
أصول التسويق المصرفي
االصول العلمية للترويج التجاري واالعالن
ادارة االفراد
ادارة العمليات والجودة قوائم مراجعة االعمال0
التسويق والتخطيط
وضع السياسات والتدريب والتقنية لالفراد )قوائم مراجعة االفراد(
ادارة المشروعات الصغيرة
االدارة المعلوماتية والمالية
تطوير الفعالية الشخصية واالداء الوظيفي
اللھجات العربية الحديثة في اليمن
التسلح ونزع السالح في العصر النووي
اصول التسويق مدخل تحليلي
مناھج البحث في االسالميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب
الشيعة والحاكمون
تاريخ االغريق دراسة في التاريخ السياسي والحضاري الباكر
والكالسيكي حتى ظھور االسكندر
التسويق السياحي الحديث
التكاليف في المجال التسويقي
نظريات السياسة الدولية دراسة تحليلية مقارنة
ادارة قواعد البيانات الحديثة
الشرق االدنى في العصرين الھلينستي والروماني
من روائع الفكر االنساني مدرسة الحكمة
تاريخ العالم االغريقي وحضارتة
الشرق االدنى في العصرين الھلينتي والروماني
السياسات والتطبيقات الصينية حول االقليات القومية
سلسلة اضاءات تربوية  -ثورة الجينات
المملكة العربية السعودية مئة عام )معلومات موجزة(اصدار خاص
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
مطر /محمد عبدالكريم زواتي
مطر ،محمد
معامل مھدي
معتوق /رشاد بن عباس
معرفي  ،مصطفى عباس
معأل  /ناجي
معال ،ناجي
معال ،ناجي
معال ،ناجي
معھد االدار -لندن
معھد االدارة
معھد االدارة
معھد االدارة
معھد االدارة  -لندن
معھد االدارة -لندن
معھد االدارة -لندن
معھد البحوث والدراسات العربية
معھدستوكھولم الدولي البحاث السالم
مغال ،ناجي -رائف توفيق
مغلي /محمد البشير
مغنية /محمد جواد
مفيد رائف العابد
مقابلة  ،خالد  -عالء السرابي
مقداد محمد ابراھيم
مقلد /أسماعيل صبري
مكافادين/فريد  -جيفري ھوفر  -ماري بريسكوت
مكاوي /فوزي
مكاوي ،عبد الغفار
مكاوي ،فوزي
مكاوي ،فوزية
مكتب االعالم التابع لمجلس الدولة
مكتب التربية العربي لدول الخليج
مكتبة الملك فھد الوطنية اثناء النشر
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العنوان
بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة
قالئد الجمن في ملوك عدن وصنعاء اليمن
قصص عام  1931 - 1912م
الفكر السياسي في المشرق العربي
نظم المعلومات االدارية
النھج الشيئي لنظام بيسك المرئي
النھج الشيئي لنظام بيسك المرئي
النھج الشيئي لنظام بيسك المرئي
شبح ويلسون تقليص خطر النزاعات والقتل والكوارث من القرن
الحادي والعشرين
نقد النص االدبي وقضاياة في العصر الجاھلي
نظام النقل باوعية الشحن الحاويات
راشد رجل وراء نھضة دبي
مبادئ تحليل النظم الھندسية
علم المناخ
))رجال مرج دابق(( من تاريخ المماليك في ادبة الطفال -دراسة
نقدية
النھضة االوروبية في اداب الطفل دراسة نقدية
سلسلة شعراء العرب شرح ديوان عمر بن ابي ربيعة المخزومي
الوحوش ال تغني
اعالم فلسطين في اواخر العھد العثماني) 0(1918 -1800
اوجاريتيات دراسات في تاريخ اوجاريت ،ودياناتھا وادبھا
اوجاريتيات دراسات في تاريخ اوجاريت ،وديانتھا وادبھا
التحليل الحقيقي والدالي ونظرية القياس
التفاضل والتكامل
االحتماالت نواالحصاء الرياضي
المعادالت التفاضلية)(2
الزمن والرواية
دراسات في تاريخ الشرق العربي الحديث حركة اليقظة العربية في
الشرق االسيوي
الحراج والمشاتل الحراجية النظري والعلمي
مقدمة في االحصاء
التاج الجامع لالصول في احاديث الرسول صلى ﷲ علية وسلم
سيف بن ذي يزن بين الحقيقة واالسطورة
قضايا تاريخية وفكرية من اليمن
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
مكرد ،شايف عبدة سعيد
مكسيم غوركي
مكطوف /عبد الزھرة
مكليود /رايموند
مكمونيس  /اليستير
مكمونيس  /اليستير
مكمونيس /اليستير
مكنا مارا ،روبرت س 0وجيمس ج 0باليت
مكوع ،فضل ناصر
مكي /ابراھيم
مكي ،عباس عبدﷲ
ملحم ،عبد القادر
ملر /اوستن
ملص /محمد بسام
ملص /محمد بسام
ملكي /علي
ممدوح عدوان
مناع ،عادل
منال حمدان -مھدي الزعبي -زياد الشرمان -محمد سمير
عبابنة
منال حمدان -مھدي الزعبي -زياد الشرمان -محمد سمير
عبابنة
منجوت  ،صالح علي
منجوت  ،صالح علي
منجوت ،صالح علي
منحول  ،كثرة
مندالو  -أ  -أ
منسى /محمود صالح
منشورات جامعة حلب
منصور  ,عوض عزام صبري محمد القادري
منصور علي ناصف
منقوش  /ثريا
منقوش ،ثريا
it_univ@aden‐univ.net

