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 سنة النشر المؤلف العنـــــــــوان ر.م

 1986 د.عبدالكرمي الزبيدي املتولكي  .1

 1986 أ .محمد عبدالسالم بلسعل عالل الفايس و أ ثره يف الفكر الإساليم  .2

 1988 د.عبداجلليل مغتاظ أ بن قتيبة اللغوي  .3

 1988 مغتاظ د.عبداجلليل املثلث اخملتلف املعىن للفريوزابدي  .4

 1995 د.عبداجلليل مغتاظ املذكر واملؤنث لنفطويه  .5

 1986 د.جاسب الربيعي مقالت يف اللغة  .6

 1986 د.جاسب الربيعي ادللةل املعجمية يف غريب احلديث وال ثر  .7

 1988 د.عيل كريدغ أ بن مقبل حياته وشعره  .8

 1988 د.صاحل البغدادي أ بن زمرك ال ندليس  .9

 1988 د.محمد سعيد محمد ليسأ بن شهيد ال ند  .10

 1988 د.صاحل سلمي عبدالقادر ادللةل الصوتية يف اللغة العربية   .11

 1992 د.مصطفى عبدالغين شيبه ش هبات وقضااي حول نظام ال رسة  .12

 1992 د.مصطفى عبدالغين شيبه املدخل دلراسة الس نة وعلوم احلديث  .13

 1992 شيبهد.مصطفى عبدالغين  املدخل دلراسة الفقه الإساليم  .14
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 1992 د.مصطفى عبدالغين شيبه موقف الإسالم من الرق  .15

 2001 د.مصطفى عبدالغين شيبه مباحث يف أ صول العقيدة الإسالمية  .16

 2001 د.مصطفى عبدالغين شيبه أ حاكم ال رسة يف الرشيعة الإسالمية  .17

 2006 د.مصطفى عبدالغين شيبه وأ اثرهأ حاكم ال رسة يف الرشيعة الإسالمية الطالق   .18

 2017 د. مصطفى عبد الغين شيبة   فقة اجلناايت يف الرشيعة الاسالمية)أ حاكماحلدود(  .19

 1994 د.عبدالرمحن سعد بركة أ بن جزئ و مهنجه يف التفسري  .20

براهمي محمد مرزوق/د.حسن بشري شاعرة واملاتريديةيف مابني ال  الروضة الهبية   .21  2001 د.اإ

 2001 د.ال مني عبداحلفيظ ت(جمدلا 3اتفاقات ابن رشد احلفيد )  .22

 1994 د.عىل عبداملطلب الهوين الزايت انقدا  .23

 1996 د.اببكر عىل ديومه يف النقد ال ديب الفرنيس املعارص  .24

 1996 د.رامز احلوراين 1نشوء النقد ال ديب وتطوره ج  .25

 1996 د.رامز احلوراين 2نشوء النقد ال ديب وتطوره ج  .26

 1995 أ .محمد صاحل موىس ف فيه امجلهورابن حزم واملسائل اليت خال  .27

 2001 د.محمد سعيد محمد دراسات يف ال دب ال ندليس  .28

 1996 جلنة من ال ساتذة 1ج اللغة العربية لغري املتخصصني   .29

 1996 جلنة من ال ساتذة  2اللغة العربية لغري املتخصصني   ج  .30

 1996 جلنة من ال ساتذة 3اللغة العربية لغري املتخصصني   ج  .31
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 1996 جلنة من ال ساتذة 4اللغة العربية لغري املتخصصني   ج  .32

 1996 جلنة من ال ساتذة 5اللغة العربية لغري املتخصصني   ج  .33

براهمي أ يوب التارخي الروماين  .34  1996 د.اإ

براهمي أ يوب التارخي الس يايس الفاطمي  .35  1996 د.اإ

براهمي الاجواد املدخل جلغرافية النقل  .36  1995 أ . فضل اإ

 1994 د.عبداجلليل قريرة أ مناط التكيف الاجامتعي  .37

 1995 د.امطانيوس ميخائيل  التقومي الرتبوي احلديث  .38

 2001 د.عدانن الامحد/د.محمد الشافعي  عمل الاجامتع الرتبوي  .39

 1995 د.محمد الصطوف الإحصاء الساكين  .40

 2001 د.امحيد فرج الصغري ال صول التارخيية للرتبية  .41

 1988 د.حسن سعيد الس ين الشعبية يف النظام امجلاهريي ادلبلوماس ية  .42

 2006 د. معتوق محمد املتناين تطوير مهنج عمل الإجامتع يف املرحةل الثانوية يف ضوء مدخل الامنذج  .43

