
األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

1989بيري سميثتولي المسؤولية1

2002محمد علي الحواس. دمفهوم الشرق أوسطية وتأثيره على االمن القومي العالمي2

19972ديفيدكي نيكوالسأسطوورة الرئاسة األمريكية الحديثة3

أمين سعيدالثورة العربية الكبرى 4

2كاظم حطيط. دالعرب وتحديات المصير5

20023اكرام لمعي/ القساإلمبراطورية األمريكية6

نسخة2الجزء االول  (3-2-1) 2سعد البزاز(حرب تلد حرب)التاريخ السري لحرب الخليج 7

1996سعيد البزازالجنراالت آخر من يعلم8

الجزء الثاني2001روجيه غارودياإلمبراطورية األمريكية9

20032سعيد اللواندي. دأمريكا في مواجهة العالم10

19962بنيامين نتنياهومكان بين األمم اسرائيل والعالم11

20032عبد المنعم سعيد. دأمريكا والعالم والحرب الباردة وما بعدها12

2002محمد صادق صبور. د(أمريكا الالتينية)النقاط الساخنة في أوروبا 13

20022(آخرون)سمير أمين والعالقات العربية األوروبية14

2001ناظم عبد الواحد الجسور. دالوحدة األوروبية والوحدة العربية15

16
1999إبراهيم أبو خزان. دالحروب وتوازن القوى

19972ديفيد بارساميانتواريخ اإلنشقاق 17

سراج الدين الروبي/ اللواءاإلتصاالت والتقارير األمنية18

الصراع في  منطقة الشرق األوسط                           + علوم سياسية 



األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

19992ميشيل أغريون+ ناجي أبي عادالنزاع وعدم اإلستقرار في الشرق االوسط19

1997محمد األدهىالطريق الى حرب الخليج20

1995ريتشاردد نيكسونريتشارد نيكسون ما وراء السالم 21

2002مصطفى المزيني. دتأثير العالقات االمريكية الصهيونية على العالقات االمريكية المصرية22

1995الطبعة الثانيةسعد البزازرماد الحروب 23

أسطورة الرئاسة األمريكية الحديثة24

زبغينيو بريجينسكيالفوضى25

19972سامية رصاصيالعربدة الثانية 26

2003السيد سالم. دالتاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية 27

بوب وودوردالحجاب 28

1998بول كنرينشوء وسقوط القوى العظمى29

1993محمد تيسير التميميحرب الخليج بين االسباب والنتائج30

2001ناظم عبد الواحد الجاسور. دأسس وقواعد العالقات الدبلوماسية والقنصلية31

2003عمرو الليثيإختراق32

مفقود1الجزءالجزء الثاني موجود1997عبد الفتاح حجازي. دالتجارة اإللكترونية العربية33