Aden University / Information Technology
Http://www.aden‐univ.net
book
العنوان
كرة اليد للجمبع
كرة اليد للجميع
التحليل المالي مدخل صناعة القرارات
اكتشاف العصر الحديدي في دولة االمارات العربية المتحدة
جبران اصالة وحداثة
دراسات في تاريخ العرب القديم
دراسات وقضايا في قصيدة النثر العربية تحوالت النظرة وبالغة
االنفصال
اضرار الزالزل )االساسيات الھندسية والدروس المستفادة(0
الفن في العراق القديم
نظرية المنظمة المبدعة
دراسات نقدية في ضوء المنھج الواقعي
فيزيولوجيا التناسل الخيلي  ،االنسال وادارة االسطبالت
الحضارات السامية القديمة
نظم المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات  -مفاھيم وتطبيقات-
معالم الفكر السياسي الحديث والمعاصر
الفرات االوسط رحلة وصفية ودراسات تاريخية
تاريخ الحضارات العام القرنان السادس عشر والسابع عشر
تاريخ الحضارات العام القرنان السادس عشر والسابع عشر
تاريخ الحضارات العام القرن الثامن عشر عھد االنوار
تاريخ الحضارات العام القرن الثامن عشر
تاريخ الحضارات العام القرن الثامن عشر  0عھد االنوار
االساليب الحديثة في تدريب كرة القدم
الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم تاريخھا
وقضاياھا
الفن في القرن العشرين
مئة عام من الرسم الحديث

المؤلف
منير جرجس ابراھيم
منير جرجس ابراھيم
منير شاكر محمد-عبد الناصر نور -اسماعيل اسماعيل
منير يوسف طة
مھا خير بك ناصر
مھران ،محمد بيومي
موافي ،عبد العزيز
موتوھيكو /ھاكونو
مورتكات  ،انطون
مورجات /جارث
موره /حسين
موريل /ميناث 0ج ديفيز
موسكاتي ،سبتينو
موسكوف /ستيفن أ - 0مارك 0ج 0سيمكن
موسى ابراھيم
موسيل ،الوا
موسينية  /روالن
موسينية /روالن
موسينية /روالن  -ارنست البروس  -مارك بولوازو
موسينية /روالن وارنست البروس ومارك بولوازو
موسينيية /روالن  -ارنست البروس  -مارك بولوازو
موفق مجيد المولى
موفي \ عثمان
مولد /جوزيف اميل
مولر /جي 0اي  -فرانك ايلفر
مولر /جي 0اي  -فرانك ايلفر
ميترا /جوينتي  -عفراء الحجي

قصر الحصن -تاريخ حكام ابوظبي 1966-1793م
كسر االطار -التغيير الجذري في تخطيط دوائر االعمال االمريكية ميتروف ،ايان  -كريستين م 0بيرسون  -ريتشارد أ 0
ماسون
كسر االطار -التغيير الجذري في تخطيط دوائر االعمال االمريكية ميتروف ،ايان  -كريستين م 0بيرسون  -ريتشاد أ 0
ماسون
ميتشل  /تيموثي
استعمار مصر
قصة وتاريخ الحضارات العربية بين االمس واليوم -اليمن -عمان -ميرنا ابراھيم
قطر
ميرو /اسامة صالح
مواد البناء واختباراتھا  -شروح ومسائل وتمارين
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