 2004 ا.محمد عامثن اش ناق موانع الزواج بني الرشيعة والقانون  .44

 2003 فرج الصغري د.أ محيد اثر التعلمي الثانوي يف التمنية الاقتصادية  .45

 ....  د.عادل انيف أ بو ترابه القانون ادلس توري والنظام امجلاهريى  .46

براهمي الاجواد مراكز العمران يف وادي الشاطئ  .47  2004 د.فضل اإ

 2007 د.صاحل عطية احلطامين تفسري القرطيب اجلامع ل حاكم القران  .48
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 2007 د.صاحل عبدالسالم البغدادي الرتاث الشعري يف قصيدة أ يب متام يف ضوء النقد القدمي.  .49

 2006 أ . عىل محمد ابو غرارة القضاء ادلويل اجلنايئ  .50

 2005 د. رمزي أ محد عبد احلي مقدمة يف فلسفة الرتبية  .51

براهمي البصري البنيوية يف اللغة و ال دب و اخلطاب) مجع ومراجعة جديدة(  .52  2006 د.الصادق اإ

 2006 د.حسن بشري صاحل و أ خر ويناملنطق ومناجه البحث يف الفكر اخلدل  .53

 2017 محمد سعيد محمد د. شعراء اندلس يون   .54

 2017 د. عبد اجمليد حسني لغة الوصف القياس ية املوحدة  .55

56.  English of Medcine 1994 أ . حامد مشمور 

 1987 د. جل سلامين ( 1بلر )  .57

دريس حسن املهدي مبادئ  تعلمي اللغة السوحيلية   .58  2003 أ .اإ

59.  Saryfi maumbo ya kiswahili  2003 د.ويساان تشوم 

60.  Saryfi miundo ya kiswahili  2008 د.ويساان تشوم 

61.  Fonetiki :  Matamshi ya kiswahili  2008 د.ويساان تشوم 

62.  UPATANISHO WA VIVUMISHI 

 التوافق الرصيف بني ال فعال و ال سامء يف اللغة السوحيلية 

 

 د. ويساان تشويم
 

63.  NYANJ FAFANUZI NA ZA KIUTENDAJI 
 د.ويساان تشويم

Dr. WESANA CHOMI 
2008 
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64.  KARIBU TYONGEE 
 د.ويساان تشويم

Dr. WESANA CHOMI 
2008 

65.  MATUMIZI YA LUGHA 
 د.ويساان تشويم

Dr. WESANA CHOMI 

 

2008 

66.  TUANZE  KUSOMA دريس حسن  2009 د.اإ

67.  MFANANO WA METHALI ZA LIBYA NA ZA 

TANZANIA 
 2009 ا.أ محيدة الس نويس أ محيدة

68.  NYANJA LINGANISHI ZA FONETIKI YA KISWAHILI 

NA KIARABU 
براهمي الهادي محمد  2009 ا.اإ

 1995 د.محمدبشريحسن و أ خرون اخملترص اجلديد يف الكميياء غري العضوية  .69

 1996 د.محمد بشري/د.محمد صابر الكميياء الالعضوية العملية  .70

براهمي اسعد ضويةالكميياء غري الع  .71  2001 د.خليفة مصباح/ د. اإ

 2001 د. محمد صاحل / د. عبدالسالم املهيوب املرشد يف السالمة ملدريس العلوم  .72

 2002 د. حسن أ محد حسن وأ خرون جتارب يف الكميياء لطالب الس نة ال وىل  ابجلامعات الليبية  .73

 1996 أ . أ محد محزة الش يخة املعادلت التفاضلية  .74

 1995 د. جرب الرميحي 1اذلارات والنظم الرمقية ج تصممي  .75

 1995 د. جرب الرميحي 2تصممي اذلارات والنظم الرمقية ج  .76
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 2002 د. عيىس سامل عبدهللا الرايضيات العامة  .77

 2002 د. عيىس سامل عبدهللا املعادلت التفاضلية  .78

 1995 د. عبدالاهل الصطوف التلوث البييئ  .79

 1995 د.فضل ال يويب وجيةعنارص ال زمنة اجليول  .80

 2001 د . أ بو بكر عويدات / أ .مقدام طارق  هندسة التربيد  .81

 1987 أ . امحد محمد جواد قاموس مصطلحات احلاسب ال يل  .82

 1994 د.الزروق مصباح الس نويس عمل النس يج  .83

 1992 د.ممدوح الاشطويخ ( 1عمل الترشحي لطلبة الطب )  .84

 1997 ن حسني د.عباس حسا أ سس التجارب الزراعية  .85

 2001 د.مفتاح شلقم/د.عباس حسان احلبوب والبقول الزراعية  .86

 التعب العضيل ومعلية اس تعادة الشفاء للرايضيني  .87
 د.ريسان خريبط

 أ .عبدالرمحن ال نصاري
2001 

ىل املراهقة  .88  النظرايت العامة يف التدريب الراييض من الطفوةل اإ
 د.ريسان خريبط