2002سعيد البزازاألكراد في المسألة العراقية34

محمد حسنين هيكل2001العربي التائه 35

4سعد الدين إبراهيم. دكيسنجر وصراع الشرق األوسط36

1993غازي نهار. داالمن القومي العربي37



األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

1997سيار الجملالتحوالت العربية38

2000محمد رشيد الفيل. أالهجرة وهجرة الكفآءات العربية39

1997سيار الجملبقايا وجذور40

1999مفيدة محمد ابراهيمعصر النهضة العربية بين الحقيقة والوهم 41

2000محمد بوعشي. دالعرب والمستقبل في الصراع الدولي42

2001(آخرون)عبد العزيز بو تفليقة و/ الرئيسالنظام العربي إلى أين؟43

محمد صادق صبور. دالصراع في الشرق األوسط والعالم العربي44

الجزء األول+ الجزء الثاني2001كيري نيسانفضيحة البنتاجون 45

20022فؤاد شاكررجال صاغوا القون العشرين46

2001أحمد وهبان. د+ ليلى مرسي. د.أحلف شمال اطلسي47

1998وائل أحمد عالم. دالبرلمان االوروبي48

2002الطبعة األولىمحمد صادق صبور. دمناطق الصراع في أفريقيا49

1999سيار الجملزعماء و أفندية50

2001أحمد وهدان. دالصراعات العرقية51

2003صالح الدين حسن السيسي. داإلتحاد األوروبي والعملة األوروبية الموحدة52

رمزي سالمة. دمشكلة المياه في الوطن العربي53

20082(آخرون)زيدان كفافي و.د.أالقدس عبر العصور54

1995حسين أبو شنب. داإلتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي55

2001عاصم جابر. دالوظيفة القنصلية56



األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

1996نبيل راغب. د شهادة إسرائيلية67ناصر57

1995ممدوح نوفل(الطبخة)قضية قصة إتفاق اوسلو58

1998روجيه غاروديمحاكمة الصهيونية اإلسرائيلية59

1994جوردان توماس(التاريخ السري للموساد )جواسيس جدعون 60

أنيس صايغأيلول6113

جودة السعدأوهام التاريخ اليهودي62

1997عبد المنعم محمد بدر. دتطوير اإلعالم األمني العربي63

1999عبد الفتاح ماضيالدين والسياسة في اسرائيل64

1997أبطار الصقارإسرائيل وعقيدة األرض الموعودة65

20022عمرو رضا بيومي. دمخاطر أسلحة الدمار الشامل اإلسرائيليةعلى األمن العربي66

1998باري شيشسقوط إسرائيل67

1999عمر شديدالمياة واالمن الفلسطيني68

يحيى يخلف. أيوميات اإلجتياح والصمود69

19972عبد الرازق قاسم/ اللواءإدارة الحرب في إسسرائيل70

20002شمعون بيرزمستقبل إسرائيل71

1995شمعون بيرزمعركة السالم 72

روجيه غارودي. أغاروري يقاضي الصهيونية اإلسرائيلية73

19972صمؤيل كاتزاسرائيل في مواجهة جبريل74

3كولن شامبلراسرائيل والليكود والحلم الصهيوني75



األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

1992حسن شكريالملف السري األسود إلسرائيل76

2000للسيد ياسينتشريح العقد اإلسرائيلي77

1990كلير اوي+ فيكتور فيسكيعن طرق الخداع78

1996أحمد كمال شعث. دالقدس الجريح محور الصراع األدبي79

2002يوسي ملماناإلسرائيليون الجدد80

حسام محمد أبو حاكمةأوهام اليهود في الوطن الموعود81

1997فيكتور فيسكيأسد يهودا82

1999منير شفيقاتفاق أوسلو الى الدول ثنائية القومية83

1997اسرائيل شحاكأسرار مكشوفة84

1999(آخرون)آرنولد هايد نهايمر والسياسات العامة المقارنة85

86
1992مذكرات ارائيل شارون

2002محمد سالمة. د+فتحي سلطان. د(الشباك)المخلب الدموي 87

2000زياد منىمقدمة في تاريخ فلسطين القديم88

2003فيليب لومارشاناسرائيل فلسطين غدًا89

اسرائيل شحاك عام من الخطايا3000اليهود واليهودية 90

20022محمد عيسى داوودسر المؤامرة91

2003عصام سخنينفلسطين والفلسطينيون 92

2002ممدوح نوفلاإلنتفاضة إنفجار عملية السالم93

1993ديفيد جلمورالمطرودون محنة فلسطين94



األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

