إصدارات الدار
انررجًاٌ  /ذأنٍف إٌهٍا ترغٍُاٌا ,ذذمٍك /تٍُايٍٍ دداد 7002/
لصح أدٍمار /األب لرٌالوش دُا 7002/
انكراتاخ انُمػٍح فيً دٌير انرتياٌ زرييس افيً انميوظ ذيأنٍف /اًَيار ثيد
انجثار جاضى 7002/
خطاطوٌ يػارلح ً /اَوئٍم يوضى غكواَا 7002/
كراب (انرا ً انصانخ) إ داد /األب غهًٍوٌ إٌػو خوغاتا 7002/
ذارٌخ تطاركح انثٍد األتوي /انًطيراٌ إٌهٍيا اتوَيا ,ذذمٍيك تٍُيايٍٍ ديداد
7002/
كفاح اَغورٌٍٍ يٍ أجيم انذكيى انيياذً  /انثيرخ يٍوياٌهوفع  /ذدرٌية د
يذًد انثُدر 7002/
ܕܠܘܦ̈ܐ  /راتٍٍ تٍد غًوئٍم 7002/
ذارٌخ دٌر انمدٌص يار يرً /انًطراٌ إضذك ضاكا 7002/
-00

اَغييورٌوٌ فييً يي ذًر انصييهخ /تييارٌص  / 0101راتييٍٍ تٍييد

غًوئٍم ,طثدح ثاٍَح 7002/
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حَلمِنٌا حدِرِا بِةٍر رًشِأ
ܗܒܒܐ)

ܡܢ ܫܘܥܝܐܬ ܕܣܒܝ
ضركوٌ تونص لاصاً  /ا داد اذمدٌى راتٍٍ تٍد غًوئٍم 7001/
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ܒܪܣܡܐܬ̈ܕܫܒܪܐ̈اترطايح االطفال  /كوثر َجٍة 7000 /
 - 27فهييرش يوطوطييياخ تٍدييح اانيييدج اب ييييرٌى فييً ت دٌيييدا  /ذيييأنٍف االب
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اندكرور تهُاو ضوًَ 7000 /
 -22انييوجٍس فييً ذييارٌخ االدب انطييرٌاًَ  /ذرجًييح اذدهٍييك انييدكرور ٌوضييف
يرً اضذاق 7000 /
 -23فهرش يوطوطاخ كُائص ت دٌدا  /انجسء انثياًَ  /ذيأنٍف االب انيدكرور
تهُاو ضوًَ 7000 /
 -24ثيييك انوساييييى اانرٌذييياٌ فيييً ادب انطيييرٌاٌ  /ذيييأنٍف انيييدكرور تػيييٍر
انطوري 7000 /
 – 25ضٍرج انمدٌص يار داٍَال انطثٍة /ذدرٌة ااغانى ٌوضف 7000 /
 – 22طر انٍاضًٍٍ  /انػًاش االَجٍهً تهُاو داٍَال 7000 /
 -22ذارٌخ دٌر يار يرى  /انطثدح انثانثح  /انًطراٌ اضذاق ضاكا7000 /
 – 21زوايع يوطوطاخ اكراتاخ تٍع تودٌدا /انجسء انثاني //االب انيدكرور
تهُاو ضوًَ7000 /
 -30ا يييواو انػيييدج (يدركيييح دٌراتيييوٌ افاجديييح ضيييًٍم)  /ذيييأنٍف ودٌػيييو
ترزاَا /ذدرٌة االب غهًٍوٌ اٌػو خوغاتا7000 /
 – 30دااد اارازيييى ايكرٌييياخ  54ضيييُح ييييٍ لرٌيييح دٌرغيييكً  /ذيييأنٍف دااد
اارازى7000 /
 – 37دراش فيييً ذدهيييٍى انه يييح انطيييرٌاٍَح – غرتيييً /االب غيييهًٍوٌ اٌػيييو
اانػًاش تهُاو داٍَال7000 /
 -32ذارٌخ انرهًذري  /ذدرٌة انًطراٌ صهٍثا غًدوٌ7000 /
 – 33انًدارف انج رافٍح ُد انديرالٍٍٍ انميدياء  /انيدكرور ياير انجًٍهيً/
7000
 -34انًٍييياير انديتيييح ييييٍ انًيييراة انُريييرج نه يييح انطيييرٌاٍَح  /ذذمٍيييك االب
لرٌالوش دُا انثرطهً 7000 /
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 -35كراب َطر اَطاكٍا  /ذرجًح انػًاش تهُاو داٍَال 7000 /
 -32انكييورد اكوردضييراٌ فييً انًصييادر انطييرٌاٍَح  /ذييأنٍف اصييفً دطييٍ
انردًٌُ 7000 /
 -32كُس االفدال فً نهجح انموظ انطرٌاٍَح  /انجيسء 0ا / 7ذيأنٍف االضيراي
تٍُايٍٍ دداد 7000 /
 -31اغوان انذة  /ذأنٍف اندكرور تػٍر يرً انطوري 7007 /
 -40دموق انًكوٌ انًطٍذً  /ذأنٍف يازر ضدٍد يرً7007 /
 -40دراش فً ذدهيى انه يح انطيرٌاٍَح  /انكرياب انثياًَ /االب غيهًٍوٌ اٌػيو
خوغاتا 7007 /
 -47انموظ ثير انريارٌخ  /انطثديح انثاٍَيح  /ذيأنٍف انًطيراٌ ٌوضيف تاتاَيا/
ذذمٍك ٌودُا دطمٍال تاتاَا اجورة دطمٍال تاتاَا 7007 /
 -42درييارج تييلد انرافييدٌٍ  ,االضييص اندٌٍُييح ااالجرًا ٍييح  /ذييأنٍف دكًييد
تػٍر االضود 7007 /
 -43لوا د ن ح انطورٌ / /ذأنٍف االب جان رٌرورٌه  /ذرجًح انػًاش ٌهيدا
ذويا ككو 7007 /
ُ -44الٍد انكريح  /ذأنٍف االب لرٌالوش دُا انثرطهً 7007 /
 -45يًٍر االٌياو انطيرح هيى اذمياٌ انثراٌيا  /ذرجًيح ادراضيح االب انيدكرور
تهُاو ضوًَ 7007 /
 -42دنٍم يدٌُيح اغيور  /ذيأنٍف انيدكرور يذًيد جياة جيرجٍص انجًٍهيً /
7007
 -42لرٌح داادٌح تيٍٍ انًاييً اانذايير  /ذيأنٍف اضيذك دسلٍحيم اضيذك/
7007
-41

