
قائمة اإلصدارات
قيم الدوليالعنوانالرقم  النشر السعرالمؤلفالتر

ي رحاب القانون والقضاء دراسات قانونية وقضائية1
 
2002021عبدالوهاب عبدول. د9789778912550ف

ي2
ي    ع اإلمارات  ي التشر

 
9789778912536المخالفات والجزاءات اإلدارية ف

محمد . المستشار د

سمير والمستشار 

محمد السيد خليفة

1402021

3

ي 
 
يعات المقارنة واالتفاقيات الدولية دراسة تحليلية ف ي التشر

 
حقوق الملكية الفكرية ف

يعات  هم"التشر ي واألمريكي وغير
9789778912543"المرصي واإلمارات 

هايدي عيىس حسن . د

علي حسن
1402021

4

ح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ي شر
 
- القسم العام - الوجير  ف

عمر محمد سالم. د.أ9789773087388الجزء األول، النظرية العامة للجريمة
2002021

5

ح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، القسم العام،  ي شر
 
الوجير  ف

ي
، النظرية العامة للجزاء الجنات  ي

عمر محمد سالم. د.أ9789773087388الجزء الثات 
2002021

ي كل من اإلمارات ومرص وفرنسا- وقف تنفيذ العقوبة 6
 
1702021عمر محمد سالم. د.أ9789773087425دراسة مقارنة ف

7

ي 
ح التفصيلي لقانون االجراءات الجزائية اإلمارات 

دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة، الجزء - الشر

مصطف  السعداوي. د.أ9789773087449األول، الدعوى الجزائية
3002021

8

ي 
ح التفصيلي لقانون االجراءات الجزائية اإلمارات 

دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة، الجزء - الشر

ي ونظرية الطعن فيه
، الحكم الجنات  ي

مصطف  السعداوي. د.أ9789773087449الثات 
3002021

9

يعية اإٍلسالمية  ي أحكام الشر
 
ي دراسة مقارنة ف

ح قانون االحوال الشخصية اإلمارات  ي شر
 
الوجير  ف

ي والمعدل 2005 لسنة 28والقانون االتحادي رقم 
ي شأن األحوال الشخصية اإلمارات 

 
 ف

9789773087456م2020 لسنة 5  والقانون االتحادي رقم 2019 لسنة 8بموجب القانون االتحادي رقم 

محمد خليل . د.أ

محسن الديىسي

3002021

10

 ألحدث 
ً
ح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا شر

يعية  الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة واالستدالل - التعديالت التشر

ي
9789773087562والتحقيق االبتدات 

المستشار الدكتور 

محمد سمير

2002021

ي 11
ي    ع اإلمارات  ي التشر

 
9789773087555دراسة مقارنة- الجريمة المستحيلة ف

المستشار الدكتور 

محمد سمير
1402021

12

ي اإلسالم والمواثيق الدولية ودولة - حقوق اإلنسان 
 
ي أحكام حقوق االنسان ف

 
دراسة مقارنة ف

9789773087418اإلمارات العربية المتحدة

محمد خليل . د.أ

محسن الديىسي
2002021

13

ي دولة اإلمارات 
 
ي شأن تنظيم عالقات العمل والعمال ف

 
ية ف  الموسوعة المهنية للموارد البشر

اياد ابراهيم الغول. د9789773087470العربية المتحدة
1802021

14

ي عام 
 
 لالئحة التنفيذية الصادرة ف

ً
ية وتطبيقاته وفقا م لحكومة 2020قانون الموارد البشر

ي اياد ابراهيم الغول. د9789773087463أبوظب 
2002021

15

ي قانون االجراءات الجزائية المعدل بالقانون االتحادي رقم 
 
ي ف

 
، 2018 لسنة 17الواف

محمود ربيع خاطر/ أ 9789774002667، معلقا عليه بأحدث أحكام القضاء2020 لسنة 28والمعدل بقانون رقم 
802021