it_univ@aden‐univ.net

Aden University / Information Technology
Http://www.aden‐univ.net
book
العنوان
ادارة المشروعات
داروينية القرن العشرين
توليد الطاقة الكھربائية بالدنياميك الھيدروطيسي
مبادئ العلوم الطبيعية
االحصاء في الكيمياء التحليلية
الطيف التربوي :توجھات المنھج
االسرائيليون الجدد  -مشھد تفصيلي لمجتمع متغير
اسرار امراء الموساد
نظرية القرارات نماذج واساليب كمية محاسبة
الجبھة القومية في الكفاح من اجل استقالل اليمن الجنوبية
والديمقراطية الوطنية
ثورة زيد بن علي
الرحلة الى الغرب والرحلة الى الشرق -رحلة رفاعة الطھطاوي
الى فرنسا ورحلة ادواردلين الى مصر في مطلع القرن التاسع
عشر -دراس
المدخل الى الجبر الحديث  -الجبر)(1
وظائف واعضاء االسماك العملي
علم البيئة العامة
وظائف واعضاء االسماك العملي
العصر المملوكي من تصفية الوجود الصليبي الى بداية الجمة
االوربية الثانية
نظريات ومسائل في مقاومة المواد
رؤية الشيخ /عبدﷲ بن حسين االحمر في القبيلة في اليمن -
التطرف واالرھاب والعنف  -القضية الفلسطينية
المدخل الى علم الجنين الجزيئي
مبادئ علم الوراثة
الجغرافيا النباتية والحيوانية
االدب العربي في العصر العباسي
العرب قبل االسالم  -تاريخ -لغاتھم  -الھتھم
مفارقة القوة االمريكية لماذا التستطيع القوة العظمى الوحيدة في
العالم ان تمضي وحدھا؟
الشيطان وظلة وجھان لعملة واحدة
تاريخ العرب القديم وعصر الرسول
الثرات الشفوي في الشرق االدنى ومنھجية حمايتة
الفن والموسيقى والدراما في تربية الطفل
الكيمياء التحليلية \ لطلبة كلية الزراعة والغابات
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
ميريديث/جاك صمويل مانتل
ميرينكوف /ب0م
ميسيرل /ھوجو
ميشيل عطا ﷲ  -ھالة نصار
ميللر ,جي سي جي .ان .ميلر
ميللر  /جون ب
ميلمان ،يوسي
ميلمان ،يوسي  -دان رفيف
نائب ،ابراھيم عبد الواحد  -انعام عبد المنعم باقية
ناؤومكين /فيتالي
ناجي حسن
ناجي نجيب

نادر النادر  -سمير سعد
نادر عبد سلمان  -ازال احمد مثنى
نادر عبدسلمان  -حامد طالب السعد  -احمد عبدﷲ حمادي
نادر عبدسلمان  -ازال احمد عثمان
نادية محمود مصطفى
ناش /وليم أ
ناصر احمد يحي
ناظم احمد
ناظم احمد  0عبد الباسط اعوج  0محمد ابيض
ناظم انيس عيسى
ناظم رشيد
نامي \ خليل يحيى
ناي /جوزيف س0
نبھان /يحي محمد اسماعيل
نبية عاقل
نبيل جورج سالمة
نبيل عبد الھادي -محمد الحموز -صابر يوسف ابو الوي-
محمد عزت شمعة -محمد الشناوي -حزامة جودت
نبيل فاضل خليل
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العنوان
 17ساعة تاريخية عند باب المندب
قصصنا الشعبي من الرومانسية الى الواقعية
نماذج احصائية خطية تطبيقية انحدار ،تحليل تباين وتصاميم
تجريبية0
نماذج احصائية خطية تطبيقية انحدار ،تحليل تباين وتصاميم
تجريبية
تاريخ شبة جزيرة العرب الحديث
سلسلة  250سؤال وجواب في االحصاء لالقتصاد واالدارة
سلسلة  250سؤال وجواب في الرياضيات لالقتصاد واالدارة
ادارة العمليات  :النظم واالساليب واالتجاھات الحديثة
ادارة العمليات -النظم واالساليب واالتجاھات الحديثة
ادارة المعرفة المفاھيم واالستراتيجيات والعمليات
االدارة االلكترونية االستراتيجية والوظائف والمشكالت
المدخل الياباني الى ادارة العمليات )االستراتيجية والنظم
واالساليب(
مدخل الى االساليب الكمية )نماذج وتطبيقات(
ادارة االبتكار المفاھيم والخصائص والتجارب الحديثة
امريكا الالتينية -ارضا ً وسكانا ً دراسة جغرافية واقليمية
ادارة المعرفة المفاھيم واالستراتيجيات والعمليات
المعاھدات الدولية متعددة االطراف  -الية االعداد دليل المعاھدات
الدولية المودعة لدى منظمة االمم المتحدة والمنظمات والوكال
العصر االسرائيلي من قناة السويس إلى باب المندب
تحليل االجھادات في انشاءات الطائرات
اساسيات علم البيئة وتطبيقاتة
رحلة الى الشرق
حمينيات صدى صيرة
التاريخ القديم والحديث
التاريخ القديم والحديث
علم الحياة
سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في نظم القوى الكھربائية
اوراق في السياسة علي عبدﷲ صالح التجربة وافاق المستقبل
اوراق في السياسة علي عبدﷲ صالح التجربة وافاق المستقبل
في مصادر التراث السياسي االسالمي دراسة في اشكالية التعميم
قبل االستقراء والتأصيل
المھارات والتدريب في رفع االثقال
السكرتارية المتخصصة
تاريخ الجزيرة العربية في العصور االسالمية الوسطى
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
نبيل ھادي
نبيلة ابراھيم
نتر /جون  -ويليام وازرمان  -ميخائيل كتنر
نتر/جون  -ويليام وازرمان  -ميخائيل كتنر
نجاح محمد
نجم الدين  ،عدنان كريم
نجم الدين /عدنان كريم
نجم عبود نجم
نجم عبود نجم
نجم عبود نجم
نجم عبود نجم
نجم عبود نجم
نجم عبود نجم
نجم /نجم عبود
نجم /حسن طة
نجم /عبود نجم
نجيب احمد عبيد
نجيب صالح
نحاس /محمود نديم
نحال  ،ابراھيم
نرفال ،جيراردي
نزار غانم
نسيب /املين
نسيب ،املين
نصار  ,ھالة
نصار ،سيد أ0
نصر طة مصطفى
نصر طة مصطفى
نصر محمد عارف
نصيف ,عبد علي صباح علي نصيف
نظمي شحادة  -رشيد عودة
نعمان محمود جبران
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العنوان
دراسات في تاريخ الجزيرة العربية قبل االسالم
دراسات في تاريخ االيوبيين والمماليك