1991روجيه غاروديفلسطين أرض الرساالت السماوية95

1998مروان درويشاليهود والشرقيون وحركة شاس96

2000نايف حواتمةأبعد من اوسلو فلسطين الى أين97

هند أمين البديريأراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ98

2001ابراهيم الجندي. دالالجئون الفلسطينيون بين العودة والتوطين 99

1998أمين الريحانيمصير فلسطين 100

زياد أبو عمرة. دالمجتمع المدني والتحول الديموقراطي في فلسطين101

غسان كنفانيعائد على حيفا102

1996نورمان فنكليستينصعود وأفول فلسطين103

20042مؤتمر حق العودةدليل حق العودة104

1999سلمان ابو ستةحق العودة 105

1995طلع حسن/ سامي الشاميمذكرات اسحاق شامير106

2000جودن توماسانحطاط الموساد107

1998حسان حالق. دفلسطين108

2محمود كلم(ناجي العلي)كامل التراب الفلسطين109

19972الطبعة األولىكولن شندلرإسرائيل الليكود والحلم الصهيوني110

1999الطبعة األولىمهدي شحاتةمستقبل القدس العربية111

1999ابراهيم عبد الواحد. دالبحث عن فلسطين 112

2001شحادة الخوريالقدس في مواجهة الخطر113



األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

114
1999(وآخرون)السيد ياسينصراع القرن

صالح أبو أصبع. دالعولمة والهوية115

2002سعيد اللواندي. دبدائل العولمة116

2001آدم مهدي أحمد. دالعولمة وعالقتها بالهيمنة التكنولوجية117

2002خلدون حسن النقيبآراء في فقه التخلف118

1999سامي المجدوبالعولمة واإلقليمية 119

2ثاني+مجلد أولعبد الوهاب المسيري. دالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة120

20002سيار الجميلالعولمة والمستقبل121

2003الطبعة األولىزكريا طاحونبيئات ترهقها العولمة122

2002ابراهيم نافعإنفجار سبتمبر بين العولمة واألمركة123

2003صالح عباس. دالعولمة في إدارة المنظمات العالمية124

2000زكريا إمام/ البروفسورفي مواجهة العولمة125

2002السيد ياسينالحوار الحضاري في عصر العولمة126

2001السيد ولد أباهاتجاهات العولمة127

علي العميمالعلمانية والممانعة اإلسالمية128

2002محمد الجوهري. دالعولمة والثقافة اإلسالمية 129

1998عمرو عبد السميع. دالديموقراطية130

2001إيليا حريقالديموقراطية وتحديات الحداثة بين الشرق والغرب131

2000الطبعة األولىبراين أيمز+ مايكل كريفان أدوات ووسائل التعذيب تاريخ التعذيب132



األجزاء المفقود األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

2000اسامة محمد بدر. دمواجهة اإلرهاب 133

2002محمد صادق صبوراإلرهاب في العالم 134

2001أحمد أبو الروساإلرهاب والتطرف والعنف في الدولة العربية 135

1999هشام الحديدي . داإلرهاب 136

20022حسين رشوان. داإلرهاب والتطرف 137

2002يسري مصطفىالمجتمع المدني وسياسات اإلفقار في العالم العربي138

2000الطبعة األولىتامر محمد. دالدبلوماسيةالمعاصرة واستراتيجية إدارة المفاوضات139

19972كارول ديغلراإلنطالق من الماضي140

1989إدارة البحوث والدراساتإدارة أنظمة المعلومات الحكومية 141

1998أحمد بدرالرأي العام142

2000محمد حسنين هيكلكالم في السياسة143

محمد حسنين هيكلعام من االزمات144

2002محمد احمد العشمريالتاريخ السياسي للدولة اليمنية الحديثة145

2حسن حنفي. دالدين والسياسة والثقافة في الوطن العربي146

19972الطبعة الرابعةروجيه غاروديحوار الحضارات 147

1999الطبعة األولىالصافي سعيدالعتبات المدنسة في الشرق األوسط148

2001عائد محمد بن حرب. دصوفية الفكر الفلسفي149

2000ناظم عبد الواحد الجسوري. ددراسات في علم السياسة150

(2+1)جزئين الجزءفؤاد شاكرالسياسة الدبلوماسية151



األجزاء المفقود األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

2أشرف العيسوي+ إبراهيم عصام. دأجهزة اإلستخبارات والدور الجديد في األلفية الثالثة152