ثك انوساو  /ذأنٍف انػًاش االَجٍهً تهُاو داٍَال 7007 /
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 -50ازيُح فً تلد انرافدٌٍ – طثديح ثاٍَيح /انيدكرور افيراو ٍطيى ٌوضيف /
7007
 -50الٌوجد يثم كايب  /االكهٍرٌكً نوراَص زٌاد 7007 /
 -57لصائد دااد اارازا  /دااد اارازا 7007 /
 -52انييدر االضييُى فييً ذييأتٍٍ انًطييراٌ اضييذاق ضيياكا /انػييًاش تهُيياو داٍَييال
انثرطهً7007 /
 -53دراش فً ذدهٍى انه ح انطرٌاٍَح  /انكراب انثاًَ  /االب غهًٍوٌ اٌػيو/
7007
 -54انوجٍس فيً ذيارٌخ االدب انطيرٌاًَ  /طثديح ثاٍَيح  /ذيأنٍف انيٍى راٌيد /
ذرجًح ٌوضف يرً اضذاق7007 /
 -55دونٍاخ انرازة انمرطًًٍُ /تٍُايٍٍ دداد 7007 /
 -52انرارٌخ انكُطً ألتٍ اندثري  /جسء  / 7 – 0انًطراٌ صهٍثا غًدوٌ /
7007
ُ -52الٍد انكريح انجسء انثاًَ /انووري لرٌالوش دُا انثرطهً 7007 /
 -51انفرداش (لايوش َثاذاخ)  /تٍُايٍٍ دداد7007 /
 -20انًُهم انديب  /د ٌوضف يرً اضذاق 7007 /
 -20خطاطوٌ يػارلح  /انجسء انثاًًَ /اَوئٍم يوضى غكواَا7002 /
 -27مد انجًاٌ فً ادب انطرٌاٌ  /د تػٍر يرً انطوري7002 /
 -22االغيييييورٌوٌ فيييييً ييييي ذًر انصيييييهخ /انطثديييييح انثانثيييييح /راتيييييٍٍ تٍيييييد
غًوئٍم7002/
 -23فهييارش انًوطوطيياخ انطييرٌاٍَح فييً ترطهييح  /انػييًاش تهُيياو داٍَييال /
7002
 -24انُيياطموٌ تانطييرٌاٍَح فييً ضييهم ٍَُييوا ااصييونهى انرارٌوٍييح  /لصييً
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ٌوضف يصهوب 7002 /
 -25انًدٌ انسازٍح  /اندكرور افراو ٍطى ٌوضف 7002 /
 -22انطرٌاٍَح انًداصرج ٌ /وَاٌ زوزاٌا 7002 /
 -22االدجييار انكرًٌييح فييً درييارج تييلد انرافييدٌٍ  /اَرصييار ادًييد دطييٍٍ /
7002
 -21كراب ٍ دٍاج انفُاٌ غهًٍوٌ تٍد غًوئٍم  /غيهًٍوٌ تٍيد غيًوئٍم /
7002
 -20انًوا ظ نًوضى تر كٍفيا – جيسئٍٍ رتيً اضيرٌاًَ  /ا يداد انػيًاش
تهُاو داٍَال 7002 /
 -20االَيييافورا انطيييرٌاٍَح نهميييدٌص ٌدميييوب  /ذرجًيييح انووراضيييمف نيييوٌص
لصاب7002 /
 -27اراو ذكرٌد  /ذأنٍف اترازٍى فايم انُاصري 7002 /
 -22ا ظى االدح فً ذارٌخ تودٌدا  /ثد انطلو انودٌدي 7002 /
 -23يوضيييو ح انذريييارج االغرٌمٍيييح انمدًٌيييح  /ذرجًيييح سٌيييس ًاَوئٍيييم
زٌثاري 7003 /
 -24غرايطٍك انه ح االرايٍح انطرٌاٍَح  /االب تونص كفرٍَطً7003 /
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