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ةباللغة العربي 2020مقتنيات   
 الناشر سنة النشر املؤلف العنوان الرقم

 االيام 2020 د. مديحة بخوش ادوات البحث العلمي 1

2 
 الوراق 2020 زيدان الستار د.عماد عبد  أدوات العمل الفنية االلكترونية في مجال املكتبات

3 
 دار صفاء 2018 الربيعي ا.د.محمود داود البحث العلمياسس 

4 
 مؤسسة شباب الجامعه 2020 العزيز عبد الرحمن مسعد عبد األرشفة الرقمية والتوثيق والفهرسة

5 
 صفاء 2015 د.احمد نافع املدادحة املعلوماتالحوسبة في املكتبات ومراكز 

6 

مع أمثلة في  اإلجراءاتالجامعية: املكتبات  والشبكات فيالحوسبة 

 مختلف البلدان
 ألفا دوك 2020 د,حكيم بن أوملغار

7 
 املجتمع 2019 احمد املدادحة العوملة املكتبية وبرامجها الحديثة
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ةباللغة العربي 2020مقتنيات   
 الناشر سنة النشر املؤلف العنوان الرقم

8 
 صفاءدار  2016 عبد االزق يونس ا.د. القيادة في املكتبات ومراكز املعلومات مبادئ ومفاهيم

9 
 دار املنهجية 2017 ا.د.ربحي مصطفى عليان املراجع والخدمات املرجعية

10 
 مؤسسة شباب الجامعه 2020 محمد طارق عنانى املستودعات الرقمية واألرشفة الرقمية

11 
افق املعلومات )املاهية واألهمية(  ألفا دوك 2017 د زينب بن الطيب املصادر االلكترونية في املكتبات ومر

 ألفا دوك 2020 د,أيت تفاتي حفيظة امللكية الفكرية إطار  وحمايتها فياملعارف التقليدية  12

13 

لتقليدية االبيئة  فياملكتبات االكاديمية وحماية حقوق امللكية الفكرية 

 والرقمية
 2019 د/ زياد ابراهيم يونس

 مؤسسة شباب الجامعة
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ةباللغة العربي 2020مقتنيات   
 الناشر سنة النشر املؤلف العنوان الرقم

14 
 مؤسسة شباب الجامعة 2019 د/ زياد ابراهيم يونس على املجتمع الثقافي وأثرهااملكتبات االلكترونية والرقمية 

15 
 دار الخليج 2020 د. هادية عبد الرحمن املكتبات الجامعية ودورها في بناء مجتمع املعلومات

16 
 دار صفاء 2014 ا.د.ربحي مصطفى عليان املكتبات املتخصصة ومراكز املعلومات

17 
 املجتمع 2019 احمد املدادحة املكتبات الوطنية ودورها في خدمة القراء

18 
 الوراق 2020 د. مجبل الزم املالكي املكتبات واملعلومات في عالم متغير

19 
 الوراق 2020 د.السعيد مبروك ابراهيم املكتبات وتحديات التمكين ملجتمع املعرفة

20 
 دار الجوهرة 2015 ا.د.ابراهيم محمد منصور  القديم والحديثاملكتبة العربية بين 

21 
بر CDاملكتبة املدرسية ودورها التربوي  

ُ
 دار صفاء 2014 مي ش
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ةباللغة العربي 2020مقتنيات   

 الناشر سنة النشر املؤلف العنوان الرقم

22 
 2014 د.احمد نافع املدادحة النشر االلكتروني وحماية املعلومات

 دار صفاء

23 
 أنظمة األرشفة

 كامل , أ.د.محمد الصيرفي أ.د.أسامة
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 2017

24 
 األكاديميون  2018 د.جمال توفيق العريض ي انواع املكتبات الحديثة

25 
 دار صفاء 2015 ا.د.ربحي مصطفى عليان تسويق املعلومات وخدمات املعلومات

26 
 2ط وتفريغ االستبيانتقنيات تصميم 

د,خزارقاسمي/د, صونية د,يعيش وسيلة /

 سالمة/د,شناق خديجة/د,بلخيري مراد
 ألفا دوك 2020

27 
 ألفا دوك 2019 د.مجاني باديس واالتصالتكنولوجيا االعالم 

28 
 املجتمع 2019 احمد املدادحة تكنولوجيا املعلومات والشبكات في املكتبات ومؤسسات التعليم
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ةباللغة العربي 2020مقتنيات   

 الناشر سنة النشر املؤلف العنوان الرقم

29 
 ألفا دوك 2020 بوشتة رحمونة. د االدارة التعليمية وتسيير أرشيفتنظيم 

30 

وات الخط الجامعية: االسس,تنمية املجموعات االلكترونية باملكتبات 

 واملعايير
 ألفا دوك 2017 د زينب بن الطيب

31 
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 2020 السعيد مبروك إبراهيم د. تنمية الوعي املعلوماتي لدى العاملين باملكتبات

32 
 دار املنهجية 2013 ربحي مصطفى عليان ا.د. تنمية مصادر املعلومات التقليدية وااللكترونية

33 
افـقخدمات املعلومات في   العلم وااليمان 2017 د. هاني محمد املعلومـات املكتبات ومر

34 
 الشركة العربية املتحدة 2017 عبد الباقي يونس إسماعيل املعلوماتاملكتبات ومراكز  دراسات املستفيدين وخدماتهم في
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ةباللغة العربي 2020مقتنيات   
 الناشر سنة النشر املؤلف العنوان الرقم

35 

-ات الشبك  بروتوكوالت- االنترنت- )الشبكاتشبكات وامن املعلومات 

 املعلومات أمن-الحاسب  فيروسات-االلكترونية  التجارة
 الجامعيدار التعليم  2019 د.منال البلقاس ى

36 
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 2017 د.ياسر نصر هللا محمد الدرمللى طرق تنمية املكتبات

37 
 دار الحامد 2020 عثمان عبد القادر عبيدات مقدمة في علم املعلومات

38 
 اثراء 2019 د. أحمد املدادحة نظم التصنيف الحديث

39 
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 2020 د.سمير أحمد عوضين الثالثةنظم املكتبات الحديثة في األلفية 

 

 

 