آالن تورينما هي الديموقراطية153

2000الطبعة الثانيةمحمد غالب باكزادة/ اللواءاالمن وإدارة أمن المؤتمرات154

2002الطبعة األولىمحمد السيد سليم. د20-19تطور السياسة الدولية في القرنين 155

2002هادي خضراويأبرز قضايا السياسة الدولية المعاصرة 156

2003محمد حسنين هيكلسقوط نظام157

1994حسين عمر حمادة. داالدبيات المسونية158

2001ممدوح نوفلالبحث عن دولة159

2002الطبعة األولىناصر الدين النشاشيبيبالش سياسة160

1992الطبعة األولىفراي. آلالقوى الخفية في السياسة العالمية161

عبد هللا هدية. د.أاشكاليات السلطة والحرية162

2001الطبعة الثانيةمحمد عيسى داوودالمفاجأة بشراك ياقدس163

20022مكرم محمد أحمدمؤامرة أ م مراجعة164

2002محمد نصر مهنا. دالعلوم السياسية بين الحداثة والمعاصرة165

1997ممدوح محمود منصورسياسات التحالف الدولي166

إبراهيم بشير الغويلالطريق الثالث167

2002عايدة القصيراإلشتراكية في السياسة والتاريخ168

1998زبغينيو بريجينسكيالفوضى169

صالح سالم زروقة. د.أالسالم الخادع 170



األجزاء المفقود األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

2صالح سالم زروقةأنماط اإلستيالء على السلطة في الدول العربية171

2000الطبعة الرابعةليدل هارتاإلستراتيجية وتاريخها في العالم172

1997الطبعة األولىأحمد بن نعمان. دهل نحن أمة173

2001عالء أبو عامر. دالوظيفة الدبلوماسية174

2002الطبعة االولىمحمد صادق صبورنقاط اإلشتعال في آسيا175

األوراق الفدرالية176

177
1993سعد البزازحرب تلد أخرى

1994الطبعة األولىدور ومشاركة الشباب في دعم األجهزة المدنية178

2001عمرو عبد السميع. داألقباط179

2نيكسوننيكسون ماوراء السالم180

1998إبراهيم مشورب. دالمؤسسات السياسية واإلجتماعية في الدول المعاصرة181

1996آندرو كوكبيرنعالقات خطرة 182

19962محمود سامي. دجدلية التاريخ والحضارة183

2000رايف جولدمانمن الحرب الى سياسة األحزاب184

185
(أوروبا واألقطار العربية)دور المنظمات الغير حكومية في تطوير المجتمع االهلي

2002تيري ميسلنالخدعة الرهيبة186

1997فريدة سلفيتياالردن والعائد من السالم على إسرائيل187

20022ناصر الدين النشاشيبيماذا جرى في الشرق االوسط188

(11الى1)مفقود من12 عدد األجزاء 2000سعد الدين إبراهيم. د(المفكر والسلطة)رد اإلعتبار للسادات 189



األجزاء المفقود األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

1999بو عالم بن حمودة. دالممارسة الديموقراطية للسلطة بين النظرية والواقع190

هشام صادق. دمواقف سياسية191

192
1999زبغينيو بريجينسكيرقعة الشطرنج الكبرى

1997هاني الرضا. دالدبلوماسية193

1999مايكل لونمنع النزاعات العنيفة194

1996تيسير أبو عرجة. داإلعالم العربي195

فوزي بو صديقمبدأ التدخل والسيادة لماذا؟ وكيف؟196

مستقبل القدس العربية197

سامي منصورتجارة السالح واالمن القومي العربي198

1999 فؤاد شاكرمطلع الفجر199

1997مركز البحوث والدرساتاإلنتخابات الفلسطينية200

سمر السيد عبد العزيز سالم. داضواء على مصحف عثمان بن عفان201

 انجليزي2حقوق اإلنسان 202

1997غازي حسن صباريني. دالوجيز في حقوق اإلنسان203

204
العدالة والقانون

1998مغاوري ذياب. دمستقبل المياة في العالم العربي205

1996يهودا بن مائيرالعالقات المدنية العسكرية في إسرائيل206

22(كتاب22عدد )مجموعة حقوق اإلنسان 207

1997فتحي علي حسينالمياه وأوراق اللعبة السياسية في الشرق األوسط208



األجزاء المفقود األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

عبد الباسط عبد المعطي. دالعولمة والتحوالت المجتمعية في الوطن العربي209

محمد نصر مهنا. داإلدارة العامة الحديثة 210

فهمي محمود شكريتعميق الديموقراطية بالحكم المحلي في لندن211

انفجار سبنمبر بين العولمة واالمركة212

1998حسن حنفي. دالدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي213
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