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تاريخ النرش

 - 1974

1978

3431974جون مريل ورالف لوينسنتMedia Messages and menاالعالم: الوسائل ،الرسائل، الرجال1

1975لغة365م . جونستون ترجمة احمد الضبيبEastern Arabian dialect Studiesدراسات يف لهجات رشقي الجزيرة العربية 2

Modern physics for universitiesالفيزياء الحديثة للجامعات 3
جيمس أ . ريتشارد وآخرون ترجمة عبد 

الرزاق قدورة وآخرون
1975علوم423

The jurisprudence of the Semitic فقة اللغات السامية 4
languages1977لغة174كارل بروكلامن ترجمة رمضان عبد التواب

Guide to Educational Fieldاملرشد للرتبية امليدانية 5
قسم تدريب املعلمني باملنطقة 

التعليمية ملدينة لوس انجلوس وترجمة 
رسالختم عيل

851977

1978اعالم111اليونسكو ترجمة جامعة الرياض Media for mass communicationالتدريب اإلعالمي 6

Lichensاألشنات 7
ك . أ كرياشو ألفني ترجمة عبد العزيز حامد 

أبو زناده
1978علوم203
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The juxtaposition of linguistic analysis التقابل اللغوي وتحليل األخطاء 8
of errors1982لغة201محمود اسامعيل صيني واسحاق االمني

1982تربية445أي . جى ، ترجمة حسن الدجييلLearning and Teachingالتعلم والتعليم 9

Date of Arab heritageتاريخ الرتاث العريب 10
قله إىل العربية عرفة مصطفى، محمود 

فهمي حجازي
1982تاريخ568

1983تربية418رونالدت هاميان ترجمة ابراهيم الشافعيWays Altdrisdطرق التدريس11

Safarnamh : A Journey Nasser Khosrow سفرنامه : رحلة نارص خرسو القبادياين12
Alkabbadiagn1983جغرافيا206رحلة نارص القبادياين ترجمة أحمد البديل

Teaching for competenceالتدريس من أجل الكفاية 13
هوارد سلفان ونورمان هجنز ترجمة محمد 

ديراين ومصطفى متويل
1983تربية146

Business Administration electric powerادارة أعامل الطاقة الكهربائية 14
ادوين فينارد ترجمة محمد عبد الرحمن 

الحيدر
1984ادارة460

الجزيرة العربية يف عرص الرسول صىل 15
الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 

 The Arabian Peninsula in the era of the
 Prophet peace be upon him and the

Caliphs

عبد القادر محمود عبد الله وآخرون ترجمة 
عبد الله العيل الزيدان وآخرون

1984تاريخ60

Dictionary of Nutrition and Food قاموس التغذية وتكنولوجيا األغذية 16
Technology1985لغة513ارنولد بندر ترجمة فؤاد عبد العال وآخرون

دليل نظام مراقبة التفاعل مع الكمبيوتر 17
spvm / cms

 Manual control system to interact with
the computer spvm / cms 1985حاسب220ترجمة عاصم أحمد الحامحمي

1986سياسة228جاري برتش وآخرون  ترجمة رميون حبيبي Comparative political systemsاألنظمة السياسية املقارنة 18

1986رياضيات276جورج بوليا ترجمة صالح القويز Mathematical Methods in Scienceالطرق الرياضية يف العلوم 19

The role of the teacher in the classroomدور املدرس يف حجرة الدراسة 20
ادموند امدون ونيد فالندرز ترجمة عبد 

العزيز البابطني 
1986تربية106

Classical Mechanicsامليكانيكا التقليدية21
ج . ل . ليتش ترجمة فوزي غالب عوض 

وعبدامللك نرص
1986هندسة177

اريخ الرتاث العريب : السيمياء، الكيمياء، 22
1986تاريخ592فؤاد سرنكني ترجمة عبدالله حجازي النبات، الفالحة حتى نحو 430 هـ
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architectureتذوق الفن املعامري23
سينلكر جولدي ترجمة محمد حسني 

ابراهيم 
1987عامرة204

The entrance to the real functionsاملدخل إىل الدوال الحقيقية 24
رالف بواس ترجمة عبد الله الراشد وصالح 

القويز
1987رياضيات197

1987تربية331جروج ر. كلري ترجمة ابراهيم الشافعيThe Measurement of readabilityمقياس صالحية القراءة 25

منهج ريايض ألساسيات برمجة الحاسوب 26
ج1

 Principles of computer : العنوان األصيل
 programming, a mathematical

.approch
1987حاسب579هارالن ميلز زآخرون وترجمة رسور رسور

1989أحياء216جون سميث ترجمة عبد العزيز أو زنادة The basics of bio- technologyأساسيات التقنية اإلحيائية 27

Explaining foreign policyتفسري السياسة الخارجية 28
لويد جنسن ترجمة محمد مفتي ومحمد 

سليم
1989ادارية345

Wihdah in the thyroid glandالواضح يف الغدة الدرقية 29
هربريت سلينكو ترجمة عيل بن سليامن 

التويجري
1989طب81

تاريخ الرتاث العريب أحكام النجوم، اآلثار 30
1989تاريخ621فؤاد سرنكني ترجمة عبدالله حجازي العلوية وما شابهها 

تاريخ النرش
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1990طب2 مجيت أي وترجمة عبدالفتاح الجاميلItensive care manualدليل العناية املركزة31

تنمية املفاهيم عند األطفال املعوقني 32
برصياً

 concepts development for  visually
handicapped children

وليام ت ليدون ولوريتا ماكجرو ،ترجمة عبد 
الغفار الدماطي وفاروق خليل

1991تربية94

1991تاريخ265والرت دوستال ترجمة وفيق محمد غنيم Market Sanaaسوق صنعاء33

Trip to Riyadhرحلة إيل الرياض34
لويس بيل ترجمة عبد الرحمن الشيخ ، 

عويضة الجهني
1991تاريخ186

Teenagersاملراهقون 35
لوويل هورتون ترجمة محمد عبد العليم 

مريس
1991تربية93

1993تواصل471برنت روبن وترجمة كلية الرتبية بالجامعةcmmunication and human behaviorاالتصال والسلوك االنساين36

Experimental Social Psychologyعلم النفس اإلجتامعي التجريبي37
ت. أ . انسكو ، ج . سكوبلر ، ترجمة عبد 

الحميد صفوت 
1993تربية754

1993تربية295هرني الينجتون ترجمة عبد العزيز العقييلProducing teaching materialsانتاج املواد التعليمية 38

1993تاريخ441ألويس موزل تعريب محمد السديسRolla manners and customsاخالق الرولة وعاداتهم 39

Topics in Algebraمواضيع يف الجرب40
أي . أن هرييستني ترجمة فوزي الذكري 

وعيل السحيباين
1993رياضيات642

Topics Algebraمواضيع يف الجرب41
أي . أن هرييستني ترجمة فوزي الذكري 

وعيل السحيباين
1994رياضيات642

1994تربية294جون ميللر وترجمة إبراهيم الشافعيالطيف الرتبوي42

The rhetoric of fictionبالغة الفن القصيص43
وين بوث ترجمة احمد خليل عردات وعيل 

الغامدي
1995ادب617

Education and Bilingualismالتعليم وثنائية اللغة 44
ميجل سجوان ووليم مكاي ترجمة إبراهيم 

القعيد ومحمد مجاهد
1995تربية202

1995طب655جيفري هاو ترجمة زهري صايف حيدرMinor Oral Surgeryجراحة الفم الصغرى 45

fundamentals of farm machineryمبادىء اآلالت الزراعية 46
مارشال ف . فيرن وريتشارد سرتاب ترجمة 

صالح السحيباين ومحمد وهبي
1995زراعة615
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 curriculum Leadershipقيادة املنهج 47
ألن أ جال تهورن ترجمة سالم سيد أحمد 

سالم وآخرون
1995تربية539

النظرية اإلحصائية للموثوقية واختبارات 48
الحياة 

 Statistical theory for reliability and life
testing

ريتشارد أي بارلو وفرانك بروشان ترجمة 
عبد الرحمن أبو عمة وعبدالهادي أحمد

1995احصاء428

1995احصاء631ويليام كوكران ترجمة انيس كنجو sampling techniqueتقنية املعاينة اإلحصائية 49

Learning how to learnتعلم كيف تتعلم50
جوزيف نوفاك وبوب جووين ترجمة أحمد 

الصفدي وإبراهيم الشافعي
1995تربية261

Fundamentals of Soil Physicsأساسيات فيزياء الرتبة 51
دانيل هليل ترجمة عيل بن محمد تريك 

الدريب
1996فيزياء617

Sprinkler irrigationالري بالرش52
ملفني كاي ترجمة ابراهيم العمود 

وفاروق الفتياين
1996زراعة209

The guidance of parents with children ارشاد اآلباء ذوي األطفال غري العاديني 53
who are not ordinary

جاك يس استيورت ترجمة عبد الصمد 
األغريي وفريده ال مرشف

1996تربية281

تاريخ النرش

 - 1990
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54
مرشد فحص اللحوم يف املناطق 

املدارية 
guide meat inspection in the tropics

جي . آر ميشيل ترجمة عالء الدين مرشدي 
والطاهر هارون

1997زراعة153

مدخل إىل نظرية املحددات واملصفوفات 55
 Introduction to the theory of

determinants and matrices
ادوارد تانكارد بروان  ترجمة انيس كنجو 

وسلامن سلامن
1997رياضيات372

مدارس اللسانيات :التسابق والتطور56
 Schools of linguistics competition and

evaluation
32019931997جفري سامسون ترجمة محمد زياد كبة 

Outlines of avian anatomyموجزات عن الترشيح الطريي57
أ. س. كنج - و ج . ماكليالند  ترجمة عيل 

محمد طه 
1997طب310

Leader in educational technologyاملرشد يف التقنيات الرتبوية 58
فرد بريسفال وهرني الينجتور ترجمة عبد 

العزيز العقييل
1997تربية407

أساليب ومبادىء يف تدريس اللغة 59
 Techniques and principles in language

teaching
دايان فرميان -  ترجمة عائشة السعيد 

ومحمود صالح
1997تربية176

Colar Atlas of Oral Pathologyاالطلس املصور لعلم امراض الفم 60
هاملتون  روبنسون  وآرثر ميللر - ترجمة 

ظافر العطار ومعن الكيالين
1997طب205

Practical group therapy: a guide for مامرسة العالج الجمعي61
 clinicians1997طب298وليم هـ ، فريدمان ترجمة نارص املحارب

1997زراعة704كارول إي ترجمة محمد فؤاد وآخرونThe ability of the engine and jarsقدرة املحرك والجرار62

Ventilation of agricultural structuresتهوية املنشأت الزراعية 63
ميلو أ. هيليكسون وجون ووكر ترجة محمد 

حلمي ابراهيم 
1997زراعة614

1997زراعة251ملفن يك ترجمة فوزي ذيب وأحمد العموذ  surface Irrigationنظم وعمليات الرى السطحي64

ميكروبيولوجيا الحليب ومنتجاته ج652
 The Microbiology of Milk and milk

products
آر . يك روبنسون - ترجمة ابراهيم سعد 

املهيزع وآخرون
1997زراعة438

Reproduction in mammalsالتكاثر يف الثدييات 66
س.ر.اوسنت -ر شورت ترجمة أحمد بن راشد 

الحميدي وفيصل ابو طربوش
1997احياء263

تاريخ النرش
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Microbiology Milk and milk productsميكروبيولوجيا الحليب ومنتجاته ج671
آر . يك روبنسون ترجمة ابراهيم سعد 