المؤلف
نعمان محمود جبران  -روضة سحيم حمدال ثاني
نعمان محمود جبران0
نعناعة ،محمود
نعيم فرح
نفيس احمد  -علي ادھم
نقار ،حسن

الرياضيات العامة )(3
التبولوجيا العامة
الرياضيات ) (3التحليل الرياضي
الدليل العملي في علم التصنيف الحيواني )(2
اساسيات االعمال في ظل العولمة
البحوث اللغوية واالدبية االتجاھات  -المناھج  -واالجراءات
تعز غفوة في احضان صبر )دراسة نقدية لغوية في الشعر اليمني
المعاصر
حضرموت والقصائد العاشقة دراسات نقدية لغوية في الشعر اليمني
المعاصر
عدن واناشيد البحر دراسة نقدية لغوية في الشعر اليمني المعاصر
تاريخ العرب المعاصر)مصر والعراق(
اضواء على المسرح المدرسي ودراما الطفل )النظرية والتطبيق(0
محاسبة التكاليف الصناعية
حوار الرؤية مدخل الى تذوق الفن والتجربة الجمالية0
تحت النار
االسلحة االسالمية
العشائر العربية والسياسية االيرانية  1946-1942عرض وثائقي
والراية ترفوق ذكريات شيوعي من العراق
العالقات العباسية البيزنطية 247-132ه861-750 /ه دراسة
سياسية حضارية
تاريخ القرن العشرين
اساليب وادارة التشييد
انظمة التسويق الجديدة
الفلسفة في العصر المأساوي االغريقي
الذكاء الصناعي دليل النظم الذكية
التاريخ العربي القديم
امراض الحيوان الجزء النظري
الحرب والتقدم البشري)دراسة في النشاة الحضارة الصناعية(
امراض الحيوان  --الجزء النظري --

نقار ،حسن  -محمد غسان سنوبر  -محمد وداد طرابيشي
نقار /حسن
نقار /حسن
نقوان ،محمد علي  ،محمود كروم  ،سوسن صادق

تاريخ اليھود
الحضارة االوربية في العصور الوسطى
الفكر الجغرافي في الثرات االسالمي
تبولوجيا ) (1الفضاءات المترية

مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

نھال فريد مصطفى  -نبيلة عباس
نھر /ھادي
نھر ،ھادي
نھر ،ھادي
نھر ،ھادي
نوار/عبد العزيز
نواصرة /جمال محمد
نواف فخر  -خليل الدليمي
نوبلر ،تاتان
نورث /أوليفر
نورث ،انتوني
نورس /عالء موسى
نوري ،بھاء الدين
نوري ،موفق سالم
نوفن ،بيير
نونالي /اس 0دبليو
نويل /فريد ريك
نيتشة /فريدريك
نيجنفيتسكي /ميشيل
نيسن ،ديتلف  -فرتز ھومل
نيعاني /علي حسن
نيف،جون
نيفاني \ علي حسين\
it_univ@aden‐univ.net
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العنوان
مقدمة في علم الھندسة الوراثية
مقدمة في علم الھندسة الوراثية

