
األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

2حقوق اإلنسان في الفكر العربي دراسات في النصوص1

2002(آخرون)السيد ياسين والتراث وتحيات العصر في الوطن العربي2

1997حال األمة العربية المؤتمر القومي العربي السابع 3

1998حال األمة العربية المؤتمر القومي  العربي الثامن 4

1999حال األمة العربية المؤتمر القومي العربي التاسع5

2000حال األمة العربية المؤتمر القومي العربي العاشر6

(1-4) (آخرون)عبد العزيز الدوري والعالقات العربية اإليرانية7 مجلدات من4  2001( 1لمجلد رقم )ن 2

عدد المجلدات 4قسطنطين زريق. داألعمال الفكرية العامة8

2001تيم نابلوكالعقوبات والمنبوذين في الشرق األوسط9

2000(آخرون)مجدي حماد والحركات اإلسالمية الديموقراطية10

1985أبو خلدون الحصريحول الوحدة الثقافية العربية11

19942محمد جابر األنصاري. دتكوين العرب السياسي ومغذى الدولة القطرية12

20012(آخرون)بشير نافع والمواطنة والديموقراطية في البلدان العربية13

1984عبد العزيز الدوري. د(دراسة في الهوية والوعي )التكوين التاريخي لألمة العربية14

2001عبد الرزاق الفارس. دالحكومة والفقراء واإلنفاق العام15

1998(آخرون)عزمي بشارة والعرب والعولمة16

20022أسامة الخوليالعرب إلى أين17
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20022(آخرون)سليم الحص وسبتمبر/  أيلول11العرب والعالم بعد 18
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أبو يعرب المرزوق. دإصالح العقل في الفلسفة العربية19

2001(آخرون)أسامة الخولي وإلى أين؟.. العرب 20

2000محمد جابر األنصاري. دالمثقفون في الحضارة العربية21

1985أبو خلدون الحصريالعروبة بين دعاتها ومعارضيها22

1985أبو خلدون الحصريآراء واحاديث في الوطنية والقومية23

2002سعد القحطائي. دالتعريب ونظرية التخطيط اللغوي24

2000(آخرون)روجر أون والديموقراطية بدون ديموقراطية25

2001عبد العزيز الدوري نحو مشورع حضاري نهضوي عربي26

1993محمد المنجي الصياد. دالتعريب وتنسيقه في الوطن العربي27

1997ثناء عبد هللا. دآليات التغيير الديموقراطي في الوطن العربي28

2002عزمي بشارة. داإلنتفاضة والمجتمع اإلسرائيلي29

(آخرون)محمد األطرش والعرب وتحديات النظام العالمي30

1987عبد المنعم سعيد. دالعرب ودول الجوار الجغرافي31

1997محمد عبد الجابريقضايا في الفكر المعاصر32

1999حسين توفيق إبراهيم. دظاهرة العنف السياسي في النظم العربية33

1999محمد عبد الباقي الهرماسي. دالمجتمع  والدولة في المغرب العربي34

19982عزيز المظلة. دالعلمانية من منظور مختلف35

1998نعوم شومسكيإعاقة الديموقراطية36



1989طارق البشري الحوار القومي الديني37

20002محمد الجابري. دبنية العقل العربي38
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1998طلعت أحمد مسلمالوجود العسكري األجنبي في الوطن العربي39

2000أسامة الخوليالترجمة في الوطن العربي40

1985أبو خلدون الحصريمحاضرات في نشوء الفكرة القومية41

2001محمد عايد الجابري. دالعقل األخالقي العربي42

1985أبو خلدون الحصريآراء وأحاديث في القومية العربية43

1993هدى عبد العزيز صالح. د(للمجموعة العربية للجمعية العامة في األمم المتحدة)السلوك التصويتي 44

1985أبو خلدون الحصريأبحاث مختارة في القومية العربية45

20022(آخرون)علي غربي ومستقبل الديموقراطية في الجزائر46

2001محمد عايد الجابري. د(العصبية والدولة )فكر إبن خلدون 47

1993بشارة خضر. دأوروبا والوطن العربي48

2002نبيل موسى+ علي الدين هالل. دالنظم السياسية العربية49

1987عبد المنعم سعيد. دالعرب ومستقبل النظام العالمي50

1998جيب سيمونزالتنكيل بالعراق51

1985أبو خلدون الحصريدفاع عن العروبة52

20012(آخرون)مجدي حماد والمعارضة والسلطة في الوطن العربي53

1996عبد الرزاق الفارس. دهدر الطاقة54

20022متوك الفالحالمجتمع والديموقراطية والدولة والبلدان العربية55



2000منى رحمة. دالسياسات الزراعية في البلدان العربية56

عبد المالك أمين. دالمياة العربية التحدي واإلستجابة57

20022أدموند غريبالوطن العربي في السياسة األمريكية58
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2001هموم إقتصادية عربية59

2000هادي حسن عليوة. داإلتجاهات الوحدوية في الفكر القومي العربي60

1994برهان عليوة. دالمحنة العربية الدولة ضد األمة61

1999(آخرون)مصطفى محمد عبد هللا واإلصالحات اإلقتصادية وسياسة الخصخصة 62

2001محمد جابر األنصاريالنزاعات  األهلية العربية63

1999برهان عليوة. دحقوق اإلنسان العربي64

19982(آخرون)علي الدين هالل والديموقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي65