املهيزع وآخرون
1997احياء338

تحليل الخطاب68
ج براون و ج يول ،ترجمة محمد الزليطي 

ومنري الرتييك
1997لغة356

1997طب196ديفيد موريل وترجمة لبنى االنصاريفن املامرسة الطبية العامة69

االساسات الهندسية لآلالت الزراعية70
أجيت رسيفاستافا وآخرون - ترجمة صالح 

السحيباين
1997زراعة825

تاريخ النرش
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Drugs boa tropical parasitic infectionأدوية أمراض طفيليات املناطق الحارة 71
الرس ل . غوستافسون وآخرون ترجمة 

محمد بن سعد الحميد 
1998طب315

1998هندسة448جون هـ ، هورلوك ترجمة خليل ابو عبده Combined Power plants  : (CCGT(محطات القوى املؤلفة 72

Engineering fundamentals for األساسيات الهندسية لآلالت الزراعية 73
agricultural machinery

أجيت ك . رسيفاستاف وآخرون ترجمة صالح 
السحيباين وآخرون

1998زراعة825

Food Process Engineeringهندسة تصنيع األغذية 74
دينس آر هلدمان ، آر و بول سينج ترجمة 

بكري حسني حسن وعيل حوباين
1998زراعة688

food oils and their usesالزيوت الغذائية واستخداماتها 75
ثيودرج وبيز ترجمة حسن بن عبد الله آل 

سدحان
1998زراعة513

Creative Display environmentالعرض اإلبداعي والبيئة التعليمية 76
مارجريت جاكسون ترجمة محمد عبد 

املجيد فضل
1998تربية163

1998هندسة288ساندر ي . فريدمان ترجمة ماهر الصاحبLogical design of automation systemsالتصميم املنطقي لألنظمة األتوماتيكية 77

Quality in Continuing Educationالجودة يف التعليم املستمر78
لينارد فريدمان ترجمة عبد الرحمن إبراهيم 

الشاعر وحسن طامن
1998تربية179

Galois theoryنظرية جالوا 79
ايان ستيورات ترجمة معروف سمحان 

وفوزي الذكري
1998رياضيات319

Metamorphic Geologyالجيولوجيا التحولية 80
كون جلن ، ترجمة أحمد عبد القادر 

املهندس
1998علوم224

Phytoplanktonالعوالق النباتية 81
د. بوين ترجمة عيل الحميدان وإبراهيم 

عارف
1998علوم223

1998حاسب334رون شنايدرمان ترجمة أبو بكر سلطان Wireless personal communicationsاالتصاالت الشخصية الالسلكية 82

Research Methods in Managementطرق البحث يف اإلدارة 83
اوما سيكاران وترجمة اسامعيل بسيوين 

وعبدالله العزاز
1998ادارة634

نظام التكلفة حسب األنشطة يف 84
املرشوعات الصغرية واملتوسطة الحجم 

 Designing places for people small and
-mid-sized business

تشارلز هيكس ترجمة محمد مصطفي 
الجبايل ولطفي فرج

1998اقتصاد381

املحاسبة العملية يف األعامل الزراعية 85
والريفية 

 Practical Accounting for farm   and
rural busness

بن بروان ترجمة السيد أحمد السقا  وماهر 
أحمد 

1998زراعة309

تاريخ النرش
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اإلعتبارات اإلنسانية يف التصميم 86
designing places for peopleاملعامري

ك . م . دييىس ، ثوماس السويل ترجمة 
عبد العزيز بن سعد املقرن

1998عامرة260

Basic Design in Architectureأسس التصميم يف العامرة 87
ك. و . سميثيز  وترجمة محمد بن عبد 

الرحمن الحصني 
1998عامرة170

Literature and explanationاألدب عملية استكشاف88
لويز روزنبالت ترجمة عزت بن عبد املجيد 

خطاب
1998ادب317

استعاضات األسنان الجزئية املتحركة 89
ويليام ماك 

 McCracken removable partial
prosthodontics eighth

جلني ماك ودوايت كاسلربي وترجمة عادل 
عبد الحكيم 

1998طب567

Textlinguistik: eine einfuhrungمدخل إىل علم اللغة النيص90
فولفجانج هاينه وديرت فيهفيجر وترجمة 

فالح العجمي
1998لغة459

1998كيمياء367جورج ديفدسون ترجمة معتصم خليلGroup Theory for chemistsنظرية الزُمر للكيامئيني 91

1998زراعة732جاري ل ماكدانيل  وترجمة عيد قريشOrnamental harticultureبساتني الزينة 92

1998ادب176أمربتو إيجو وترجمة محمد أباحسنيست جوالت يف الغابة القصصية93

الخطاب واملرتجم94
باسل حاتم وإيان ميسون وترجمة عمر 

عطاري
1998لغة440

1998زراعة223د. بوين ترجمة عيل الحميدان Phytoplanktonالعوالق النباتية 95

تاريخ النرش
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أساسيات أمراض اللثة واألنسجة الداعمة 96
 Fundamentals of gum disease and

periodontal
فيليب م . هوغ واليزابيت بوالك و ترجمة 

فرهاد  األتايس
1999طب477

Modern statistical simulationاملحاكاة اإلحصائية الحديثة 97
زافني أ. كاريان وإدوارد دوديويز و ترجمة 

رسور عيل  رسور
1999ادارة637

Alogir viruses in medicalالوجري يف الفريوسات الطبية 98
موراج يس ترجمة ماهر ونرفني  

البسيوين   
1999طب336

مقدمة يف هندسة النقل99
 Introduction to Transportation

Engineering
وليام و . هاي ترجمة سعد عبد الرحمن 

القايض وأنيس التنري
1999هندسة704

100
الدور العريب يف التاريخ األديب للقرون 

الوسطي
 The Arabic role in medieval literary

 history
ماريا روزا مونيكال ترجمة صالح ابن معيض 

الغامدي
1999لغة وادب273

1999كيمياء812آرثر براونلو -ترجمة جمعه العالويالجيو كيمياء101

Tutorials for junior students املوجه لطلبة الجراحة 102
جراهام هيل واندرو هيل ترجمة عبد العزيز 

الصائغ 
1999طب216

Rings, models and linear algebraالحلقات ، الحلقيات والجرب الخطي103
ب . هارتيل ، ت . هاوكس ترجمة يوسف 

الخميس وأحمد رشاري
1999رياضيات309

 plants taxonomy and biosytematicsتصنيف النبات والتقسيم االحيايئ104
ك.أ . ستيس املرتجمون أحمد بن حمد 

الفرحان وآخرون
1999زراعة407

Lecture notes on psychiartryالطب النفيس املبسط 105
جيمس ويليس وجون ماركس ترجمة طارق 

بن عيل الحبيب
1999طب313

AIDS and the new virusesاأليدز والفريوسات الجديدة 106
أي جي د الجليش ، ار آي وايز - ترجمة 

ماهر البسيوين
1999طب353

1999زراعة426هوارد م . ريش ترجمة عيد قريشHydroponics Food production انتاج الغذاء يف املزراع املائية 107

املوجز يف أمراض الحيوان باملناطق 108
 animal diseases in the tropicsاملدارية 

سيويل د. روكلسبي ترجمة الطاهر محمد 
هارون ومحمد فرح

1999طب740

تاريخ النرش
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1999زراعة426ت . ك . ايوار ترجمة عامر محمد صالح مختار Practical animal husbandryتطبيقات عملية يف رعاية الحيوان109

أمثلة محلولة يف ادارة التشييد 110
 Worked Examples in Construction

Management
فرانك هارس ورونالد ماكافر ترجمة 

ابراهيم عبد الله الحامد
1999هندسة305

The new landscape urbanization in the الشكل الجديد ملدن العامل الثالث111
Third World 1999هندسة125تشارلز كوريا ترجمة محمد الرباهيم

1999طب133هلني كينمستون وترجمة منرية الحسنيألف باء الوراثة اإلكلينيكية112

الحاالت االسعافية يف الطب العام113
إيه جيه مولدز وآخرون- ترجمة سليامن 

الشمري
1999طب315

تاريخ النرش
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Immunologyعلم املناعة114
دونالد وير وجون ستيوارت وترجمة ماهر 

البسيوين
2000طب567

The resource roomغرفة املصادر115
باري مكتامرا وترجمة زيدان الرسطاوي 

وإبراهيم أبونيان
2000تربية201

Definition of Social Studiesتعريف الدراسات اإلجتامعية 116
روبرت بار وآخرون ، ترجمة عبد الرحمن بن 

محمد الشعوان 
2000اجتامع154

منهج ريايض ألساسيات برمجة الحاسوب 117
2000حاسب567هارالن ميلز زآخرون وترجمة رسور رسور ج4

Instructional technology foundationsأصول تكنولوجيا التعليم 118
روبرت م جانييه ترجمة محمد سليامن 

املشيقح وآخرون
2000تربية722

Water Resources Planningتخطيط موارد املياه 119
اندروا أ. زيوريك ودايفيد ثرياكو - ترجمة 

عبد املحسن عبد الرحمن آل الشيخ 
2000زراعة410

Technology of cerealsتقنيات الحبوب 120
ن.ل . كنيت أ. د . ايفريز  ترجمة حسن عبد 

العزيز املانع 
2000زراعة699

essential student algebra مبادىء الجرب للطالب 121
يت . اس باليث وروبرتسون ترجمة معروف 

سمحان وفوزي الذكري
م-1 184   م2-
2000رياضيات171    م184-3

Vibrations and waves in physicsاإلهتزازات واملوجات يف الفيزياء122
ايان ج . مني ترجمة حمد الهندي وعادل 

حسيب
2000فيزياء599

Anatomy and Physiologyالترشيح ووظائف األعضاء123
كامربج لالتصاالت ليمتد ترجمة سامي 

املوجي
2000طب467

1-701           يت . أي . او ترجمة عبد الفتاح الجاميلIntensive Care manualدليل العناية املركزة 124
2000طب652-2

Powder metallurgyميتالورجيا املساحيق 125
جوردن داوسون ترجمة ماهر حمدي 

الصاحب
2000علوم201

Basic provide rapid 4.0 , 4.5تقديم بيسك الرسيع 4.0 ، 1264.5
نانيس سرتن ، روبرت سرتن ، ترجمة  رسور 

عيل ابراهيم رسور 
2000حاسب1134

Guide to the dissection of domestic الدليل لترشيح املجرتات األليفة 127
  ruminants 2000علوم365روبرت أي هيبل ترجمة عيل عبد الله طه

Introduction to Histologyمقدمة يف علم االنسجة 128
ديفيد هـ كورماد ـ ترجمة التهامي محمد 

عبد املجيد 
2000علوم809

تاريخ النرش
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Unit operations in food processingالعمليات املتكاملة يف التصنيع الغذايئ129
آر . ال ايرل ترجمة عيل ابراهيم بوكر  

وبكري حسن
2000علوم580

essential student algebra مبادىء الجرب للطالب :الرمز130
يت . اس باليت  وإي روبرتسون ترجمة 

معروف سمحان وفوزي الذكري
2000رياضيات174

Instructional technology foundationsاصول تكنلوجيا التعليم131
روبرت جانيه - ترجمة محمد املشيقح 

وآخرون
2000تربية722

2000سياسة392لورانس غراهام ترجمة عبد الله اللحيدانPolitics and governmentالسياسة والحكومة 132

Intermediate Microeconomics اإلقتصاد الجزيئ التحلييل133
هال فاريان ترجمة  محمد  أبو زيد وأحمد 

عبد الخري
2000اقتصاد883

مدخل إىل نظرية اإلحتامل وتطبيقاتها ج1341
 Introduction to probability theory and

its applications
وليام فيللر ترجمة انيس كنجو 

وعبدالرحمن ابوعمه
2000احصاء736

2000علوم314باتريك مور ترجمة عبد القوى زيك عياد Philip›s Guide  of the stars and planetsدليل فيليب للنجوم والكواكب135