المؤلف
نيكول \ ديسموند اس  .تي
نيكول ،ديمونداس  0تي

الشرق والتاريخ العالي حول اسلوب االنتاج االسيوي
سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في الميكانيكا الھندسية-
الديناميكا
ميسر ميكروسوفت الناشر 2000
اسس الرياضيات

نيكيفوروف ،ف0ن
نيلسون ،أ0د -0ت0ل 0بست  -و0ج 0مكلين
ھابراكن  ،جو

ھادي جابر مصطفى  -رياض شاكر نعوم  -نادر جورج
منصور واخرون
ھادي جابر مصطفى  -رياض شاكر نعوم -نادر جورج
اسس الرياضيات
منصور
ھادي عطية مطر الھاللي
داللة االلفاظ اليمانية في بعض المعجمات العربية
ھارا ،شيلي
ميكروسوفت ميسر ويندوز  2000بروفيشونل
ھارتلي  /روبرت ف
االدارة بين النجاح والفشل
الحلقات ،الحلقيات والجبر الخطي كتاب في الجبر يصف بنية الزمر ھارتلي/ب  -ت 0ھاوكس
االبدالية واالشكال القانونية للمصفوفات من خالل دراسة الحلقات
الحلقات  ،الحلقيات والجبر الخطي
ھارتلي ،ب ت 0ھاوكس
ھاردت /مايكل  -انطونيو نيغري
االمبراطورية -امبراطورية العولمة الجديدة
ھاردت ،مايكل  -انطونيو نيفري
االمبراطورية امبراطورية العولمة الجديدة
ھارس /فرانك  -رونالدماكافر
امثلة محلولة في ادارة التشييد
ھارس /فرانك  -رونالدماكافر
امثلة محلولة في ادارة التشييد
نھج الخلية  -جزيئات وعضويات ونظام الحياة
ھارولد ،فرانكلين م0
ملوك شبة الجزيرة العربية
ھارولدف  0يعقوب 0ك0س0آي

خديعة التطور -االنھيار العلمي لنظرية وخلفياتھا االيديولوجية
التخزين التجاري للفاكھة والخضر والزھور ونبتات المشاتل
رحلة طبيب في الجزيرة العربية
مقدمة للبرمجة بلغة  c++الشيئية
االدارة الحديثة للرصف
التحليل العددي
نظم العد
الفورتران  77ومبادئ البيسك السريع
المرحلية والتشوية االنتھازي للھدف المرحلي
المنظمات ھياكلھا ،عملياتھا ،ومخرجاتھا
حرب في زمن السلم بوش؛ كلنتون ،والجنراالت
مكلوم إكس سيرة ذاتية
ريادة الثورة في االعمال
من كوبنھاجن الى صنعاء -قصة البعثة الدانماركية العلمية التي قام
بھا العالمة الشھير نيبور مع اربعة علماء اوروبين شھرين الى
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

