العنوان

املؤلف

املوضوع

ISBNالترقيم الدولي

سنة الطباعة

النبطي الفصيح

سالم الزمر

شعر

978-9948-20-379-7

2013

شمس دبي  :مجموعة شعرية من شعراء اإلمارات

مجموعة من شعراء اإلمارات

شعر

2014

شعر

2013

أولى القصايد في مدح الشيخ زايد
العالقات اإلماراتية – املصرية

إعداد /قماشة بخيت الدرمكي

توثيقي

978-9948-22-592-8

2014

حكايات شعبية في املنطقة الشرقية

جمع و إعداد /منيرة عبدهللا
الحميدي
إعداد مريم جمعه فرج
إشراف  /إدارة الدراسات والبحوث

أدبي

978-9948-22-593-5

2014

توثيقي

978-9948-22-594-2

2014

الغوص على اللؤلؤ

النظام القضائي في الساحل املتصالح من  1971- 1890م

املتوصف
الطبعة األولى

إعداد :ن ــورة ص ـقـ ــر حـ ـ ـمـ ــدان
الف ـ ــالحـ ـ ــي
إشراف :األستاذ الدكتور خالد
حمود السعدون
عبد هللا حمدان بن دملوك
عبد هللا سليم عمارة

القيم اإلجتماعية في األمثال الشعبية اإلماراتية
القواعد التحوية و الصرفية في مدارس التعليم العام
بدولة اإلمارات العربية املتحدة بين النظرية و التطبيق
التعدد اللساني في املجتمع اإلماراتي  -دراسة إجتماعية تربوية

د.شيخة عيس ى غانم العري
منال محمد بالل فرج املرزوقي

مالمح
الطرق املالحية و النشاط التجاري البحري الشراعي في اإلمارات في
القرن املاض ي

د.أسماء عبيد
عادل أحمد الكسادي

عادات وأنماط تعرض الشباب اإلماراتي للبرامج التراثية في القنوات
التلفزيونية املحلية

د .فوزية آل علي
د.رحيمة الطيب عيساني

تاريخي

978-9948-22-627-7

2014

أمثال شعبية

978-1860-63-398-0

2014

978-9948-22-969-8

2015

األمثال
الشعبية
رسالة
ماجيستير
رسالة
ماجيستير
صور تراثية
تاريخي

978-9948-17-466-0

2015

978-9948-18-166-8

2015

978 -9948-18-222-1
978-9948-18-885-8

2015
2015

بحوث

978-9948-18-887-2

2015

-

2015

الحكاية الشعبية في دولة اإلمارات مقاربة بين املحلية والعاملية

مريم جمعة فرج

بحوث

978-9948-18-886-5

2015

Al Mtwassf
English Edition
ديوان الخاصوني

Abdullah Bin Dalmouk

أمثال شعبية

978-1860-63-428-4

2015

الشاعر :حمد بن حميدي
الخاصوني

شعر

2-4863-1-9948978-

2016

-

-

1-165-18-9948978-

2016

2018
2019

مجوهرات نساء اإلمارات في بيت البنات

قصائد عوشة
الرياح و األهوية في التراث اإلماراتي

فهد علي املعمري

حكايات شعبية من مدينة دبا

خالد سليمان بن جميع

دراسسة في
الرياح و
األهوية
أدبي

978-9948-24-185-0

حكايات شعبية من مدينة دبا – الجزء الثاني

خالد سليمان بن جميع

أدبي

978-9948-37-953-9

رسالة عن املاض ي

تأليف الشيخ مطر بن عبيد املاجد تاريخي
املهيري
اعتنى بها ناصر بن أحمد بن عيس ى
السركال

1-147-38-9948-978

2019

حكايات شعبية من مدينة دبا – الجزء الثاني

خالد سليمان بن جميع

أدبي

978-9948-37-953-9

2019

السنع  :قيم خالدة عبر العصور

عبد هللا حمدان بن دملوك

السنع  :قيم خالدة عبر العصور ( الطبعة الثانية )

عبد هللا حمدان بن دملوك

978-9948-25-244 -3

2020

قارب الشاشة وطرق الصيد في الخليج

خالد سليمان بن جميع

العلوم
اإلجتماعية
العلوم
اإلجتماعية
التراث البحري

978-9948-36-987-5

2019

978-9948-34-864-1

2020

تاريخي

سيف عبدالرحمن العسم السويدي
مراجعة وتدقيق :د .سيف بن عبود
البدواوي
أمثال شعبية
عبد هللا حمدان بن دملوك

978-9948-8671-0 -4

2021

978-9948-8671-2 -8

2021

Al Mtwassf
English – Second Edition

Abdullah Bin Dalmouk

أمثال شعبية

978-9948-8671-4-2

2021

Al Sanaa
English – First Edition

Abdullah Bin Dalmouk

العلوم
اإلجتماعية

978-9948-8671-3-5

2021

الحياة اإلقتصادية الحياة االقتصادية في إمارة دبي خالل عهد
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 1990- 1958
املتوصف – اللغة العربية – الطبعة الثانية