16

ي قانون األحوال الشخصية المعدل بالقانون االتحادي رقم 
 
ي ف

 
، والقانون 2019 لسنة 8الواف

، معلقا عليه بأحدث 2020 لسنة 29، والمعدل بقانون اتحادي رقم 2020 لسنة 5رقم 

محمود ربيع خاطر/ أ 9789774002703أحكام القضاء

802021

17

ي قانون االجراءات المدنية المعدل بالقانون االتحادي رقم 
 
ي ف

 
،  2017 لسنة 10الواف

ي شأن 2018 لسنة 57 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2018 لسنة 18والقانون رقم 
 
 ف

 معلقا عليه 2020 لسنة 33الالئحة التنظيمية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

محمود ربيع خاطر/ أ 9789774002636بأحدث أحكام القضاء

802021

18

ي قانون العقوبات المعدل بالقانون االتحادي رقم 
 
ي ف

 
 4، والقانون رقم 2018 لسنة 24الواف

، معلقا عليه بأحدث أحكام 2020 لسنة 15، والمعدل بقانون اتحادي رقم 2019لسنة 

محمود ربيع خاطر/ أ 9789774002650القضاء

802021

19

ي قانون تنظيم عالقات العمل المعدل بالقانون االتحادي رقم 
 
ي ف

 
 2017 لسنة 11الواف

، معلقا عليه بأحدث 2020 لسنة 6، والقانون رقم 2019 لسنة 6والقانون االتحادي رقم 

محمود ربيع خاطر/ أ 9789774002629أحكام القضاء

702021

20

ي المعدل 
كات التجارية اإلمارات   قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية وقانون الشر

 
 ف

 
الواف

، والمعدل بقانون اتحادي رقم 2018 لسنة 7، ورقم 2017 لسنة 18بالقانون االتحادي رقم 

محمود ربيع خاطر/ أ 9789774002674، معلقا عليه بأحدث احكام القضاء2020 لسنة 26

502021
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 قانون المعامالت التجارية والمعدل بقانون اتحادي رقم 
 
 ف

 
 وقانون 2020 لسنة 14الواف

 21، والمعدل بقانون اتحادي رقم 2019 لسنة 23االفالس المعدل بالقانون االتحادي رقم 

محمود ربيع خاطر/ أ 9789774002698 معلقا عليه بأحدث احكام القضاء2020لسنة 

802021

22

، والمعدل بقانون اتحادي رقم  ي
 قانون المعامالت المدنية اإلمارات 

 
 ف

 
، 2020 لسنة 30الواف

 عليه بأحدث احكام القضاء 
ً
محمود ربيع خاطر/ أ 19789774002681ج- معلقا

802021

23

، والمعدل بقانون اتحادي رقم  ي
 قانون المعامالت المدنية اإلمارات 

 
 ف

 
 لسنة 30الواف

 عليه بأحدث احكام القضاء 2020
ً
محمود ربيع خاطر/ أ 29789774002681ج- م، معلقا

802021

24

، والمعدل بقانون اتحادي  ي
 المعامالت المدنية والتجارية اإلمارات 

 
 قانون إالثبات ف

 
 ف

 
الواف

محمود ربيع خاطر/ أ 9789774002643، معلقا عليه بأحدث احكام القضاء2020 لسنة 27رقم 
502021

9789773087395األصول العلمية إلعداد البحوث القانونية والرسائل الجامعية25

محمد خليل . د.أ

محسن الديىسي
1402021

ي علم اجتماع الجريمة26
 
ي عياد. د9789773087401 الوصمة الجنائية دراسة ف

1402021هات 

9789773087432الوسائل الودية لتسوية المنازعات األشية بير  الواقع والمأمول27

ايهاب فاروق أحمد . د

شهاب
1602021

ي28
وت  9789773087524تزوير التوقيع االلكي 

عبد الحليم فؤاد . د

ي
الفف 

1102021

9789773087517دراسة مقارنة- التعويض عن الجرائم اإلرهابية 29

عبد الحليم فؤاد . د

ي
الفف 

1102021

9789773087500المسئولية الجنائية لعضو مجلس النواب عن جرائم السب والقذف دراسة مقارنة30