Microbiology for Health careersعلم األحياء الدقيقة للمهن الصحية 136
اليزابيث فونج والفريا فريس -ترجمة عيل 

حسن بهكيل
2000طب538

Aids to Pathologyاملساعد يف علم األمراض 137
مايكل ديكسون وفيليب كويرك ترجمة 

عامر جودت 
2000طب638

ارضار الزالزل : األساسيات الهندسية 138
والدروس املستفادة 

 Earthquake damage : the basics of
engineering and lessons learned2000علوم182هاكونو موتوهيكو ترجمة محمد عوض بحر

 green house engineeringهندسة البيوت املحمية 139
روبرت أ. الدريش وجون بارتوك ترجمة 

سليامن اليحي وآخرون
2000هندسة475

Veterinary Parasitologyعلم الطفيليات البيطرية 140
ج . م . ايركهارت وآخرون ترجمة محمد 

مجذوب
2000طب784

مقدمة يف علم الهندسة الوراثية 141
 An Introduction to Genetic

Engineering
ديسموند اس . يت نيكول ترجمة ماهر 

البسيوين حسني 
2000هندسة275

تاريخ النرش
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 Food  Engineering laboratory manualالدليل العميل لهندسة تصنيع األغذية 142
جوستافو يف باربوزا وآخرون ترجمة عيل 

بن ابراهيم بوكر جوباين وآخرون
2000هندسة219

The sociolinguistics  of societyعلم اللغة اإلجتامعي للمجتمع 143
رالف فاسولد ترجمة ابراهيم بن صالح 

الفالي
2000لغة617

Applied linear statistical modelsمناذج إحصائية خطية تطبيقية ج1441
جون نرت وآخرون ترجمة انيس اسامعيل 

وآخرون
2000احصاء755

 chemical demonstration: a source تجارب كيميائية مرجع أويل للمدرسني ج1451
book for teachers

يل . ر . سمرلني وجيمس اييل- ترجمة  
محمدود منيش

2000كيمياء245

Properties of Petroleum Reservoir خواص موائع املكامن البرتولية 146
Fluids

إميل جي ترجمة طارق الفارس وإبراهيم 
املعتاز

2000علوم324

Making people friendly townجعل املدن مالمئة للناس147
فرانسيس تيبالدز ترجمة عمر بن سامل 

باهامم 
2000هندسة141

Linear Algebra Applicationsالجرب الخطي وتطبيقاته 148
جلربت سرتنج ترجمة محمد سودان وحسن 

حميده
2000رياضيات799

Introduction to Food Engineeringاملدخل إيل هندسة األغذية 149
ر. باول سينج ودينس هيلدمان ترجمة 

سليامن اليحيى 
2000هندسة741

2000هندسة300روبرت إميز وترجمة محمد بدرمولدات التيار املتناوب:التصميم والتطبيق150

اإلنصاف يف أسباب االختالف151
 Towards an Objective Explanation of

 the Causes of Juristic Divergence in
Islam

Wali Allah Ad- ترجمة سعاد عيل
Dahlawi

2000دين92

تاريخ النرش
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األنظمة الحديثة لالتصاالت الرقمية 152
والتامثلية م1

 Modern digital analogue
communication systems

ب . ب . اليث ترجمة ابراهيم القايض 
وآخرون

2001علوم537

Emergencies in General practiceالحاالت اإلسعافية يف الطب العام 153
إيه جيه مولذز وآخرون ترجمة سليامن 

الشمري
2001طب315

Community diagnosis and health التشخيص املجتمعي والعمل الصحي154
action2001طب272بينيت  ترجمة جامل بن صالح الجار الله

En Encyclopedia of languageاملوسوعة اللغوية 155
ن . ي . كولنج ترجمة محي الدين حميدي 

وعبدالله الحميدان

           330-1
          337-2

412-3
2001لغة

Asthma at your fingertips the مرض الربو يف متناول يدل156
comprensive ashma reference book

مارك ليفي وآخرون ترجمة نورة بنت عبد 
الله الرويس 

2001طب319

Decision analysis for management تحليل القرار للحكم اإلداري157
judgment

بول جودوين وجورج رايترتجمة عبد الله 
العزاز ورسور رسور

2001ادارة431

Approaches to planningاملداخل إىل التخطيط 158
ارنست آر الكساندر ترجمة فيصل عبد العزيز 

املبارك 
2001ادارة309

Shelter in Saudi Arabiaاملسكن يف اململكة العربية السعودية 159
قيرص طالب ترجمة محمد بن حسني 

الرباهيم 
2001هندسة273

Introduction to econometricsمقدمة يف اإلقتصاد القيايس160
هاري كليجان وواالس اوتس وترجمة 

املريس حجازي وعبدالقادر عطيه
2001اقتصاد546

Chemistry of elementsكيمياء العنارص161
ن . ن . قردين وود وارن شو ترجمة عائض 

سعد الشهري
2001كيمياء165

Petrology of sedimentary rocksعلم الصخور الرسوبية 162
روبرت ل فولك ترجمة أحمد بن عبد الله 

االسود 
2001علوم417

Vascular Surgeryاملرشد يف جراحة األوعية الدموية 163
كليفورد سايلز وآخرون-  ترجمة مساعد بن 

محمد السلامن 
2001طب383

Urgent car in the dental officeاملعالجات الطارئة يف طب األسنان 164
جيزا ت تريزهاملي وليفينتي بانزي  ترجمة 

فرهاد االتايس
2001طب365

Range  management principles and إدارة املراعي165
practics

جريي ل . هولشك وآخرون  ترجمة عبد 
العزيز السعيد 

2001زراعة630

تاريخ النرش
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Statistics for Analytical Chemistryاألحصاء يف الكيمياء التحليلية 166
جي يس ميللر وجي ان ميللر ترجمة عبد 

العزيز بن محمد الوهيد
2001احصاء377

اإلداري املسئول : مدخل اخالقي للدور 167
اإلداري

  The responsible Administrative
 an approach to ethics for the

administrative role

تريي إل كوبر ترجمة معدى بن محمد آل 
مذهب

2001اداري329

2001تربية294هرني الينجتون ترجمة عبد العزيز العقييلProducing teaching materialsانتاج املواد التعليمية 168

2001احصاء283بريان مانيل وترجمة عبدالرحمن ابو عمهاألساس يف الطرق اإلحصائية169

التحليل املركب وتطبيقاته170
وليام دريك وترجمة سعدون الرباهيم 

وابو بكر  ديومي
2001رياضيات477

2001لغة220لورا اندرسون وترجمة موريس ميخائيلاملرشد يف مراجعة تجارب الطباعة171

املدخل إىل الهندسة الزراعية172
لورنس روث وهاري فيلد -ترجمة سليامن 

اليحي ومحمد خريي
2001زراعة558

2001لغة246ديريك بيكرتون ترجمة محمد زياد كبة Language and human behaviorاللغة وسلوك اإلنسان173

تاريخ النرش
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Plant Biologyعلم احياء النبات ج1743
بيرت اتش وآخرون ترجمة محمد حمد 

الوهيبي وعبدالله الخليل
2002زراعة942

Food -borne diseasesاألمراض املنقولة بواسطة الغذاء175
دين أو كاليفر ترجمة مسفر بن محمد 

الدقل واسامعيل الشايب
2002طب705

املدخل اىل اسلوب الهندسة الزراعية176
 Introduction to Agricultural

Engineering
لورانس أ. روث وهاري فيلد ترجمة 

سليامن اليحي ومحمد خريي
2002زراعة558

Elements of architectural design عنارص التصميم املعامري177
ايرنست بوردين ترجمة عيل بن سامل بن 

عمر باهامم 
2002هندسة295

178
املبسط يف فهم التصوير بالرنني 

املغناطييس 
MRI made easy 2002طب133هانز إتش ترجمة أحمد محمد سالم

translation text الرتجمة وعلوم النص179
الربت نيوبرت وغريغوري رشيف  ترجمة 

محي الدين حميدي
2002لغة251

1-533       بول فلدستني ترجمة محمد حامد عبد الله health care ecnomicsاقتصاديات الرعاية الصحية ج1802-1
2002اقتصاد488-2

181
املجاالت واملوجات الكهرومغناطسية 

باإلضافة إىل الدارات الكهربائية 
 Electromagnetic fields and waves

بول لورين ، زآخرون ترجمة عىل الكاميل 
واخرين

2002هندسة728

In vitro culture of higher plantsزراعة النباتات الراقية يف األنابيب182
ر.ل . م برييك ترجمة عبد الرحمن الواصل 

وعيد قريش
2002زراعة496

Power system Control & stabilityالتحكم واالستقرارية لنظام القدرة 183
ب . م . اندرسون وعبدالعزيز فؤاد ترجمة 

عبد العزيز السليامن وعبدالله الشعالن
2002علوم796

أساليب وإدارة التشييد 184
 Methods and construction

management
2002هندسة661أس دبليو ترجمة عبد الله الصقري

185
االطلس امللون لألمراض التناسلية يف 

الحيوانات األليفة 
 Color Atlas of reproductive pathology

of domestic animals
كالوس د. بريجيلت ترجمة محمد البلييل 

وعيل القرعاوي
2002طب269

طرق تجريبية يف الهندسة الغذائية 186
 Experimental methods in food

engineering
إس . إس إتش ريزيف وجي اس ميتال 

ترجمة عبد الله بن الحمدان 
2002زراعة409

تاريخ النرش
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The mechanics of sheet metal formingميكانكيا تشكيل الصفائح املعدنية 187
زد مارسينياك و جي ال دنكان ترجمة ماهر 

حمدي وزهري عبدالجبار
2002هندسة276

188
أسس التحليل املركب للرياضيات والعلوم 

والهندسة ج1

 Fundamental of Complex Analysis
 for Mathematics ، Science ، and

Engineering

ساف وسنايدر - ترجمة أبوبكر بيومي 
وسعدون الرباهيم

2002رياضيات762

189
تاريخ الرتاث العريب : الرياضيات حتى نحو 

430 هـ. 
geshchte des arab ischen sherifttums

فؤاد سرنكني ترجمة عبدالله حجازي 
وآخرون

2002تاريخ607

السياسة واملجتمع يف العامل الثالث190
سوزان كالفرت وبيرت كالفرت -ترجمة 

عبدالله الغامدي
2002ادارة506

إدارة اآلالت والقوى الزراعية 191
 Farm powers and machinery

 Management
دونيل هانت ترجمة محمد فؤاد وهبي 

وآخرون
2002زراعة890

تاريخ النرش
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Human vaccines and vaccinationاللقاحات البرشية والتطعيم 192
ام . ماكيت وجيه دي ويليامز ترجمة ماهر 

ونرمني البسيوين
2003طب400

Nerve and muscleالعصب والعضلة 193
تأليف. كينز وايديل ترجمة عبد الرحمن 

الطحان 
2003طب269

فحص الحوامل باملوجات فوق الصوتية 194
 Obstetric ultrasound: how why and

?when
باتريشيا تشديل ومالكوم بريس ترجمة 

زينب بنت أحمد باباي
2003طب441

lasers principles and applicationsمبادىء الليزرات وتطبيقاتها 195
ج. ويلسون و  ج. هوكس ترجمة محمد 

الصالحي وعبدالله الضويان
2003طب497

The Pressure meterمقياس الضغط 196
جني لويس ترجمة عبد الحفيظ الشيناوي 

وطالل الرفيعي
2003طب493

Management of individualsادارة األفراد 197
روزمري ثومسون ترجمة حزام بن ماطر 

عويض املطريي
2003ادارة308

Pesticideمبيدات اآلفات 198
جورج وير ترجمة صالح عبد الله الدورسي 

واخرين
2003زراعة623

2003طب238داميان أونيل ترجمة محي الدين حميديPerkins and Hansells atlas of diseasesاطلس بريكنز وهانسل ألمراض العني199