ھارون يحي
ھارونبرج /روبرت  -آلي واتأدا  -شاين ياي وانج
ھاريسون
ھارينجتون /جان
ھاس /رالف  -جون زانوسكي  -رونالد ھدسون
ھاشم عبدﷲ
ھاشم عبداللي
ھاشم عبداللي -سعدالدين العبدﷲ
ھاشم علي محسن
ھال ،ريتشارده
ھالبرشتام /ديفيد
ھاليي،إليكسي
ھاميل ،غاري
ھانسن /تركيل
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العنوان
من كوبنھاجن الى صنعاء قصة البعثة الدنماركية العلمية التي قام
بھا العالمة الشھير نيبور مع اربعة علماء اوروبين شھيرين الى
مقدمة في علم الخلية والجنين
مقدمةفي علم الخلية والجنين
االستشراف والتربية
معالم التاريخ من اقدم العصور إلى فجر االسالم
تاريخ العرب قبل االسالم)السياسي والحضاري(0
مخلفات الصرف الصحي الخواص والمعالجة واعادة االستخدام
المأمون الخليفة العالم
االدارة بالتوفيق الخيط الواصل بين السلطة والتبعية
ثالث رسائل في فضائل معاوية
االبعاد السياسية لمفھوم الحاكمية رؤية معرفية
فسيولوجيا النبات العملية
الثقافة في مجتمع متغير
اثر الحملة المصرية على بالد الشام ))(1840-1831والية
طرابلس نموذجاً
ابن مقلة خطاطا ً واديبا ً وانساناً-سلسلة خزانة التراث مع تحقيق
رسالتة في الخط والقلم
الصراع على الكويت مسألة االمن والثورة
العالم مادة وحركة -دراسات في الفلسفة العربية االسالمية
ادريس حنبلة الشاعر والمناضل
ادريس حنبلة الشاعر والمناضل
صدام الحضارات اعادة صنع لنظام العالمي
التناسل في حيوانات المزرعة
تكوين الثقافة االبداعية االخذ بيد ذوي الرؤية والمشاكسين وغيرھم
من مثيري المتاعب المفيدين في مؤسستك
اطلس االنسجة البيطرية المنھجي
محطات القوى المولفة
محاسبة التكاليف -مدخل اداري-
محاسبة التكاليف -مدخل اداري-
محاسبة التكاليف  -مدخل اداري-
كيف ترفع الشكاوي ضد انتھاكات حقوق االنسان دليل االفراد
والمنظمات غير الحكومية0
لمحة تاريخية عن المباني االثرية في مسقط
االبل على بالط قيصر
االفراد ذور المشكالت وكيفية التعامل معھم
الدليل لشرح المجترات االليفة
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
ھانسن /توركيل
ھاني رزق
ھاني رزق
ھاني محمد يونس بركات
ھايام  ،ك 0س 0س
ھبو ،احمد رحيم
ھجو محمد عبد الماجد
ھدارة /محمد مصطفى
ھرمان  ،نوربرت
ھزايمة ،عصام مصطفى  -يوسف أحمد بن ياسين
ھشام احمد عوض جعفر
ھشام عبد الجواد محمد حمد الوھيبي
ھشام علي
ھال سليمان
ھالل ناجي
ھالل ،رضا
ھلسا ،غالب
ھمدان ،احمد علي
ھمداني  /احمد علي
ھنتخجتون /صامويل
ھنتر ،أر 0أج  0أف
ھورايب /فرانسيس
ھورست -دايتر ديلمان
ھورلوك  ،جون ه
ھورنجرن /تشارلز  -جورج فوستر -سريكانت داتار
ھورنجرن /تشارلز  -جورج فوستر  -سريكانت داتار
ھورنجرن /تشارلز -جورج فوستر -سريكانت داتار
ھوفنر /كالوس
ھولي  ،روت
ھونكة /زيجريد
ھوني ،بيتر
ھيبل | روبرت أي
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المؤلف
العنوان
بنائية االلواح
ھيثر /دي  0سي
الدليل الشامل لصيانة الحواسب الشخصية مرجعك لنيل شھادة  a +ھيثم  /البابا
ھيرستين ,أي ,ان
مواضيع في الجبر
مواضيع في الجبر
ھيرستين /اي 0إن
ھيرش،سيمور.م
خيار شمشون اسرائيل ،امريكا ،والقنبلة .
ھيرمان /لويس
االسس العلمية لكتابة السيناريو
مواضيع في الجبر
ھيريستين  /أي 0ان
عمان في االلف الثالث قبل التاريخ الميالدي
ھيستنجز /وج0ه وھمفريزور 0ه  0حيدوز
ھيكل ,عبد العزيز فھمي
الرياضيات واالدارة االقتصادية
ھيكل ،محمد حسنين
أكتوبر  73السالح والسياسة
االساسيات المتكاملة لعلم الحيوان -اساسيات علم الخلية -االنسجة -ھيكلمان،س ب ل 0س 0روبرتس ف 0م 0ھيكمان
االجنة-الوراثة
ھيكمان :س روبرتس \ ف .ھيكمان
االساسيات المتكاملة لعلم الحيوان  -علم الالفقاريات والتطور
االنسجة
االساسيات المتكاملة لعلم الحيوان -اساسيات علم الخلية-
ھيكمان/س 0ل0س0روبرتس ف0م0ھيكمان
االجنة -الوراثة0
ھيكمان\ كليفالند ب  .الري س .روبرتس  .فرانس .م.
االساسيات المتكاملة لعلم الحيوان -الالفقاريات
ھيكمان
ھيكمان\س.ب .ل.س .روبرتس
االساسيات المتكاملة لعلم الحيوان الجزء الرابع  .علم وظائف
االعضاء والبيئة وسلوك الحيوان
ھيلمشتيتر/جريج باميال ميتفيير
البيع بالوساطة بناء العائدات على الشبكة
ھيلير/بيتر  -جاري فيولنر  -بيتر وايبرو واخرون
الطبيعة في االمارات -الحياة البرية والبيئة في االمارات العربية
المتحدة
وادنر  ،نانسي
ميكروسوفت ميسر اوفيس 2000
وارنر  ،نانسي
ميكروسوفت ميسر اوفيس 2000
وارنير  ،نانسي
ميسر ميكر وسوفت اكسسل 2000
وافين \ بريس
ادريس افندي  ...في مصر
الصقر االسود في عمان  -دراسة عن الصقور العمانية عام 1978م والتر  ،ھارتموت
والتر ،ھارتموت
الصقر االسود في عمان عام 1978م
ً
والدروب ،جيمس /تيموتي بتلر
ذروة النجاح كيف تغير اثنى عشر نمطا من انماط السلوك التي
تعيقك عن المضي قدما ً
اشكالية الشرعية في االنظمة السياسية العربية -مع اشارة إلٮتجربة والي ،خميس حزام
الجزائر
حصاد ندوة الدراسات العمانية البحوث والدراسات التي قدمت في واني  ،صادق حسن عبد
الندوة ذو الحجة 1400ه1980 -م
واينر ،روبرت
يوميات من بغداد مشاھد حية من بغداد خالل الحرب
وجية ،عبد السالم بن عباس
اعالم المؤلفين الزيدية
وزارة السياحة والثقافة
عبد اللة محيرز استاذ الرياضيات وعاشق التاريخ
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418
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العنوان
الكتاب السنوي بمناسبة مرور الذكرى الثالثة عشر لثورة 26
سبتمبر المظفرة
الكويت حقائق وارقام
المملكة العربية السعودية مسيرة البناء
عمان 92
عمان في التاريخ
منجزات التنمية االجتماعية في اليمن الديمقراطية
ھذة بالدنا
عمان وتاريخھا البحري
مختارات من الشعر العماني المسابقة الشعرية الثانية
اشكال معاصرة للفنون الشعبية العمانية
حصاد ندوة الدراسات العمانية
حصاد ندوة الدراسات العمانية البحوث والدراسات التي قدمت في
الندوة 1400ه -نوفمبر 1980م
حصاد ندوة الدراسات العمانية البحوث والدراسات التي قدمت في
الندوة ذو الحجة 1400ه -نوفمبر 1980م
ديوان الفشري
عمان في امجادھا البحرية
عمان والواليات المتحدة االمريكية مائة وخمسون سنة صداقة
مشروع منظمة التربية والثقافة والعلوم)اليونسكو( لدراسة طرق
الحرير
من النماذج الموروثة للفنون الشعبية العمانية
من مصادر الفنون الشعبية العمانية
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي اقليم الصحراء الكبرى
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي اقليم النطاق الجبلي في غربي
اسيا
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي اقليم جنوب شرقي اسيا
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي اقليم شبة الجزيرة العربية
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي اقليم شبة القارة الھندية
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي اقليم شرقي افريقيا
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي اقليم شمالي افريقيا
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي اقليم غربي افريقيا)أ(
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي اقليم غربي افريقيا)ب(
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي االقليات المسلمة في العالم
المعاصر )اوروبا  -امريكا الشمالية -امريكا الجنوبية(
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي االقليات المسلمة في العالم
المعاصر)اسيا افريقيا -استراليا ونيوزيلندة(
مكتب اإلدارة العامة للمعلومات جامعة عدن
Tel : 2234418