عبد الحليم فؤاد . د

ي
الفف 

1102021

يك حياتك31 9789773087548كيف تسعد شر

ف أحمد أبو . د أشر

حليمة
1202021

ي. د9789773087593إدارة المراسم والعالقات الدبلوماسية والقنصلية32
 
مصطف  يوسف كاف

1402021

ي. د9789773087586إدارة المعرفة33
 
مصطف  يوسف كاف

1502021

وس كورونا المستجد 34 1002021مصطف  سعداوي. د.أ9789773087609"19-كوفيد"المسئولية الجنائية عن نشر فير

1702021عمر محمد سالم. د.أ9789773087630العقوبات التبعية بير  اإلبقاء واإللغاء35

1802021عمر محمد سالم. د.أ9789773087647دراسة مقارنة- قانون العقوبات االقتصادي بير  الذاتية المطلقة والذاتية النسبية 36

37

ح التفصيلي لقانون العقوبات المرصي 
جرائم االعتداء - القسم الخاص - الكتاب األول - الشر

يعير  المرصي والفرنىسي- عل األموال  مصطف  سعداوي. د9789948369097دراسة مقارنة بير  موقف التشر
2302021

38

ح التفصيلي لقانون العقوبات المرصي 
ي - الشر

- جرائم االعتداء عل األشخاص - الكتاب الثات 

ع المرصي والفرنىسي واإليطالي مصطف  سعداوي. د9789948355304دراسة مقارنة بير  موقف المشر
2502021

39

ي 
ي مواجهة الجرائم الواقعة عل الحياء العرض 

 
ع المرصي ف - السياسة الجنائية الحديثة للمشر

ي    ع المرصي والفرنىسي مصطف  سعداوي. د9789948355298دراسة مقارنة بير  التشر
1402021

وتوكول40 ي. د9789773087685دبلوماسية العالقات العامة وقواعد الي 
 
مصطف  يوسف كاف

1402021

ي. د9789773087623االقتصاد األخرص  من منظور التنمية المستدامة41
 
مصطف  يوسف كاف

1502021

ي. د9789773087654االدارة الذكية واألعمال42
 
مصطف  يوسف كاف

2002021

ي43
وت  ي. د9789773087616االعالن اإللكي 

 
مصطف  يوسف كاف

1502021

ي. د9789773087661التعلم التنظيمي والمنظمات المتعلمة44
 
مصطف  يوسف كاف

1602021

ي. د9789773087692العالقات العامة وإدارة سمعة المنظمات45
 
مصطف  يوسف كاف

1402021

ي. د9789773087678نظم المعلومات اإلدارية من منظور إداري46
 
مصطف  يوسف كاف

1502021

ي وسبل مكافحته قانونيا 47 يب 
دراسة مقارنة- التهرب الرص 

نورهان محمد . الباحثة

الربيعي
1202020

48

، معلقا عليه بأحدث  ي
 قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية اإلمارات 

 
 ف

 
الواف

محمود ربيع خاطر/ أ 9789774002612احكام القضاء
502020

49

يعات المقارنة ولوائح - قانون الرياضة  ي والمرصي والتشر
ي اإلمارات 

ي النظام القانوت 
 
دراسة ف

ي والدولي
ي الوطب 

9789779068824االتحادات الرياضية والقضاء الرياض 

معي   . المستشار د

ي
عفيف 

3002020

50

ي    ع الفرنىسي  ي دراسة مقارنة بير  التشر
ي    ع اإلمارات  ي التشر

 
الحماية الجنائية ألصحاب الهمم ف

ي
ي والكويب 

9789948364368والمرصي واألردت 

محمد . المستشار د

سمير
1402020



9789948367338الجزء األول- القانون الدولي العام 51

حسن سعد محمد . د.أ

سند
1602020

52

ي تفسير السلوك اإلجرامي- الظاهرة اإلجرامية تأصيال وتحليال 
 
دراسة مقارنة - المنهج العلمي ف

ي    ع المرصي والفرنىسي واإليطالي مصطف  سعداوي. د.أ9789948367352بير  التشر
1502020

53

ي ضوء أحكام القانون الدولي والقوانير  الداخلية
 
ي العالمي ف

دراسة مقارنة - االختصاص الجنات 

ي
ي واإللمات  ي واالنجلير 

ي    ع الفرنىسي والبلجيكي وااليطالي واألمريكي واالسبات  مصطف  سعداوي. د.أ9789948367284بير  التشر