2003طب703بارتون شميت ترجمة إبراهيم العايدإرشادات للمرىض يف عيادات األطفال200

201
األطلس امللون للصخور واملعادن يف 

القطاعات الرقيقة
ماكنزي وادامز -ترجمة احمد املهندس 

وعيل نور الدين
2003علوم235

Veterinary Epidemiologyعلم األوبئة البيطري202
مايكل رسسفيلد ترجمة محمد عبد العال 

صبيح و عيل القرعاوي
2003طب799

تاريخ النرش
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2004لغة275نورمان هودن ترجمة سليامن العقالالشبكة املحلية للمكتبة الصغرية203

2004لغة572تأليف رينية كاخر ترجمة فيصل املهناDifferential theory in linguistic analysisالنظرية التفاضلية يف التحليل اللغوي 204

2004طب185جيوفري روز ترجمة نوره بنت الناهضStrategy of preventive medicineاسرتاتيجية الطب الوقايئ205

املامرسة املستندة إىل ادلة يف الرعاية 206
الصحية األولية 

 Evidence -based practice in primary
care

كريس سيالجي واندرو هينزترجمة لبني 
الطيب األنصاري

2004طب352

Fractures and dislocationsالكسور والخلوع 207
عبد الحليم عبد العزيز ومعاذ شاهني -  ترجمة 

عبد الحليم عبد العزيز وسامل الزهراين
2004طب360

Geotechnical Earthquake Engineeringهندسة الزالزل الجيوتقنية 208
ستيفن ل . كرمير ترجمة عوض عيل 

سلطان القرين
2004هندسة736

التخزين التجاري للفاكهة والزهور ونباتات 209
املشاتل

 The Commercial storage of fruits
vegetable and florist and nursery stocks

روبرت هاردنربج وآخرون - ترجمة خالد بن 
نارص الرضيامن وخرون

2004زراعة508

Total Quality Managementادارة الجودة الشاملة 210
ديل بسرتفيلد واخرون  ترجمة راشد بن 

محمد الحاميل
2004ادارة580

An introduction to fungal املدخل إىل التقنية الحيوية الفطرية 211
 biotechnology

ميلتون وايرنايت ترجمة عبد الوهاب رجب 
هاشم بن صادق

2004زراعة393

مناهج املواد اإلجتامعية للمرحلتني 212
اإلبتدائية واملتوسطة 

 Elementary and junior high middle
school social studies2004تربية492جيمس ل . بارث ترجمة عبد الله العجاجي

Your guide to the medical treatment of دليل الطبيب لالتصال باملرىض213
patients

بيرت تيت ، ترجمة رابعة املؤمن نورة 
الرويس

2004طب224

التحليل العددي ج2141
ريتشارد بريدن ودجالس فرييز -ترجمة 

محمد سودان وآخرون
2004رياضيات441

2004لغة126طه محمود - ترجمة عزت خطابالتعبري املوجه للمبتدئني215

2004ادب144ميشيل جاريتي -ترجمة محمد طجوالنقد األديب الفرنيس يف القرن21620

تصميم نظم الري »املنظور الهنديس«217
ريتشارد كوينكا - ترجمة عبدالرحمن العذبه 

وآخرون
2004زراعة622

Orthopaedic secrets.ارسار جراحة العظام218
ديفيد براون وراندال نيومان ترجمة طريف 

األخرس وصالح الحريب
5052004

تاريخ النرش
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3142005ج بلكاروا وآخرون ترجمة حسني ربيعاالضطرابات الوريدية219

تاريخ النرش
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220
أسس التحليل املركب للرياضيات والعلوم 

والهندسة
 Complex Analysis foundations of

mathematics , science and engineering
ب . ساف وسنايدر  ترجمة أبو بكر بيومي 

وسعدون الرباهيم
2006رياضيات762

Physical Chemistryالكيمياء الفيزيائية 221
جوردن م . بارو  ترجمة سعد بن محمد 

الشهري
2006كيمياء350

2006كيمياء350جون برجس ترجمة سعد الشهريIons in solutionاأليونات يف املحاليل222

plants taxonomy and biosystematicsتصنيف النبات والتقسيم األحيايئ223
ل . أ . ستيس ترجمة أحمد بن حمد الفرحان  

وآخرون
2006احياء407

Applied Veterinary Histologyعلم االنسجة البيطرية التطبيقية224
وليام ج . بانكس ترجمة التهامي محمد 

عبد املجيد 
2006طب1413

أساسيات ترميم األثار225
 The element sof erchaeological

eonservation
ج . أم . كرونني و و روبنسون ترجمة عبد 

النارص بن عبد الرحمن الزهراين
2006تاريخ526

املكتبة يف القرن الحادي والعرشين 226
 the Library in the twenty first century :

  new services for the formation
بيرت برويف ترجمة سليامن بن صالح العقال 

وسامء املحاسني
2006لغة380

227
تدريس القراءة والكتابة باستخدام تقنية 

املعلومات 
 Teaching literacy using information

technology
2006تربية216جويل هانكوك ترجمة صالح النصار

2006لغة334مايكل أيل ترجمة محمد عوض خطابThe craft of scientific writing حرفة الكتابة العلمية228

229SPSS حزمة الربامج اإلحصائية
ليندل ستيد وشريايدن كوكيس وترجمة 

فؤاد العواد وآخرون
2006احصاء422

2006ادارة295إيلني سايز وترجمة عبدالوهاب أباالخيلاملفاهيم التسويقية 230

معجم املصطلحات الدعوية باللغة 231
2006لغة368نارص املنصور وترجمة زيدان زيداناإلسبانية

معجم املصطلحات الدعوية باللغة 232
2006لغة305نارص املنصور وترجمة محمد الحسايناإليطالية

علم الطفيليات الطبية 233
روث ليفانتال ورابيل شيدل وترجمة أحمد 

عديل وإبراهيم الخليفي
2006طب507

تاريخ النرش
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املفاهيم الجديدة يف الجراحة234
دوريد أجان - ترجمة أمني رحال وعبدالكريم 

البكري
2006طب219

2006هندسة252بري مري - ترجمة مأمون الورععنارص العامرة من الشكل إىل املكان235

مقدمة يف نظرية الرسومات236
روبن ويلسون- ترجمة مساعد 

العبداللطيف
2006هندسة339

2006ادارةال يوجدالكسندر ونت - ترجمة عبدالله العتيبيالنظرية االجتامعية للسياسة الدولية237

2006اقتصاد356شارلس كولستاد -ترجمة أحمد عبدالخرياالقتصاد البيئي ج2381

2006ادب470لويس تايسون ترجمة أنس مكتبيالنظريات النقدية املعارصة239

تاريخ النرش
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معجم املصطلحات الدعوية باللغة 240
2007لغة504نارص املنصور وترجمة عالء فرحاتالروسية

معجم املصطلحات الدعوية باللغة 241
2007لغة548نارص املنصور وترجمة صالح العنزيالفرنسية

2007طب487بول فلدستني ترجمة محمد حامد عبد الله اقتصاديات الرعاية الصحية ج2421

2007طب486بول فلدستني ترجمة محمد حامد عبد الله اقتصاديات الرعاية الصحية ج2432

التعليم الصفي الفعال244
روبرت مارزانو وآخرون وترجمة سعود 

الكثريي
2007تربية182

تطبيقات الحاسب اآليل يف اكتساب اللغة 245
2007حاسب324كارول ستايل وترجمة سعد القحطاينالثنائية

دور تحليل الخطاب يف الرتجمة وتدريب 246
املرتجم

كرستيان شافنري وترجمة محي الدين 
حميدي

2007لغة195

تطوير مناهج تعليم اللغة247
جاك ريتشارد وترجمة نارص غايل وصالح 

الشويرخ
2007تربية200

2007لغة509روبرت فليبسون وترجمةسعد الحشاشالهيمنة اللغوية248

2007زراعة236وليم كليج وترجمة رفعت محفوظتحديد الرتكيب البلوري249

التحليل الكهربايئ250
كرستوفر برت وآنا برت وترجمة محمد 

عبدالله
2007هندسة184

الطنني النووي املغناطييس251
ب ج هور وترجمة محمد املراشده ومحمد 

صديق
2007طب231

عملية تطوير املواد الكيميائية الدقيقة 252
من الجرامات إىل الكيلوجرامات

ستان يل وجراهام روبنسون وترجمة 
حسن الحازمي وأسامة كرامة

2007كيمياء168

املرشد يف الكيمياء غري العضوية الحديثة253
س م أوين و أ ت بروكر وترجمة مهى 

القنيبط
2007كيمياء513

أطلس التشخيص الورايث قبل الغرس254
يوري فري لينسيك وأنفر كوليف وترجمة 

زينب باباي
2007زراعة229

التحكم يف عدوى املستشفى255
ج أ آيليف وآخرون وترجمة عبداملجيد كمبال 

وحنان باباي
2007طب528

تاريخ النرش
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2007طب362برين ريز وترجمة خالد عبدالرحمنالتعليم الطبي يف األلفية الجديدة 256

الحمل والوالدة بعد استخدام تقنيات 257
2007طب253مايكل لوديج وترجمة زينب أبو طالباملساعدة عىل اإلنجاب

2007طب330نايجل سميث - ترجمة نايف حميدإدارة املخاطر يف مشاريع التشييد258

أساسيات وتطبيقات الليزر259
ويلسون هوكس - ترجمة محمد الصالحي 

وعبدالله الضويان
2007طب497

2007اعالم280حسني حمودة - ترجمة محمد آل الشيخأنظمة الراديو املنقول الخلوية260

تقييم السالمة امليكروبية ملاء الرشب261
آل دوفور وآخرون - ترجمة عبدالوهاب 

صادق
2007زراعة400

2007طب384بيرت سكايل - ترجمة صالح الدامغالفحص الطبي التصويري262

2007زراعة641مارتن االكسندر - ترجمة عبدالوهاب صادقالهضم الحيوي واالستصالح الحيوي263

علم املصطلحات الطبية البيطرية264
دون كريستينسون- ترجمة بدر حامد وعيل 

القرعاوي
2007طب445

2007هندسة527ليو أولتيج - ترجمة ماهر الصاحبأساليب هندسة التصنيع265

برمجة املشاريع املعامرية واملرشد 266
2007هندسة672روبرت حريشبريجر-ترجمة عيدالعزيز املقرنملرحلة ماقبل التصميم

تاريخ النرش
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أسس الدراسات الطيفية 267
سيمون داكت وبراس جلربت وترجمة محمد 

خطاب ونارص عبدالسالم
2008زراعة191

املياه يف الرشق األوسط268
والتيناشومان ومانويل شيفلر وترجمة 

عبدالعزيز البسام وسمري الشاذيل
2008زراعة325

إجراءات البحث الكيفي وكتابته269
ادريان هوليداي وترجمة شوقي 

الرشيفي وهيا املزروع
2008لغة352

كيف تؤسس مكتبة رقمية ج-1ج2702
جان وينت وديفيد بينربيدج وترجمة سليامن 

العقال وسامء املحاسني
ج1 0427)ج2 

2008لغة)342(

الفسيولوجي :صميم النص اإلكلينييك 271
2008طب630ماك جيونللفسيولوجيا البرشية مع تقييم ذايت

2008طب316كالير بومريوي وآخروناملضاعفة الطبية لألمراض النفسية272

اإلداري املسؤول :مدخل أخالقي للدور 273
2008ادارة326تريي كوبر وترجمة معدي آل مذهباإلداري