 أ .عبدالرمحن ال نصاري
2002 

 أ سس الكميياء التحليلية  .89
 د. محمد مميون اهلاميل

 د. فتحي عبدالعزيز
2006 

 2006 د. خليفة مصباح خليفة الكميياء العملية الغري عضوية التحليل النوعي  .90



 ب تك         ت جامعة سبها منشورا

8 

 

 2005 محمد عىل سلوم أ ساس يات الفيسولوجيا النباتية   .91

 2008 د.خليفة مصباح خليفة الكميياء غري العضوية  .92

 2007 د.زيدان حتوش وأ خر ندس ية / الاس تاتياك املياكنياك اله   .93

 2007 د.حترير رمضان و أ خرون جتارب يف فس يولوجيا النبات  .94

 كميياء النبات  .95
 د. خليفة مصباح خليفة

 د.محمد عيل سلــوم
2006 

براهمي السلامن و أ خرون البيئة العملية دراسات حقلية و معملية   .96  2007 د.اإ

 2007 د.محمود عبداحلكمي محمود تية أ ساس يات زراعة ال نسجة النبا  .97

 2006 د. ايرس فتحي نصار هندسة الطاقة الشمس ية   .98

 2006 , عيل بشري التائب د. معر العجييل النجار حرشات املن عىل النظم الزراعية يف ليبيا  .99

 كرة اليد  .100
 د. عبد الزهرة  محيدي

سامعيل  أ . امحد محمود اإ
2007 

 2007 د. الطاهر محمد حسن اتأ ساس يات كميياء و تقنية البولمير   .101

 2007 د.خليفة مصباح خليفة و أ خرون أ ساس يات الكميياء احلركية  .102

سامعيل وأ خرون الكميياء الفزيايئية العملية  .103  2008 أ .د محدي محمود اإ

 الكميياء العامة  .104
 د.موىس محمد خودة

سامعيل براهمي أ سعد اإ  د.اإ
2007 
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 ريبيةالتدريب الراييض و أ سس بناء الربامج التد  .105
 د. عبد الزهرة  محيدي

 أ .عبد السالم الفيتوري
2007 

براهمي املهدي السلامن و أ خرون أ ساس يات عمل البيئة  .106  2007 د.اإ

 مقدمة يف ادلوال اخلاصة  .107
 د. عىل امحد ضو

 د. محمود توفيق محمد
2007 

 2006 د.عامثن عبداملعطي و أ خر 1التجارب العملية يف الكميياء التحليلية ج  .108

  مجموعة من الباحثني جمدل 2،ج1ل املؤمتر الكمييايئ ال ول جأ عام  .109

 أ ساس يات عمل الرتبة وتوزيعها  .110
 د.عىل محمد صاحل

 د.لطيف عبد هللا العيشاوى
2009 

 النظم البيئية  .111
 د.عبد السالم املثناىن

براهمي همدي عزوز  د.اإ
2009 

 هندسة التكييف  .112
 د.أ بوبكر اعويدات سامل

 م.مقدام طارق جيجان
2006 

 2009 د.مصطفى محيد اكظم التقنيات الإذاعية وأ مهيهتا التطبيقية يف التعلمي والتعمل  .113

قناع  .114  2009 د.مصطفى محيد اكظم الفنون الإذاعية والتلفزيونية وفلسفة الإ

115.  
 املناطق الصحراوية التحول وأ فاق املس تقبلحبوث ندوة 

 حترير د.أ محيد محمد ساس

 د.عىل محمد محمد صاحل

 حامدي س نويسا.منصور 

 

2009 
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 الكميياء الصناعية الغري عضوية  .116
 د. انيج محمد خليل الزانيت

 د. حامد عيل معيوف امعرف

2016 

 2013 د. عبد السالم عاكشة تكنولوجيا اخلرسانة    .117

 2016 د. عبد الرمحن عاكشة  اساس يات الكميياء العامة  .118

119.  
 الاحصاء احليوي مبادئ

 د. هناء حسن عبدهللا الربيعي

 د.عبدهللا محمد نور ادلين

2017 

 2008 د. سامل عيل الهامشي اسس الربجمة  .120

 1994 د. الامني عبداحلفيظ ائد امجليةل عىل ال ايت اجلليةالفو   .121

 2008 د.عيىس سامل عبد الةل  املعادلت التفاضلية اخلطية  .122

 2008 د. عييس سامل عبدالةل  مقدمة يف املعادلت التفاضلية العادية   .123

 