1002020

54

ورة العالجية بير  االباحة والتجريم  ية للرص  دراسة مقارنة بير  - اقتطاع وزرع االعضاء البشر

ي واإليطالي والمرصي
ي    ع الفرنىسي واإللمات  مصطف  سعداوي. د.أ9789948367376التشر

1202020

55

ي الخصوصية بير  اشكالية التعريف والتحديد 
 
دراسة مقارنة بير  - الحماية الجنائية للحق ف

ي لحماية األخالق العامة
ي نحو قانون جنات 

ي    ع المرصي والفرنىسي وااليطالي واالسبات  مصطف  سعداوي. د.أ9789948369196التشر

1402020

56

ي بير  اإلباحة والتجريم  ي    ع المرصي والفرنىسي - االنجاب الطب  دراسة مقارنة بير  التشر

ي
ي واالمريكي وااليطالي وااللمات 

مصطف  سعداوي. د.أ9789948367383واالنجلير 
1302020

57

ي 
ي    ع اإلمارات  ي التشر

 
ي أحكام القانون رقم - األحكام الموضوعية لجرائم اإلرهاب ف

 
 7دراسة ف

ي وااليطالي والمرصي - 2014لسنة 
ي    ع الفرنىسي وااللمات  مصطف  سعداوي. د.أ9789948367291دراسة مقارنة بير  التشر

1802020

58

ي 
ي    ع اإلمارات  ي التشر

 
ي    ع - القواعد االجرائية لمواجهة جرائم اإلرهاب ف دراسة مقارنة بير  التشر

ي والفرنىسي واإليطالي
مصطف  سعداوي. د.أ9789948364375اإلمارات 

1502020

9789948367260دراسة مقارنة- الحماية الجنائية للمال العام 59

احمد عبد الاله عبد . د

الحميد عبد الرحيم
1402020

9789948367345الحماية الجنائية الدولية لالستثمارات االجنبية- القانون الدولي االستثماري 60

احمد عبد الاله عبد . د

الحميد عبد الرحيم
1302020

9789948364382اشكالية الوصية الواجبة بير  القبول والرفض61

عبد هللا / المستشار

أحمد جاسم عبد هللا 

الراشد

1002020

62

ي القانونير  - المسئولية المدنية لمقاول البناء من الباطن 
 
دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة ف

ي
9789948369967المرصي واإلمارات 

سعود فيصل . الباحث

آل علي
1002020

ي63
ي القانون اإلمارات 

 
ام مقاول البناء بتسليم العمل ف 9789948367277الي  

حارب حمد / الباحث

ي
حارب الكويب 

802020

ي مسائل الملكية الفكرية64
 
1602020هايدي عيىس حسن. د9789948367321تنازع القوانير  ف

ي بوسائل اإلثبات الحديثة65
ي الجنات 

9789948367369السلطة التقديرية للقاض 

عبد الحليم فؤاد . د

ي
الفف 

1202020

19789948364696ج- الآلل  القرآنية للدروس النحوية وتطبيقاتها العملية 66

ه جكلي وأ. د . زينب بير

ي ناعسة
صفاء حسب 

1202020

29789948364696ج- الآلل  القرآنية للدروس النحوية وتطبيقاتها العملية 67

ه جكلي وأ. د . زينب بير

ي ناعسة
صفاء حسب 

1202020

ي تربية االبناء68
 
9789948369417االبداع ف

ف أحمد أبو . د أشر

حليمة
1002020

ي خدمة الضيوف69
 
ي. د9789948367505مبادئ إدارة الضيافة والفندقة وفن التعامل ف

 
مصطف  يوسف كاف

1202020

ي المنشآت السياحة والفندقية"إدارة المطاعم 70
 
ي. د9789948367314"التقنيات وفن االتيكيت ف

 
مصطف  يوسف كاف

1202020

ي بير  اإلرهاب واألزمات71
ي. د9789948368632اإلعالم األمب 

 
مصطف  يوسف كاف

1202020

ي. د9789948368649إدارة األزمات72
 
مصطف  يوسف كاف

1202020

ي73
وت  ي. د9789948369769تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واإلرهاب اإللكي 