إدارة الفصل الفعالة274
روبرت مارزانو وآخرون وترجمة عبدالعزيز 

العمر
2008تربية296

تدريس التالميذ ذوي اإلعاقات املتوسطة 275
والشديدة

مارك ولريي وآخرون وترجمة بندر العتيبي 
وهنية مرزا

2008تربية477

التقويم:الطريقة املنظمة واملبسطة 276
2008تربية466بيرت رويس وترجمة إقبال درندريلفهمه وتطبيقه

غرفة املصادر دليل معلم الرتبية الخاصة277
باري مكتامرا وترجمة زيدان الرسطاوي 

وإبراهيم أبونيان
2008تربية205

2008لغة305دوايت إلويد وآخرون وترجمة خالد الدامغأساسيات التقييم يف التعليم اللغوي278

الرتجمة وعلوم النص279
إلربت نيويرت وغريغوري رشيف - وترجمة 

محي الدين حميدي
2008لغة241

2008لغة220قاي كوك وترجمة يوسف الشميمريعلم اللغة التطبيقي280

علم اللغة القضايئ: مقدمة يف اللغة 281
2008لغة447جون ـلسون وترجمة محمد الحقباينوالجرمية والقانون

تاريخ النرش
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أساسيات الكيمياء العضوية282
مايكل هورنبي وجوزفني بيش وترجمة 

عبدالله املاجد
2008كيمياء222

2008زراعة172كريستني ويليس وترجمة نارص عبدالسالمالتشييد العضوي283

توازنات الحمض والقاعدة ومعايرتها 284
2008زراعة232روبرت لويف وترجمة محمد عبداللهاملائية

2008زراعة355جون دين وترجمة عبدالرحمن الورثاتطرق تحليل الكميات البيئية الضئيلة285

2008كيمياء161تيموين ماسون وترجمة نارص الهنديالكيمياء الصوتية286

Physical Chemistryالكيمياء الفيزيائية ج2872-1
يب دبليو أتكنز وترجمة نارص العندس 

وآخرون………………..
2008كيمياء411--575 368

288
مطيافية الطنني النووي املغناطييس 

يف الكيمياء غري العضوية
جوناثان آيجو وترجمة محمد املراشده 

ومحمد صديقي
2008كيمياء174

289
ميكانيكات التفاعالت عند مواقع الفلز 

االنتقايل
2008هندسة162ريتشارد هندرسون وترجمة سعد الشهري

مقدمة يف علم األحياء الدقيقة290
جني نيكلني وآخرون وترجمة عبدالله الخليل 

وآخرون
2008احياء744

291
أطلس علم الحرشات املصور ودليل تعريف 

الحرشات
2008زراعة200جيمس كاسترن وترجمة عذال آل ظافر

أسس الجراحة العصبية ج2921
أندرو كاي وترجمة رشيف الوتيدي 

وعصام الجمل
2008طب395

2008طب308توماس بويرن ونرجمة خالد الغامديأمراض الجلد الشائعة293

294
الدليل املصور ألساليب تنظري البطن والدم 

ألطباء أمراض النساء
2008طب335توقايس توالندي وترجمة ملك الحكيم

2008طب153مايكل إنتي وترجمة رائد الراشدطقم األسنان الكامل295

تاريخ النرش
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اللغة والدماغ296
لورين أوبلر وكريس جريلو-ترجمةمحمد 

كبه
2008لغة287

مبادىء تغذية اإلنسان ج2971
مارتن استوود - ترجمة عبدالله الغشام 

ويوسف بركات
2008زراعة645

مذكرة محارضات يف أمراض األنف واألذن 298
والحنجرة

بيرت بول وراي كالرك - ترجمة عبدالرحمن 
حجر

2008طب348

2008علوم210جون واس - ترجمة عاصم الفداموجز عن ضخامة النهايات299

الهندسة الجيوتكتيكية :تصميم األساسات 300
2008هندسة434جون سرينيكا - ترجمة عبدالله املهيدبج1

2008زراعة236ليسيل قودان - ترجمة أحمد الغامديالشكل والوظية يف نحل العسل301

2008زراعة624جورج ويل - ترجمة صالح الدورسيمبيدات اآلفات 302

مكافحة نيامتودا النبات ج3031
اآلن واتيهيد - ترجمة أحمد دوابه وفهد 

اليحي
2008زراعة471

2008زراعة762ألفني وهايدي توفلر - نرجمة محمد كبهالرثوة وأقتصاد املعرفة304

2008زراعة428نايقل قروم - ترجمة عبدالكريم الغامدياللبان والبخور:دراسة لتجارة البخور العربية305

2008جغرافيا345رونالدو مونك- ترجمة منري بدويأمريكا االلتينية املعارصة306

تاريخ الرتاث العريب : علم الفلك حتى نحو 307
430 هـ.

تأليف فؤاد سزكني ؛ ترجمة عبد الله بن عبد 
الله حجازي.

2008تاريخ

تاريخ النرش
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أصول نظم قواعد البيانات ج3081
رامز املرصي وشامكانت نافاث-ترجمة خالد 

السيد
2009حاسب605

التمويل واملرصفية اإلسالمية يف جنوب 309
رشق آسيا-تطورها ومستقبلها

 Islamic banking &finance in south east
Asia its Development&Future2009ادارة319أنجلو فيناردوس-ترجمة أبو ذر الجيل

310
أدوات املجلس األورويب يف فصول 

اللغة:اإلطار الورويب املشرتك والحقيبة 
الرتبوية

 Les outils du Conseil de l›Europe en
Clqsse de Lqngue2009لغة211فرنسيس غولييه -ترجمة فايز الشهري

Second Lnguage Acquisition An اكتساب اللغة الثانية :مقدمة عامة ج3111
Introductory Course

سوزان جاس والري سلينكر-ترجمة ماجد 
الحمد

2009لغة344

2009لغة375دانييل جيل-ترجمة محمد طجوالرتجمه-فهمها وتعلمها312

2009لغة370مايكل هوي- ترجمة نارص غايلالتفاعل النيص313

Introduction to Opticsاملدخل إىل البرصيات ج3141
ف. ل . ول. س. بيدرويت-ترجمة عبدالله 

الضويان ومحمد الصالحي
2009طب466

chemical Instrumentationالقياس باألجهزة الكيميائية315
ريتشارد واين-ترجمة محمد أبو الحسن 

وحسني يحي
2009كيمياء263

تاريخ الرتاث العريب : طب، صيدلة، علم 316
الحيوان، البيطرة حتى نحو 430 هـ.

فؤاد سزكني ؛ ترجمة عبد الله عبد الله 
حجازي

2009تاريخ544

2009علوم173بول جينكس -ترجمة عبدالعزيز الواصل Organometallic Reagens in Synthesisالكواشف العضو معدنية يف التحضريات317

Basic Solid State Chemistryكيمياء الحالة الصلبة األساسية ج3181
أنتوين وست - ترجمة رفعت محفوظ وخالد 

الفرحان
2009كيمياء404

photographic Atles of Botany and أطلس النبات املصور ودليل تعريف النبات319
Guide to Plant Identification

جيمي واير وبيرت أبراهامز - ترجمة تريك 
الفهيد ومحمد البيشاوي

2009زراعة318

أطلس الصور الشعاعية  لعلم الترشيح 320
Imaging Atlas of Human Anatomyالبرشي

جيمي واير وبيرت أبراهامز - ترجمة تريك 
الفهيد ومحمد البيشاوي

2009طب318

2009طب169هيلكو ويردا وترجمة أحمد العرفججراحة الوجه الرتميمية والتجميلية321

الفحص والتقويم الرسيري يف جراحة 322
العظام واملفاصل

 Clinical Assessment and Examinition
in Orthopardies2009طب312يس ركس وترجمة طريف األخرس

تاريخ النرش
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2009كيمياء531مايك النكاسرت-ترجمة محمود منيشGreen chemistry an introductiory textالكيمياء الخرضاء323

2009كيمياء413جاريث توماس-ترجمة عيل اإلمام وآخرونMedicinal Chemistryالكيمياء الدوائية ج3241

Lectures Notes on Haematologyمحارضات متهيدية يف أمراض الدم325
ن يس هيوز جونز وآخرون -ترجمة شهاب 

املشهداين ولييل القويز
2009طب373

Lectures Notes :Obstetrics and مخترص محارضات : التوليد والطب النسايئ326
Gynaecology

ديانا هاملتون وفايريل- ترجمة ملك 
عبدالحكيم ويوسف النحاس

2009طب444

E-business Mattersمواضيع يف األعامل اإللكرتونية327
جوناثان ويالن وكن ماكسلون- ترجمة 

عبدالرحمن مرزا
2009حاسب360

باسكوس:الحياة اليومية يف مدينة ثغرية 328
2009تاريخ236ريكاردو بنيتو - ترجمة عبدالله العمريباألندلس

2009طب233سوزان بلفور - ترجمة نارص املنصورساعد نفسك:بتحريرها من الضغط النفيس329

شامئل وأوصاف سيد املرسلني محمد صل 330
الله عليه وسلم

الحافظ الرتمذي - ترجمة عبدالرحيم 
يعقوب

2009ادب336

دليل مامرسة التدريس ج3311
لويس كوهني وآخرون - ترجمة محمد 

سامل
2009تربية487

مبادىء التحليل الطيفي الجزيئي ج3321
كولن باتويل وأليان ماكاش - ترجمة عادل 

األزهري
2009زراعة216

مقدمة يف فسيولوجيا النبات العملية333
فهد القريني وعبدالسالم مليجي - ترجمة 

سامي الوكيل
2009زراعة444

تاريخ النرش
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محو األمية املعلوماتية وأمية تقنية 334
املعلومات

آلن مارتن وهانيلور رادر - ترجمة مبارك 
سليامن

2010حاسب402

2010لغة180فرانك بيكر - ترجمة عبدالرحمن الطريرياسس نظرية االستجابة للمفردة335

اإلرشاف الرتبوي الداعم للتعلم336
جيمس أسلتني وآخرون - ترجمة راشد 

العبدالكريم
2010تربية276

2010اعالم190بيرت ستيفن - ترجمة فهد الخريجيالدليل املنطقي لإلعالم العاملي337

2010حاسب212جوليا دغلبي - ترجمة عبدالقادر الفنتوخكيف تكون معلامً عرب اإلنرتنت338

مفاهيم خاطئة حول تعلم وتعليم 339
2010لغة251كيث فولس - ترجمة إبراهيم القريناملفردات

االستشارات التغذوية لتغيري منط الحياة340
ليندج سنيتالر - ترجمة خالد النمري 

وإسامعيل الشايب
2010زراعة251

أبعاد تعلم اللغة مبساعدة الحاسب اآليل 341
 CALL2010حاسب491مايك ليفي - ترجمة محمد الزهراين

التواصل متعدد اللغات: الرتجمة التجارية 342
2010لغة279ماتيو غيدير - ترجمة محمد طجوواملؤسساتية

2010لغة464منى بيكر - ترجمة عبدالله الحميدانموسوعة روتلدج لدراسات الرتجمة ج3431

نظرية الرتجمة344
فاديم سديوينيكوف وأولغا برتوفا - 

ترجمة عامد طحينه    
2010لغة600

2010علوم204ر ه س ونرتتن - ترجمة حامد السويدانانتقال الحرارة345

البوليمرات346
ديفيد والتون وفيليب لورمير - ترجمة 

محمد خطاب وحسني يحي
2010علوم369

تحليل الرتكيب البلوري :املبادىء 347
2010علوم480وليام كليج وآخرون - ترجمة رفعت محفوظوالتطبيق

2010علوم441ترجمة ليىل الجهيامنتطور مبادىء الحفار348

2010علوم409جون ميلسون - ترجمة نارص العريفيالجيو فيزياء الحقلية349

تاريخ النرش
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الدليل املعميل لعزل وتعريف ممرضات 350
الطيور ج1