المؤلف
وزارة االعالم
وزارة االعالم
وزارة االعالم
وزارة االعالم
وزارة االعالم
وزارة االعالم
وزارة االعالم
وزارة االعالم والثقافة
وزارة االعالم والثقافة
وزارة التراث القومي والثقافة
وزارة التراث القومي والثقافة
وزارة التراث القومي والثقافة
وزارة التراث القومي والثقافة
وزارة التراث القومي والثقافة
وزارة التراث القومي والثقافة
وزارة التراث القومي والثقافة
وزارة التراث القومي والثقافة
وزارة التراث القومي والثقافة
وزارة التراث القومي والثقافة0
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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العنوان
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي المالمح العامة الجغرافية
العالم االسالمي
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي المملكة العربية السعودية
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي الھالل الخصيب
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي انتشار االسالم
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي تعريف موجز )أ(
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي تعريف موجز )ب(
الموسوعة الجغرافية للعالم االسالمي)اقليم شبة الجزيرة العربية(
الموسوعة الجغرافية للعالم واالسالمي اقليم حوض النيل
اطلس علم امراض فحص اللحوم
السلوة في اخبار كلوة
العمانيون وقلعة ممباسا
حصاد ندوة الدراسات العمانية
عمان تاريخا ً وعلماء
عمان في فجر الحضارة
وقائع ندوة لمحات تاريخية وثقافية بين عمان وفرنسا
الثقافة اليمنية رؤية مستقبلية
المساحة
اساسيات امراض النبات والتقنية الحيوية
عماد فسيولوجيا النبات
االمة االسالمية في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك فھد بن
عبد العزيز ال سعود
مبادئ المعارف االجتماعية السياسية ماھي الفلسفة؟
من البئة العمانية