 
مصطف  يوسف كاف

1302020

ي. د9789948367307االتصال الدولي من منظور دبلوماسي74
 
مصطف  يوسف كاف

1402020

ي تطوير الذات75
 
ي. د9789948367253المهارات اإلدارية ف

 
مصطف  يوسف كاف

1202020

802020مريم الحمادي/ الكاتبة9789948367741رواية عل جناحي طائر أخرص 76

ي القاسم. أ9879948364689ملونة- مفكرة الكتابة االبداعية عي  77
802020هيا هات 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة78
 
ي الطعن عل القرار اإلداري باإللغاء ف

 
9789777537216الوسيط ف

محمد / المحامي

العوامي المنصوري
2002019



79

ح للقوانير   ي العالقة بير  المؤجرين والمستأجرين مشتملة عل شر
 
موسوعة أحكام القوانير  ف

 
ً
ي قانون المعامالت المدنية وسائر القوانير  السارية داخل إمارات الدولة وفقا

 
االيجارية ف

9789948399582ألحدث التعديالت

ي
/ المستشار القانوت 

محمد البديري عبد 

ي  والمحامي أحمد 
 
الباف

إبراهيم أحمد

1302019

502016عبدالوهاب عبدول. د9789948138556رائحة الزمن خواطر من زمن الطفولة80

ي العرص القديم81
 
ي ف

502014عبدالوهاب عبدول. د9789984208808تاري    خ القضاء اإلمارات 

ي لمحتوى العدل82
ي وقانوت 

ي العدل تحليل فلسف 
 
502018عبدالوهاب عبدول. د9789948244196كالم ف

ي83
ي القانون اإلمارات 

 
ي المنازعات الهندسية ف

 
ي ف

9789948381259دور الخبير القضات 

حارب حمد / الباحث

ي
حارب الكويب 

1202018

ي عل مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة84
وت  9789948381709مكافحة اإلرهاب اإللكي 

خليفة سعيد . الباحث

ي
الفليب 

1302018

حة لتطوير الحركة الكشفية بدولة اإلمارات العربية المتحدة85 اتيجية مقي  1302018هشام محمود. د9789948381228اسي 

86

ي الخدمة االجتماعية لتنمية مهارات األمهات 
 
ح من منظور الممارسة العامة ف تصور مقي 

9789948380313للتعامل مع أطفالهن التوحديير 

هند حسير  . الباحثة

سيد سعد
1302018

87

ي التنمية االقتصادية، دراسة مقارنة اإلمارات 
 
دور المناطق االقتصادية الحرة والصناعية ف

ي منطقة جبل علي"العربية المتحدة  ي. د9789948381211وجمهورية مرص العربية" إمارة دت 
السيد محمد بسيوت 

1302018

88

ي والمرصي 
ي    ع اإلمارات  ي التشر

 
ي الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة ف

 
ي وأثره ف

الصلح الجزات 

ي
مريم حميد نارص. أ9789948381686واإلردت 

1202018

89

ي تمويل التنمية االقتصادية، دراسة تطبيقية عل دولة 
 
ي المباشر ف دور االستثمار األجنب 

9789948381693اإلمارات العربية المتحدة

حمده علي / الباحثة

ي غدّير محمد الكتب 
1302018

ي90
ي القانون اإلمارات 

 
9789948399599حجية التصوير الرقمي ف

فيصل جمعه / الباحث

سعيد المسكري
1002018

ي9789948354611تاري    خ مدينة خور فكان االجتماعي واالقتصادي91
1502021عبدهللا المغب 