ديفيد سواين وآخرون - ترجمة عبدالله 
الخلف

2010طب644

الذبذبات واألمواج والفوىض الحركية 351
2010علوم177ستفن سكوت - ترجمة عامر تيفزهالكيميائية

السطوح352
غازي أتار وكولني بارنس - ترجمة أحمد 

عوييس
2010هندسة223

فسيولوجيا الجهد البدين عند الخيول ج3531
ديفيد مارلني وكاثرين نانكريفس - ترجمة 

محمد الخليفه وصالح قنديل
2010زراعة385

2010علوم127بيرت آتكنز  - ترجمة أحمد العويسقوانني الكون األربعة354

الكيمياء التناسيقية للمركبات الحلقية 355
2010كيمياء205إرين كونستايل -ترجمة محمود منيشالصغرية

النمذجة الخلوية يف نظم املعلومات 356
2010جغرافيا295مايكل دميريس - ترجمة عيل الغامديالجغرافية

أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحة 357
2010طب222طارق جامل - ترجمة عبدالرحمن السنويسالرأس والرقبة

دليل تقنية منتجات اللحوم358
م د رانكن - ترجمة إبراهيم الشدي 

وإسامعيل الشايب
2010زراعة397

علم األعصاب للمختصني يف عالج أمراض 359
2010طب547رسل الف و واندا ويب - ترجمة محمد كبهاللغة والنطق

عيوب القلب لدى األطفال360
شريي وايلد - ترجمة عبدالله الجارالله 

ونبيل العبدالرزاق
2010طب161

2010فيزياء440لندا كوستانزو - ترجمة محمد الزغبيالفيزيولوجيا ج3611

املخترص يف األمراض الجلدية362
روبن غراهام وآخرون - ترجمة إبراهيم 

الحقيل
2010طب380

2010طب623ر س كاندبور - ترجمة أمري التيناوي وآخروناملرجع يف التجهيزات الطبية الحيوية ج3631

املرشد الدرايس ملرجع وليام يف التوليد364
سوزان كوكس وآخرون - ترجمة عبدالرحمن 

النحاس
2010تربية591

املشاكل الراهنة يف جراحة رسطان 365
2010طب177ماكاتوا وبيرت سكاردينو - ترجمة داين رباحالربوستاتا املوضعي

تاريخ النرش
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نحو فهم اختبارات اللدائن366
دونالد هيلتون - ترجمة عثامن العثامن 

ورابح الليثي
2010علوم141

األخذ بآراء الناس واحتياجاتهم367
راتشل كابالن وستيفن كابالن-ترجمة عمر 

باهامم
2010تربية330

إسرتاتيجيات التخطيط والتصميم لتحقيق 368
2010هندسة437أدريان بتس - ترجمة زياد علم الديناالستدامة والربح عىل مستوى العمران

2010لغة260روبرت إجلستون - ترجمة سعيد شعباندليل اإلنجليزية-دليل طالب األدب369

2010ادب364بيرت ستوكويل - ترجمة سلوى نقيلمقدمة يف النقد الشعري املعريف370

2010لغة180فرانك بيكر - ترجمة عبدالرحمن الطريريأسس نظرية االستجابة للمفردة371

اساسيات يف العلوم الرياضية372
د س سيفا و س غ رولينغ - ترجمة معروف 

سمحان 
2010تربية250

تاريخ النرش
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مبادىء تطور الحفاز373
جيمس ت وريتشارد سون - ترجمة ليىل 

الجهيامن
2011علوم441

374
تطوير التطبيقات املعتمدة عىل الكائنات 

باستخدام لغة مايكروسوفت فيجوال 
بيسك.نت

2011حاسب818إ ريد دوك وآخرون - ترجمة إبراهيم معوض

2011طب535لويز كمينكز - ترجمة محي الدين حميدياللسانيات الرسيرية375

ماقبل الهيمنة األوروبية النظام العاملي 376
2011ثقافة547جانيت أبو غيد - ترجمة محمد كبهبني 1250-1350م

2011ثقافة317ألربت حوراين - ترجمة أنس مكتبياإلسالم يف الفكر األورويب377

2011ثقافة386أندرو هايوود - ترجمة منري بدوياملفاهيم األساسية يف السياسة378

تعليم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة يف 379
الصفوف العادية

دونالد دوالج وريتا لويس ترجمة إبراهيم 
املعيقل وإيهاب البيالوي

2011تربية495

2011زراعة170بوب ديفز - ترجمة مهدي السلطانمقدمة يف اإلحصاء الزراعي380

مامرسات التدخل املبكر عرب العامل381
صمويل أودوم وآخرون - ترجمة أحمد 

التميمي
2011ثقافة465

إسرتاتيجيات أداء االختبار382
جودي كيسلامن تريكل وفرانكلني بيرتسون 

- ترجمة خالد الدامغ
2011تربية170

العوملة املتنوعة من أجل مقاربة متعددة 383
الثقافات يف اإلدارة

دومينيك دو كورسيل - ترجمة محمد 
البقاعي

2011ثقافة590

تعليم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد384
مارتن هنربي - ترجمة محمد أبوشعريه 

ومحمد عواد
2011تربية231

إدارة االختناقات املرورية يف املناطق 385
2011ادارة382مجموعة عمل دولية ترجمة صالح الفوزانالحرضية

نظرية السياسة الخارجية386
جلني باملر وت كليفتون مورجان- ترجمة 

عبدالسالم نوير
2011ثقافة288

وسائل اعالمنا ليست ملكا لهم387
روبرت جزين وجون نيكوالس - ترجمة فهد 

الخريجي
2011اعالم164

تاريخ النرش

2011



سنة الرتجمة املجالعدد الصفحاتاملؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم

http://www.sotp-marsad.com/translate/haut.php

أساسيات الفيزياء للكيميائيني388
ج أ د ريتيش و د أس سيفيا - ترجمة 

مرتيض يوسف
2011علوم217

تقييم اللغة باستخدام تقنية الحاسوب389
كارول تسابيل ودان دوقالس - ترجمة سعد 

القحطاين
2011حاسب223

2011كيمياء230د م ب منجوس - ترجمة معتصم خليلاساسيات الكيمياء غري العضوية 3902

اساسيات يف العلوم الرياضية )مسائل 391
محلولة)

د س سيفا و س غ رولينغ - ترجمة معروف 
سمحان 

2011رياضيات218

تبسيط عملية اإلرشاد الورايث392
باتريشيا فيتش وآخرون - ترجمة منرية 

الحسن
2011زراعة456

مقياس الضغط 393
جني-لويس بريود -ترجمة عبدالحفيظ 

الشيناوي وطالل الرفيعي
2011طب493

الكيمياء التناسيقية للمركبات الحلقية 394
الكبرية

إدوين س كونستابل -ترجمة محمود 
منيش

2011كيمياء205

2011زراعة375ريك برازنيجتزن - ترجمة نارص العريفيالهيدروجيوجيا الحلقية395

االستخدام األمثل يف طب الفحوصات 396
اإلشعاعية الرسيرية

الكلية امللكية ألطباء األشعة بلندن - ترجمة 
نزار النقشبندي

2011طب193

التقنية الطبية الحيوية النانوية397
نيلينا مالش - ترجمة أحمد الحموى وطارق 

الرسنجاوي
2011طب380

املرجع يف الهندسة اإلكلينيكية398
جوزيف دايرو - ترجمة ممدوح منيف 

وآخرون
2011طب645

املستهلك الرقمي:إعادة تكوين مهن 399
املعلومات

ديفيد نيكوالس وإيان روالندز - ترجمة 
سليامن العقال

2011حاسب334

تطوبر مناهج التمريض400
لينا أويس وآخرون - ترجمة وسام سليم 

وآخرون
2011زراعة349

دليل الحاالت الطارئة للعني:التشخيص 401
والعالج

ليونكس ويب وجاك كانسيك - ترجمة 
هاين املزيني

2011طب373

مطالبات وتغيريات وحل نزاعات عقود 402
2011هندسة344باول اليفني - ترجمة خالد القحطاينالتشييد

تاريخ النرش
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مقدمة يف تقنية األجهزة الطبية الحيوية403
جوزيف كار وجون براون - ترجمة طارق 

الرسنجاوي وأحمد الحموي
2011طب545

التجهيزات الحيوية404
جون إنديريل - ترجمة حسن السيد 

وممدوح منيف
2011علوم298

املامرسة العملية إلدارة التكنولوجيا 405
الطبية

انثوين تشان - ترجمة ممدوح منيف 
ومحمد طليامت

2011طب211

هندسة مصادر املياه«التصاميم والطرق 406
2011هندسة719أناند براكاش - ترجمة عبدالرحمن العذبةاألساسية«

2011هندسة582كليف موتن - ترجمة طاهر لدرعالتصميم العمراين:الشوارع والساحات407

2011هندسة376كليف ماوتن وآخرونUrban Designالتصميم العمراين:الطريقة والتقنيات408

2011علوم295ريتشارد أوسنت - ترجمة سامي ديبالعنارص املناخية يف تصميم املواقع409

فهم العالجات املثرية للجدل الخاصة 410
باالطفال

ليزا كرينز -ترجمة محمد عبدالسميع 
ومحمد جالل

2011تربية320

من يشء يولد يشء: ملخص ملنهجية 411
2011هندسة388برونو موناري - ترجمة جامل شفيقالتصميم

2011علوم164روبرت إيروين - ترجمة عاطف يوسفالحمراء412

تقييم تأثريات التنمية413
روبرت بارشل وآخرون -ترجمة نارص أبو عنزه 

ومحمد عربيات
2011ثقافة538

414
ثورة تأثري الرشق:تأثري الرشق األدىن 

عىل الثقافة اإلغريقية يف أوائيل العرص 
القديم

2011ثقافة315ولرت بريكات - ترجمة محمد الطه

السياحة الرتاثية415
دالني تيمويث وستيفن بويد - ترجمة 

عبدالنارص الزهراين
2011ثقافة379

2011طب391هيلني كارسيو - ترجمة جوهرة املطوعاإلجراءات العالجية لتأخر اإلنجب عند املرأة416
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2012حاسب581فالستش وآخرون - ترجمة عبدالله الغامديأساسيات تحليل وتصميم النظم417

مقدمة يف اإلحصاء للمهندسني الطبيني 418
الحيويني

كريستينيا روبيال - ترجمة حسن السيد 
وممدوح منيف

2012حاسب136

2012ثقافة352برهان الحنفي - ترجمة رشيفة الحوشاينرشح الفصول يف علم الجدل419

استبانات أعامر ومراحل420
جني سكويرز وآخرون - ترجمة إبراهيم 

العثامن
2012ثقافة440

اإلعداد للتعلم اإللكرتوين املدمج421
أليسون جون وكريس بجلر - ترجمة عثامن 

الرتيك وآخرون
2012تربية233

التخطيط بعد عام 4222000
فيليب ينجر ومايكل تشامبان - ترجمة 

عبداالله املعيوف
2012ثقافة549

2012تربية310مالرتن ويدل - ترجمة يوسف الشميمريالتخطيط من أجل التغيري التعليمي423

التدريس الفعال يف تعليم املوهبني من 424
خالل مدخل املدرسة املتكاملة

ويندي روبينسون وجيم كامبيل - ترجمة 
هشام حسني

2012تربية270

العوملة وتدريس اللغة425
دايفيد بلوك وديبورا كامريون - ترجمة 

محمد الرششايب
2012ثقافة340

2012لغة332مايكل كالين وآخرون - ترجمة محمد جاللاللغة والعالقات اإلنسانية426

املوارد البديلة للطاقة:البحث عن الطاقة 427
2012علوم387بول كروجر - ترجمة هاين األنصارياملستدامة