1994الطبعة األولىفيدير بكوماريوالصفحة الجديدة66

2001محمود األشرم. دإقتصاديات المياة في الوطن العربي67

1985أبو خلدون الحصريآراء واحاديث في التاريخ واإلجتماع68

1985أبو خلدون الحصريآراء وأحاديث في العلم واالخالق والثقافة69

2002(آخرون)محمد محموداإلمام والنهضة واكتساب المعرفة في الوطن العربي70

2000أحمد صدقي الدجانيالتحديات الشرق أوسطية الجديدة والوطن العربي71

1992نادر فرجانيعن نوعية الحياة في الوطن العربي72

1985أبو خلدون الحصريالعروبة أواًل73

2002محمد الجابري. دتكوين العقل العربي74



1992(آخرون)حسن نافع ودراسات في القومية العربية والموحدة75

1985أبو خلدون الحصريماهي القومية76

1999(آخرون)مريم سليم والمرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحرر77

2001(آخرون)برهان غليون وحول الخيار الديموقراطي 78
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2000عبد الباقي الهرماسيالدين في المجتمع العربي79

1984أبو خلدون الحصريصفحات من الماضي القريب80

2000حليم بركات. دالمجتمع العربي في القرن العشرين81

1996خلدون النقيبالدولة التسلطية المشرق العربي المعاصر82

2002محمد الجابريالمسألة الديموقراطية في الوطن العربي83

2فؤاد نهر+ محمد مصطفى كمال. دصنع القرار في اإلتحاد األوروبي والعالقات الدولية األوروبية84

2002محمد إدريسالنظام اإلقليمي للخليج العربي85

2001(آخرون)مجدي حماد والحركات اإلسالمية  والديموقراطية86

1983(آخرون)علي الدين هالل والديموقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي87

2001حليم بركات. دالمجتمع العربي المعاصر88

2002يوسف شريرالقومية العربية األمة والدولة89

1987أبو خلدون الحصريحول القومية العربية90

2000محمد الجابري. داشكاليات الفكر العربي المحاصر 91

1997محمد الجابري. دوحدة الثقافة العربية وصمودها في وجه التحديات92

(آخرون)ابراهيم بدران والفلسفة في الوطن العربي المعاصر93



2002(آخرون)جالل أمين والعرب وجوارهم إلى أين94

2000(آخرون)السيد ياسين والوطن العربي بين قرنين95

1987أبو سيف يوسفاألقباط والقومية العربية96

1985أبو خلدون الحصريأحاديث في التربية واإلجتماع97

1999(آخرون)سليمان الرياش واألزمة الجزائرية98
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(آخرون)عبد العزيز الدوري والوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها99

1989سليمان الرياشدراسات في التنمية العربية100

1985أبو خلدون الحصريفي اللغة واألدب وعالقاتهما في القومية101

2000أحمد شاكر الصبيحي. دمستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي102

موجودين2الجزء 1+2األمة والدولة واإلندماج في الوطن العربي103  

1999برهان غليون الديموقراطية واألحزاب في البلدان العربية104

1985أبو خلدون الحصريثقافتنا في جامعة الدول العربية105

1988محمد عزت دروزةمختارات قومية106

1985أبو خلدون الحصرياألقلية جذورها وبذورها107

20002فواز جرجسالسياسة األمريكية تجاه العرب كيف تصنع ومن يصنعها108

1999هشام شرابيالنقد الحضاري للمجتمع العربي للقرن الحادي والعشرين109

2001الطبعة األولىعبد الحميد ابراهيمي. د1999-1958في أصل األزمة الجزائرية 110

1999الطبعة األولىالمأزق العربي الراهن111

1999الطبعة الثانيةالتراث والحداثة112



1983جالل أحمد أمينالمشرق العربي والغرب113

2001منذر الخدام. داألمن المائي العربي114

هشام شرابي. دالنظام األبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي115

1999غسان سالمة. دالمجتمع والدولة في المشرق العربي116

1999محمد الجابري. دالخطاب العربي المعاصر117

1986سعدون حمادي. ددور االدب في الوعي القومي العربي118
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طاهر لبيبصورة اآلخر العربي ناظرًا ومنظورًا إليه119

2001عبد الرزاق الفارس. دالفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي120

2001محمد الجابري. دتهافت التهافت121

2001جالل أمين. دالعولمة والتنمية العربية122

2001ابراهيم محمد العنانيالخيار النووي في الشرق األوسط123

1997فواز جرجس. دالنظام اإلقليمي العربي والقوى الكبرى 124

1998محمد الجابري. دالضروري في السياسة125

2000حسين عبد هللا. دمستقبل النفط العربي126

2000عزمي بشارة. د(دراسة نقدية)المجتمع المدني 127

علي الدين هالل. د+ جميل مطر. د(دراسة في العالقات السياسسية العربية)النظام اإلقليمي العربي131

1992الطبعة األولىبرتراند شنيدر+ الكسندر كينغالثورة العالمية األولى128

(آخرون)مصطفى محمد عبد هللا واإلصالحات السياسية وسياسات الخصخصة 129

علي الكوايريتنمية للضياع ان ضياع فرص التنمية130



علي محافظ. دالديموقراطية المقيدة132

2002أمين موسىحقوق اإلنسان مدخل الى الوعي الحقوقي133

2000الطبعة الثانيةسعدون حمادي. دعن القومية والوحدة العربية134

2000الطبعة الثانيةعصمت سيف الدولة. دعن العروبة واإلسالم 135

2001الطبعة الثانيةحسين جميلحقوق اإلنسان في الوطن العربي136

1998الطبعة األولىعبد الكريم غالنأزمة المفاهيم وانحراف التفكير137

1986الطبعة األولىنادية مصطفى. دأوروبا والوطن العربي138
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1987الطبعة األولىرحل في أرض العرب139

1997الطبعة الثانيةمحمد الجابري. دالديموقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي140

أحمد طرابين. دالتجزئة العربية كيف تتحقق تاريخيًا141
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