يعة االسالمية92 ي9781234567897زايد ومقاصد الشر
1202021نورة البلوسر

402021عبدالستار العزاوي9789948354611مجلس ابراهيم المدفع دراسة تاريخية93

ي التاري    خ والشخصيات94
 
ي9789948381976مدينة الذيد قراءة ف 402021خليفة الطنيج 

ي االمارات95
 
502021شيخة الجابري9789948371168زينة وازياء المراة ف

ي دولة االمارات تاري    خ واشعار96
 
502021فهد المعمري9789948345060السيارة ف

ي التاري    خ والحضارة97
 
ة9789948381976العرص العباسي دراسات ف 1002021نجيب خير

ي98
اث االمارات  ي الي 

 
1502021حمد بن رصاي9789948381976معجم االدوات ف

ي99
2502021صخر سيف9789948381976حسابات سهيل وحسابات الدرور صوت من الماض 

ي الفنون100
 
بدوناالالت الموسيقية التقليدية المستخدمة ف

402021علي العشر

ي نقش الحروف101
 
452021امنة الرشدبدونجديم الصوف ف

ي9789948349761فلج الذيد الماء والحياة والنخيل102 502021سالم الطنيج 

ي االمارات البدايات والنهايات103
 
ي ف 502021علي العبدان9789948255123فن الصوت الخليج 

802021محمد نور الدين9789948252986جوي  هر بن عبود104

ي9789948349730الرواة الجدد صندوق حكاية اصلها واحد105 602020يوسف عايدات 

ي رجل واحد106
 
402020حمد بن رصاي9789948255505عبدالجليل السعر مجموعة كتاب ف

ي الحكايات الشعبية107
 
802020عبدالعزيز المسلم9789948396307موسوعة الكائنات الخرافية ف

ي مدارس  وتجاري108
802020محمد نور الدين9789948362968الشعر النبطي االمارات 

ي109
اث االمارات  ي الي 

 
802020حمد بن رصاي9789948384724معجم المصطلحات العمرانية ف

452020عبدالعزيز المسلمبدونالقواقع واالصداف110

يفة111 802020عبدالعزيز المسلم9789948363477خريريفة مجير

112
1502020عبدالعزيز المسلم9789948369691عكوس السالمير 

402020عبدالعزيز المسلم9789948466642امثال السنع باقة من اامثال االماراتية113

يبدونالغوص بو سبعة ارزاق114
1402020احمد ثات 

1602020عبدهللا بن دلموك9781860633980المتوصف115

802020راشد المزروعي9789948252252حكاية العقيلي واليازية درة الحكايات الشفاهية116

1502020خميس السماحي29789948253822-1ديوان السماحي  117

ي9789948252245ديوان طش الروايح118 752020محمد الطنيج 

752020سعيد المطيوعي9789948252368ديوان ريف الصبا119

اث الشفاهي120 ي للي 
ي الجمع الميدات 

 
802020خالد جميعالطارش  تجربة ف



402019خالد جميعكويل الجن  رواية121

402018سعد الفهيد9789948381099فب  ليوا      رواية122

402020مانع العتيبةبدونام البنات   شعر123

402020مانع العتيبةبدونحب البنات  شعر124

402020مانع العتيبةبدونموشحات  شعر125

402020مانع العتيبةبدونسالمة      شعر126

402020مانع العتيبةبدونطيور الشوق   شعر127

ي االمثال االماراتية128
 
802020عائشة الغيصبدونالفصيح ف

702020عائشة الغيصبدونقالئد نبطية129

1202021عبدهللا بن دلموك9789948369875السنع قيم اجتماعية خالدة130

402021خالد بن جميع9789948348641قارب الشاشة وطرق الصيد131

ي132
ي الماض 

 
1502020بدرية الشامىسي9789948359555عادات الزواج وتقاليدة ف

1502020مطر رمضان9789948351658فضاءات فلكلوية من اجواء البيئات االماراتية133

ي134 1752020بثينة القبيىسيبدونمالبس وحلي سكان مدينة ابوظب 

1252020شمسة الظاهريبدونالعير  مدينة التاري    خ والحضارة135

ي تاري    خ االمارات136
 
752020سيف البدواويبدونوقفات ف

752020عبدهللا الشيجيبدونمع المخطوطات والمصادر137

ي138
ي االمارات  ي الشعر الشعب 

 
752020فاروق سليمبدونقراءات ف

ي االمارات نشاتها وتطورها139
 
752020خالد البكيلبدونالبلديات ف

ي140 852020شمسة الظاهريبدونالطريق ال صناعة نفط ابوظب 

ي الشعر141
 
852020فهد المعمريبدونالهوية الوطنية االماراتية ف

ي القديم ما بير  جنة دلمون وذي قار142 602020عبدهللا السليمان9789933647162تاري    خ الخليج العرت 