تنمية املوارد البرشية428
جون وارنر وراندي ساميون - ترجمة 

عبداملحسن نعساين
2012ادارة874

دليل دعم املامرسات املهنية: استخدام 429
2012تربية258شارلوت دانيلسون - ترجمة فهد أبامنياإلطار التدرييس يف املدرسة

ما يجب أن يعرفه كل معلمي الرتبية 430
الخاصة 

مجلس األطفال غري العاديني - ترجمة عيل 
هوساوي

2012تربية397

2012ثقافة638جون شامري - ترجمة مصطفى قاسممأساة سياسية القوى العظمى431

2012لغة498إنريك لوردا - ترجمة عبدالله عبدالرحمنمدرسو اللغة من غري الناطقني بها432

تاريخ النرش
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مذكرات محارضات يف نظرية وسياسة 433
التجارة الدولية

ريتشارد بومفرت - ترجمة سفر القحطاين 
وكامل بشري

2012ثقافة324

مولد الوفرة :كيف تشكل رخاء العامل 434
2012علوم548ويليام برينشتاين - ترجمة مصطفى قاسمالحديث

2012ثقافة308كايت ويليس - ترجمة عبدالله الغامدينظريات التنمية وتطبيقاتها435

الدليل الكامل يف تعليم اللغات:كيف 436
2012لغة176جيل جميس - ترجمة عبدالله الحسينيتتعلم اللغة بيرس ومتعة

مدخل إىل علم الرتجمة:التأمل يف 437
2012لغة342ماتيو غدير - ترجمة محمد طجوالرتجمة ماضياً وحارضاً ومستقبالً

مهارة الكتابة يف اللغة الفارسية438
انتشارات مدرسه -ترجمة عبدالحكيم 

السنان
2012لغة126

ابجديات طب الجلد439
باول بوكستون وراشيل جونز - ترجمة غادة 

سيف
2012طب493

2012رياضيات336جون فاذر - ترجمة نوفل الزريبيالرياضيات املالية واأللكرتونية440

2012زراعة203جون فيلد - ترجمة رضا عامر وحسني يحيىاملذيبات الالمائية441

2012طب396كريستوفر والش - ترجمة حنان باباياملضادات الحيوية442

النمذجة الرياضية للحساسات الحيوية443
روماس بارونس وآخرون - ترجمة عمرو 

عبدالعاطي ونارص عمر
2012رياضيات572

اساسيات الكيمياء غري العضوية 444
مارك وينرت وجون اندرو - ترجمة محمد 

غزايل وحسني يحيى
2012كيمياء188

بكترييولوجيا البرش :نظرة بيئية445
مايكل ويلسون - ترجمة عبدالنارص إبراهيم 

وعيل السالمة
2012زراعة479

2012تربية245ستيفن فرينش - ترجمة صالح العبداللهالعلم مفاهيم فلسفية أساسية446

كيمياء الحالة الصلبة :مقدمة447
لييل سامرت وإليان مور - ترجمة رفعت 

محفوظ
2012كيمياء493

2012علوم361مالكوم باري - ترجمة مزيد الرتكاويتخطيط وتطوير وتشغيل واحات العلوم448

تاريخ النرش
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أساسيات جراحة العظام املعارصة449
هاري سكرن وميشيل فيتزباتريك -ترجمة 

طريف األخرس
2012طب512

االختبارات الخاصة يف فحص العظام 450
2012طب377جيف كونان - ترجمة عبدالعزيز األحيدبواملفاصل

2012هندسة379سوزان سون - ترجمة صالح الزايرالتشكيل بالطني451

2012زراعة1438ستايس نيكس - ترجمة أحمد موىسالتغذية األساسية والحمية والعالجية452

األجهزة الطبية: التطبيقات والتصميم453
جون ويسرت - ترجمة حسن السيد ومحمد 

العدوي
2012طب642

الفحص الجسامين للعمود الفقري454
تودج ألبريت وألكسندر  فاكارو -ترجمة 

عبداملنعم الصديقي
2012طب183

املبادىء األساسية يف جراحة الصدر455
أالن كاسون ومايكل جونستون - ترجمة 

وسيم حجار وصالح رحال
2012طب437

الدليل الشامللوالدي األطفال املصابني 456
2012طب424كانس سيمونز -ترجمة مسلم الصاعديبالربو

2012زراعة378جيمس استار وآخرون -ترجمة أحمد دوابهاملقاومة النباتية457

إصالح األشعة السينية458
جوزيف بانيتشيللو -ترجمة ممدوح منيف 

ومحمد طليامت
2012طب317

تصميم وتشغيل نظم الري املزرعي459
جلني هوفامن - ترجمة عبدالرحمن العذبه 

ومحمد النرس
2012زراعة1636

تقنية النانو الحيوية 460
إليزبيت بايازوغلو وأرفيند بارثاسارايئ 

-ترجمة محمد العابد
2012زراعة219

جراحة الفم الوجه والفكني461
جونثان بدلر وجون فريم - ترجمة أحمد 

الزهراين
2012طب484

رشح علم املناعة الطبية462
ثاو دوان وآخرون - ترجمة محمد جادالرب 

وعادل املقرن
2012طب619

2012طب412بروس جيمس وآخرون - ترجمة حاتم كلننت مدونة محارضات يف طب وجراحة العيون463

2012طب131جعفر عبدالله - ترجمة باسم أبو رافععدم القدرة عىل اإلنجاب464

تاريخ النرش
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2012علوم273ديفيد ميل - ترجمة سليامن الحريبعلم املناعة465

معالجة اإلشارات الفسيولوجية العشوائية466
تشارلز ليسارد - ترجمة ممدوح منيف 

وحسن السيد
2012علوم216

التحكم والتعلم والتطور الحريك467
أوتيل اندريا وسارة استيل - ترجمة سعيد 

الرفاعي
2012تربية425

2012هندسة508جون النج - ترجمة حازم عويسالتصميم العمراين468

2012حاسب733أرلني تيلور ودانيل جودري - ترجمة هاشم سيدتنظيم املعلومات469

2012هندسة170ك و سميثري - ترجمة محمد الحصنيأسس التصميم يف العامرة470

كتاب اإلكسبو471
جوردن ليندن وبول كريتون - ترجمة محمد 

الغامدي
2012ثقافة233

2012ادب395شاه رستم - ترجم محمد الجبايلاألدب الشعبي عند العرب والرتك472

2012ادب398براديل روجر - ترجمة عبدالنارص الزهراينترميم اآلثار لآلثاريني473

2012علوم398كاي وآخرون - ترجمة عبدالنارص الزهراينتقنيات القياس الضويئ474

الطريف الطويل: ملاذا يكون مستقبل 475
2012إدارة308كريس أندرسون ترجمة فؤاد العوادالتجارة يف بيع القليل من الكثري؟

2012تربية341ميشل هوسب وآخرون ترجمة زيد البتالالقياس املبني عىل املنهج476

تدريس علم النفس477
ساندرا جوس لوكاش وآخرون ترجمة بدر 

الحريب وعمر جبق
2012تربية432

التعليم والتعلم الهنديس الفعال478
كارولني بييل & إفان مور ترجمة عصام 

العامر & ماهر الصاحب
2012تربية349

التلقيح بالنحل يف النظم البيئية الزراعية479
روسالند جيمس وآخرون ترجمة أحمد 

الغامدي & يحي العتال
2012زراعة377

العمل مع أرس األطفال ذوي االحتياجات 480
الخاصة

نانيس سيلو & ماري براتر ترجمة زيدان 
رسطاوي & صفاء قراقيش

2012تربية576

التغري والتحدي محو األمية املعلوماتية 481
قرن21

سوزي أندريتا ؛ ترجمة أحمد بن عبد الله 
بن خضري.

3452012
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2013تاريخ519راؤول مكالوغلن ترجمة فهد العتيبيروما والرشق البعيد482

تدريس املتعلمني ذوي صعوبات التعلم 483
يف الرياضيات

هيلني شريمان وآخرون ترجمة سفيان 
عبيدات وأمين خشان

2013تربية462

ملاذا تحدث التفاعالت الكيميائية484
جيمس كلري & وبيتز ووثرز ترجمة محمد 

املراشده & أحمد الصالح
2013علوم526

2013رياضيات731جوزيف سيلفرمان ترجمة محمد خشانمقدمة يف نظرية األعداد485

كتاب الفحص اإلكلينييك الجيبي486
نيكوالس تايل & سيمون أوكونر ترجمة 

جامل الوكيل
2013طب357

إلقاء املحارضة: من التقديم إىل التدريس487
كيت إكسيل & وريج دينيك ترجمة هند 

العتيبي
2013تربية346

أسس العالقات الدولية488
بيرت سونش & جوانيتا إلياس ترجمة منري 

السيد
2013إدارة269

طب الفم لتيلدسيل489
آن فيلد & ليزيل لونجامن ترجمة سايل 

الحداد
2013طب393

2013لغة124شهاب فارس ترجمة عبدالله الغامديقراءات يف ثقافة اللغة اليابانية490

مهارات القرن الحادي والعرشين: التعلم 491
للحياة يف زمننا

بريين ترلينج & تشارلز فادل ترجمة بدر 
الصالح

2013تربية207

2013لغة345ماريشيا جونسون ترجمة عبدالعزيز أبامنيفلسفة أخرى الكتساب اللغة الثانية492

الرياضيات يف العراق القديم التاريخ 493
2013تاريخ658إلياتور روبسون ترجمة هشام بركاتاالجتامعي

2013لغة432ديفيد كريستال ترجمة سعد الحشاشاللغة اإلنجليزية: لغة العامل494

2013لغة392ر. ل. تراسك ترجمة محمد جاللملاذا تتغري اللغات؟495

2013طب132برييز ويليمز وآخرون ترجمة خالد املاليكفقد الصوت املهني496

2013علوم489د. رودين ب. اندرسون ترجمة عيل صمييلانتشار الوبائيات497
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2013طب296توماس إف بويرن ترجمة خالد الغامديأمراض الجلد الشائعة498

2013طب186كريس داوسن & هيون ويتفيلدأبجديات طب الجهاز البويل499

إدارة وتقييم نوعية مياه ري املسطحات 500
الخرضاء واملتنزهات

روين دنكن وآخرون ترجمة عبد رب الرسوا 
العمران

2013زراعة607

التدريب عىل القولبة بالحقن501
والرت ميخائيل وآخرون ترجمة عثامن 

العثامن & عزيز أبو خلف
2013هندسة267

تبسيط قياس ديناميكية الجهاز البويل502
كريستوفر تشايل & سكوت ماكدير ترجمة 

داين رباح
2013طب385

املهارات االلكلينيكية للصيادلة مقاربة 503
2013طب542كارين تيتزي ترجمة هشام أبو عودهمتمحورة حول املريض

خطوة بخطوة يف العناية املركزة504
ستيفن فرينش ترجمة هدى النحاس & 

رائد السطيل
2013طب269

عالج التأتأة لدى األطفال واملراهقني 505
ودليل مرجعي للنشاطات

بيرت رامنج & داريل دودج ترجمة أحمد 
التميمي

2013تربية712

مرجع إشعاع األورام املعتمد عىل الدليل506
ماك روتش الثالث & إيريك هاتسن ترجمة 

إياد السعيد
2013طب618

2013طب567دايفيد ودجر ترجمة محمد الشهوانطب األمراض الجلدية507

موسوعة اضطرابات طيف التوحد508
كارول كينجتون & د. روث أنان ترجمة 

عبدالعزيز الربينث
2013طب606

509le roman féminin saoudien2013ادب359سامي جريديد ترجمة الهادي الخليل

510histoire du Ravaume d›Arabie Saoudite2013دين583عبدالله العثيمني ترجمة صالح العنزي