المؤلف
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة الثرات القومي والثقافة
وزارة الثرات القومي والثقافة
وزارة الثرات القومي والثقافة
وزارة الثرات القومي والثقافة
وزارة الثرات القومي والثقافة
وزارة الثرات القومي والثقافة جامعة السلطان قابوس
وزارة الثقافة والسياحة
وسوف ،يوسف  -سميح صافية
وصفي /عماد الدين
وصفي /عماد الدين حسين
وفاء فائد

وكورشونوفا /كلير يلينكو
ولكنسون/تي 0جي  -ديفيدل  0ھاريسون
وليد عبد الحي
النظريات المتضاربة في العالقات الدولية
وليد عبد الحي،حسن نافعة،محمود عبدالفضيل...وآخرون
آفاق التحوالت الدولية المعاصرة
وليد عبدالحي  -حسن نافعة  -محمود عبدالفضيل وآخرون
آفاق التحوالت الدولية المعاصرة
وليدعبدالحي  -محمود عبدالفضل  -حسن نافعة
آفاق التحوالت الدولية المعاصرة
وليمز /االن  -بول دوبسون  -سالي وودوارد
ادارة التغيير بنجاح استخدام النظرية ،والخبرة في تنفيذ التغيير
وھيبة /عبد الفتاح اسماعيل
جغرافية العمران
وھيبة /عبد الفتاح محمد
جغرافية االنسان
وھيبة /عبد الفتاح محمد
في جغرافية السكان
وودبيس /جاك
نظريات حديثة حول الثورة
القادة اساليب اتخاد القرار العسكري وطريقة ترشيح واختيار القادة وورد /بوب ور
االلكترونيات العملية
ووالرد ،باري ج0
ويز ينسكي ،جيري
تسوية الخالفات في العمل
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المؤلف
العنوان
ويلسون /ايفا
الزخارف والرسوم االسالمية
ويلسون ،جلين
سيكولوجية فنون االداء
ويلش ،كات
ميسر الصور الرقمية للحسابات الشخصية
ويلكسون ،جون
صحار تاريخ الحضارة
ويلكنسون  /جون
صـُحار تاريخ وحضارة
ويليامز  ،ريتشاردل
اساسيات ادارة الجودة الشاملة
ويليامون -اندرو
صُحار عبر التاريخ
وينھايم /ليوا
بالد مابين النھرين
ياسر عبد الباقي
زھافار -رواية-
ياسين خليل
العلوم الطبيعية عند العرب
ياغي \ عبد الرحمن
شعر االرض المحتلة في الستينات دراسة في المضامين
ياغي  ،اسماعيل أحمد
أثر الحضارة االسالمية في الغرب
ياغي /اسماعيل أحمد
العالم العربي في التاريخ الحديث
ياغي ،اسماعيل أحمد
تاريخ العالم العربي المعاصر
ياغي ،اسماعيل أحمد
تاريخ شرق آسيا الحديث
ياغي ،اسماعيل أحمد
معالم التاريخ االمريكي الحديث نشأة الواليات المتحدة االمريكية
ياغي ،اسماعيل أحمد محمد
مصادر التاريخ الحديث ومناھج البحث فيه
ياغي،اسماعيل أحمد
الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي
تاريخ العالم االسالمي الحديث والمعاصر)987ه1400-ه1492/م -ياغي،اسماعيل أحمد  -محمود شاكر
1980م قارة آسيا
ياغي،اسماعيل احمد -محمود شاكر
تاريخ العالم االسالمي الحديث والمعاصر)قارة افريقيا(
يحي الحسين بن القاسم
يوميات صنعاء في القرن الحادي عشر
يحي عباس حسين
مبادئ الجغرافيا الطبيعية
يحي قاسم علي
المدخل لدراسة العلوم القانونية نظرية القانون نظرية الحق
يزبك،قاسم
التاريخ ومنھج البحث التاريخي
يسر /محمد عبد العزيز سعد
الموروث الحضاري لصنعاء القديمة
يف ،اركين رحمة ﷲ  -عبدﷲ يولد اشيف
الحضارة االسالمية في تاجيكستان
وكر الجاسوسية جاسوسية الشركات االمريكية
يننبرغ ،آدم ل 0مارك باري
ارفع مبيعاتك نظام الخطوات الثالث لتحقيق نتائج المبيعات
انطباعا ت مستقرة
الغزل الغدري دراسة في الحب المقموع
موسوعة الحضارة العربية )العصر االندلسي(0
الجغرافية االقليمية للقارات اسيا -افريقيا -استراليا
اصول الفلسفة الماركسية
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يورتشك /بوب
يوسف ادريس
يوسف اليوسف
يوسف فرحات
يوسف محمد السلطان  -عبد علي حسن الحفاف  -عبد
الحميد عبد المجيد القيسي
يوليتزر /جورج  ،جي بيس  ،موريس كافين
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