402021خالد بن جميعبدوندهديه143

ي الدول العربية144
 
ي العالمي ف

 
اث الثقاف 1202021عبدالعزيز سالم9789948491057الي 

ي وايم بلجريف145
يطات  ي كتابات الرحالة الي 

 
ي بو نعامة9789948491149الشارقة ف

602021مب 

ي ياس146
ي9780997583427حصن الظفرة تاري    خ امراء بب  802019عبدهللا المهير

5002021حسن ال غردقة59789948253167-1الموسوعة االماراتية للحرف والمهن الصناعات 147

ي الذاكرة148
 
352021علي السويدي9789948491088فنون اصيلة ف

ي االمارات149
 
ي9789948491125لمحات ال الدالالت اللغوية السماء المواضع ف

402021محمد الحسات 

ي اللهجة االماراتية150
 
ي الكلمات العامية ف

1502021سالم القمزي9789948253099معات 

ي جنوب اوربا مقدونيا انموذجا151
 
1202021مسعود ادريس9789948491040الحضارة االسالمية ف

70خليفة المحرزيبدونللحب ثالث اركان152

70خليفة المحرزيبدونطريقة للحب153146

ي9789948390275محطات من االمارات العربية المتحدة154 1002020خليفة الطنيج 

ي مقدونيا155
 
802021اسماعيل احمدي9789948256670الثقافة العربية واالسالمية ف

ي خالل عهد الشيخ راشد ال مكتوم156 ي دت 
 
502021سيف السويدي9789948867104الحياة االقتصادية ف

602021ناهد بابا9789948256816النخلة النوبية157

ي االحساء وقطر158
 
ي ف

ي من الوجود العثمات 
يطات  صورة100محمد العيدروسبدونالموقف الي 

ي159
ي سنجق االحساء العثمات 

 
صورة100محمد العيدروسبدونالحياة االدارية ف

ي اسيا160
 
ف ي نش االسالم بجنوب شر

 
موت ودورهم ف اف حرص  صورة100محمد العيدروسبدوناشر

161
ي مدينة العير 

 
صورة100محمد العيدروسبدوناالفالج ف

ي عهد زايد بن خليفة162
 
ي ف صورة100محمد العيدروسبدونامارة ابوظب 

صورة100محمد العيدروسبدونالعالقات العربية االسبانية163

صورة100محمد اعظم بستكيبدوناحداث ووقائع بستك وخنج ولنجة والر164

ي165
ي االماراتر اث الشعب  ي التر

 
ي9789948367147دراسات ف 702019سالم الطنيج 

ي كتاب لمحات من تاري    خ قطر166
 
ي ياس ف

ي9780997583465قبيلة بب  1202019عبدهللا المهتر

60احمد سوسة9789948022954حضارة العرب ومراحل تطورها عت  العصور167

ي الثقافة والمجتمع168 80عبدهللا يتيم9789995868383الخليج العرت 

ي9789948874003يوميات مسافر عىل طريق احمر169
802021نزار السامرات 



ي بالد ما وراء النهر االسالمية170
 
802021محمود خلفالمحدثون ف

171

172
3502021محمد غوشةكنوز فلسطير 

ي تراث تشارلس ولسون173
 
3502021محمد غوشةفلسطير  الخالبة ف

3502021محمد غوشةنقوش القدس كما وثقها ماكس فان رشم174

ي اىل فلسطير -بير  حيفا والقدس 175
3502021محمد غوشةرحلة القيرص غليوم الثات 

3502021محمد غوشةالقدس الهاشمية176

3502021هزاع ابو ربيعالمصور فضيل نارص سابا- بير  فلسطير  والمهجر 177

ي بيت المقدس178
 
3502021بشتر بركاتتاري    خ المغاربة ف

10002021محمد غوشة5-1موسوعة ذاكرة القدس  179

45002019محمد غوشة24- 1الموسوعة الفلسطينية 180