2013تاريخوليام ستوري ترجمة حسني الشيخكتابة التاريخ دليل الطالب511
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2014طب382ايرنست يو كونراد ترجمة فوزي الجارسأورام العظام512

علم نفس الطريان والعوامل البرشية513
مونيكا مارتينسني & دايفد هنرت ترجمة 

هشام العسيل
2014تربية451

دليل ما وراء الذاكرة والذاكرة514
جون دونلوسيك ترجمة سلطان العويضه 

وأحمد الغرايبة
2014تربية610

2014لغة315نزار حبش ترجمة هند الخليفةمقدمة يف معالجة الطبيعية للغة العربية515

2014تربية588تيمويث ج. نيوياي وآخرون ترجمة سارة العرينيالتقنية التعليمية للتعليم والتعلم516

2014تربية232جون وايلز ترجمة رائد العبدالكريمقيادة تطوير املنهج517

2014لغة224ماتيو قيدير ترجمة بندر الهذالالعراق والرتجمة518

العربية للعامل للناطقني بلغات أخرى519
محمد عبدالخالق وآخرون ترجمة عبدالله 

الغامدي
2014لغة330

2014لغة568دانيل غواديك ترجمة فايز الشهريمهنة املرتجم520

التقنية الحيوية للحرشات521
اندرياس فلسينسيك ترجمة أرشف 

مشايل
2014زراعة310

2014تربية359بيج كيل ترجمة جرب الجربالتقييم البنايئ يف العلوم522

إجابات عن السمعيات523
ميكل فالنت وآخرون ترجمة عبدالرحمن 

السنويس
2014طب160

اإلرقاء والتخرث يف أمراض النساء والوالدة524
مايكل ج بايداس وآخرون ترجمة نريفاتا 

بيومي
2014طب618

2014طب500توماس برايس ترجمة رشيف الوتيديإصابات الحبل الشويك525

التصنيع النانوي املوجه للتطبيقات الطبية 526
الحيوية

تشاال إس كرمان وآخرون ترجمة نارص محمد 
وطارق الرسنجاوي

2014طب826

2014طب508هيذر هيدريك وآخرون ترجمة خالد صالح الدين التطبيقات العملية يف التغذية للرياضيني527

2014زراعة601فيم سوتارت وايريك فاتدام ترجمة السيد أحمد التقنية الحيوية الصناعية528

تاريخ النرش
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الطب النفيس الجسدي529
جيمس آموس وربورت روبينسون ترجمة 

فهد العصيمي
2014طب440

2014طب460وليم سريز ترجمة تريك الخريفالطفل الخديج530

النانو: املواد والتقنيات والتصميم531
دانيال شودك وآخرون ترجمة حسني محمد 

ونارص محمد
2014علوم702

تصنيع الفواكه والخرضوات532
ويم جونجني ترجمة فهد الجهيمي 

وإسامعيل الشايب
2014زراعة838

2014هندسة498باسكال فريدونك ترجمة آمري التيناويتطورات الهندسة الطبية الحيوية533

تقنية النانو وهندسة األنسجة حاملة الخاليا 534
واألنسجة

كاتويت الورنسني والكشمي اس نري ترجمة 
محمد الرز

2014هندسة681

حقائق عن رسطان الثدي535
كرستويل ساوندورز وصنل جاسال ترجمة 

رئيسة عبدالوهاب & محمد الدهمش
2014طب248

دليل االستجابة إلصابات أسلحة اإلبادة 536
2014طب867تشارلز ستيوارت ترجمة أسعد شجاعالجامعية واإلرهاب

2014طب355جني سبنرس ترجمة عبدالعزيز الراشدصحة األطفال537

2014طب805مارك بيتي وآخرون ترجمه أسعد عسرييطب الجهاز الهضمي538

علم السموم539
ساميون جي يو ترجمة عيل آل رسور  

وحمدي إبراهيم
2014طب336

علم دراسة القولون واملستقيم540
اندروب زيار وستيفن ويكسرن ترجمة أحمد 

الزبيدي
2014طب376

2014طب361بيرت بانكس واندرو براون ترجمة هشام خليلكسور الهيكل الوجهي541

2014إدارة262ديفيد بارمينز ترجمة أحمد عكاوي مؤرشات األداء الرئيسة542

2014حاسب371هانكرسون وآخروننظرية التشفريوالتعمية543

االستعاضات السنية الرسيرية544
مصطفى حسب الله ويوسف تالك ترجمة 

عبدالله الغامدي
2014طب348

22014 مجديفيد فنج ترجمة محمد العدوي وآخرونBiomedical information technologyتقنيات املعلوماتية الطبية الحيوية545

تاريخ النرش
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تعليم التداولية وتعلمها546
اندرود كوهني ونوريكو ايشهارا ترجمة 

سعد القحطاين
5152015

امللوثات الكريالية547
عيل عمران وحسن ابو عينني ترجمة محمد 

عبدالله
5642015

Chemical sensors an introduction for الحساسات الكيميائية548
scientists and engineers5102015بيرت جورندلر ترجمة يارس النقادي وآخرون

تحسني مهارات التواصل لدى االطفال 549
الصم

جيمس ماهيش ]و3 آخرون[ ؛ ترجمة د. 
عيل بن حسن الزهراين.

2015لغة333

معالجة اشارات القلب الصوتية550
تأليف عباس عباس، رشا بسام ؛ ترجمة 

محمد آمون رشايب.
2862015

اإلحصاء يف عامل األعامل : نهج صنع القرار551
تأليف دافيد غروبرن ]و3 آخرون[ ؛ ترجمة 

ماهر دريد بدوي
7562015

552
تحسني مهارات التواصل لدى األطفال 

الصم وضعاف السمع يف بيئات التعليم 
العام 

جيمس ماهيش ]و3 آخرون[ ؛ ترجمة د. 
عيل بن حسن الزهراين.

3332015

القوة والوفرة : التجارة والحرب واالقتصاد 553
العاملي يف األلفية الثانية

 تأليف رونالد فيندالي، كيفني أورورك ؛ 
ترجمة د. مصطفى محمد قاسم.

2015

الحياة املستدامة : كيف تعتمد صحة 554
اإلنسان عىل التنوع اإلحيايئ

تحرير إريك شيفيان، أرون برنستني ؛ ترجمه 
أ. د. عويضة بن متريك الجهني، أ. د. مسلم 

بن محمد الصاعدي
7102015

تعليم الصم يف القرن الحادي والعرشين 555
4302015نانيس شيتز ؛ ترجمة طارق الريس.: املوضوعات واالتجاهات

تعليم التداولية وتعلمها حيث تلتقي 556
اللغة والثقافة

أندرود كوهني، نوريكو أيشيهارا ؛ ترجمة 
سعد بن محمد القحطاين.

5152015

هندسة الربمجيات 557
تأليف إيان سومرفيل ؛ ترجمة أحمد 

الحسني نغمش.
2015

التعويض االسرتاتيجي : منهج إدارة املورد 558
البرشي

تأليف جوزيف مارتشوكيو ؛ ترجمة عبد 
املحسن نعساين.

7652015

االضطرابات االنفعالية والسلوكية : النظرية 559
والتطبيق

 تأليف جو ويرب، سينثا بلوتس ؛ ترجمة 
إبراهيم عبد الله الحنو.

6162015

تاريخ النرش
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7202015فني تشاو ؛ ترجمة عبد الرحمن عيل العذبةهيدروليكا القنوات املائية املكشوفة 560

اللدائن واالستدامة : الوجود التوافقي بني 561
اللدائن الحيوية واألحفورية

مشيل تولينسيك ؛ ترجمة عثامن بن يحيى 
العثامن، حسن فؤاد محمد السيد.

4552015

562
اإلدارة الصفية للطالب ذوي االضطرابات 

االنفعالية والسلوكية : دليل الرتبويني 
خطوة بخطوة

جيورجي جيولياين، روجر بريانجلو ؛ ترجمة 
ختام ظافر فهد القحطاين.

2522015

الفيزياء الطبية : قطع مختارة يف الفيزياء 563
املتقدمة

مايك كرندل، كيفني بروكتور ؛ ترجمة خالد 
بن سليامن الزمامي، نارص بن عبد الرحمن 

الخميش.
3032015

مقدمة يف الجيولوجيا الطبية مع الرتكيز 564
عىل البيئات االستوائية 

تأليف س. يب. ديساناياك، روهانا شندراجيز 
؛ ترجمة عبد الباسط صربي محمد 

الرسوجي.
4122015

بناء املؤسسات القوية : تدبري التمويل 565
لألغراض غري الربحية

 Building a strong foundation :
fundraising for nonprofits

تأليف ريتشاردز ل. إدواردز، إليزابيث أ. س. 
بينفيلد ؛ ترجمة عبد العزيز بن عبد الله 

الربينث.
2102015

تاريخ النرش
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3712016ناثان لني ترجمة أنس مكتبيصناعة الخوف من االسالم566

طب الجهاز البويل567
مايكل مكفارلني ؛ ترجمة عبد الكريم 

سليامن الرستم
2016طب620

املرجع يف اللغويات التطبيقية 568
تحرير آلن ديفيس، كاثرين الدر ؛ ترجمة 

ماجد الحمد، حسني عبيدات
2016لغة

569
موجز تاريخ التبادالت الثقافية بني الصني 

والعامل العريب
تأليف سونغ شيان ؛ ترجمة د. حسانني 

فهمي حسني.
2016معارف225

570
مقدمة لألنظمة الذكية يف املرور 

واملواصالت
تحرير فرانز سكا كلجيل ؛ ترجمة د. حسن 

فؤاد السيد، د. محمد آمون.
2332016

الري بالرش والتنقيط 571
تأليف جاك كيلر، رون بليسرن ؛ ترجمة عبد 

الرحمن بن عيل العذبة
6892016

572
أساسيات التصميم التعليمي : ربط 

املبادئ الرئيسية مع الطريقة واملامرسة
 أيب براون، تيمويث قرين ؛ ترجمة عثامن 

بن تريك الرتيك.
4132016

573
التعلم والتعليم يف التعليم العايل 

املهني التأميل
تحرير جريج اليت، روي كوكس، سوزان كالكينس 

؛ ترجمة عبد الله أحمد بن عبد الرحمن.
5362016

574
الرتجمة : مشهد التعددية اللغوية والدفاع 

عنها
تأليف فرانسوا أوست ؛ ترجمة إبراهيم بن 

يوسف البلوي، محمد بن عامر الجوييل.
5972016

تطوير األرض575
 تأليف ديزي لندا كون ؛ ترجمة زياد أحمد 

محمد علم الدين
5432016

576
ما تفتقده اختبارات الذكاء : علم نفس 

التفكري العقالين 
 تأليف كيث ستانوفيتش ؛ ترجمة د. سامية 

بكري عبد العاطي.
4562016

577
اللسانيات األحيائية : استكشاف أحيائية 

اللغة 
تأليف اليل جنكنز ؛ ترجمة عبد الرحمن بن 

حمد املنصور.
5102016

تاريخ النرش
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578
الوراثة الجزئية للحرشات : مقدمة علم 

املبادئ والتطبيقات
 تأليف هوي مارغوري ؛ ترجمة د. يحيى 

زيك العتال، أحمد الخازم الغامدي.
2016

579
إنتاج الطاقة الحيوية والوقود الحيوي من 

النفايات والكتلة الحيوية
 سمري خانال ؛ ترجمة الدكتور نارص محمد عبد 

السالم عمر، الدكتور خليل عبد الرزاق خليل.
2016

580
التقييم الفعال للطالب ذوي االحتياجات 

الخاصة : منهج تطبيقي
تأليف تريي أوفرتون، زيدان أحمد 

الرسطاوي، أحمد أحمد عواد.
1172016

تاريخ النرش
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