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الباحثعنـــــــــــــــــــــوان الرسالــــــــــــــــــــــة.م.ر

د حممود على كعبوراملخطوطات العربية يف املكتبات الليبية1

حسني فرج احلويج. أمبادئ االقتصاد اجلزئي2

حسني فرج احلويج. أالنقود واملصارف ـ دراسة تطبيقية على االقتصاد اللييب3

رمضان بن زير. أحقوق اإلنسان4

سليم مفتاح الصديق. أأسلوب الدعاء يف القرآن الكريم5

عطية صاحل الربيعي. أحماضرات يف األدب العباسي وتارخيه6

فوزي شهران. أاملناجم السطحية7

فوزي شهران. أمبادئ علم التفجري السطحي8

فوزي شهران. أمقدمة يف جتهيز اخلامات9

كلثوم السويح حممود. أمراحل وضع القواعد القانونية يف اجلماهريية10

مفتاح حممد سعد الربكي. أالصراع القرطاجي اإلغريقي11

هاشم عبود املوسوي. أ(إجنليزي- عربي )معجم املهم يف مصطلحات هندسة املباني واملدن والطرق ومواد البناء 12

هاشم عبود املوسوي. أالتحليل العالماتي يف العمار ة13

جــامعــة املــرقــب
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حممد عبد السالم سويسي. حتقيق داألضواء املنبلجة يف بسط أسرار املنفرجة14

حممد عبد اهلل سويسي. حتقيق داالنوار املنبلجة يف بسط اسرار املنفرجة15

حممد عبد اهلل سويسي. حتقيق دالسريرة املنزعجة16

الدوكالي حممد نصر. دجامع الدروس العروضية17

الطاهر حممد بن مسعود. دمهارات التدريس الفعال واألصول النقدية واألمثلة التطبيقية18

الطاهر حممد مسعود. داملبسط يف مهارات التدريس19

العربي صاحل اليسري. دعلم النفس النمو20

املكي معتوق سعود وآخرون. داستخداما ت- أدوات - مفاهيم - أساسيات التحليل املالي 21

إبراهيم عبد السالم الفرد. داهلداية واإلعالم22

إبراهيم علي الشويرف. د1950 إىل 1900العالقات االقتصادية واالجتماعية بني مصر ووالية طرابلس الغرب 23

أمحد عثمان إمحيدة. داختيارات القاضي عبد الوهاب البغدادي24

أمحد عثمان محيدة. دالتذكرة القرطبية25

أمحد حممد بونة. دالعود يف قانون العقوبات اللييب والقانون اجلنائي املغربي26
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أمحد حممد بونة. دأسباب ختفيف العقوبة يف القانونني اللييب واملغربي27

أمحد مصباح اسحيم. دكتاب التنصيص على شواهد التلخيص28

باسل هاشم الصدر. دحركيات وآليات التفاعالت29

تقي الدين العارف الدوري. دتاريخ العرب وحضارتها يف األندلس30

تقي الدين العارف الدوري. دتاريخ العرب وحضارتها يف صقلية31

مجعة مصطفى الفيتوري. دنفائس الدرر يف حواشي املختصر32

حسن احلسني ابوعربية وآخرون. داجليولوجيا االقتصادية33

حسن احلسني أبو عربية. دمبادئ علم الصخور34

حسن ناصر الدين. دمقدمة يف علم اجلنني35

رمضان مفتاح الضعيف وآخر. د(اجنليزي ـ عربي/ عربي ـ اجنليزي )املوسوعة الصغرية يف مصطلحات وتعاريف ميكانيكا الرتبة والصخور 36

رياض بطرس العبد اهلل. دالفيزياء العملية37

رياض بطرس العبد اهلل. دالضوء اهلندسي38

زيدان حممود ناصر وآخر. دمقدمة يف الفيزياء االحصائية39
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سامل علي احلجاجي. دجغرافية العامل احلديث دراسة يف اجلغرافيا اإلقليمية40

سامل حممد مرشان. داجلانب اإلهلي عند ابن سينا41

سعيد يوسف خريي. داحلديث يف اقتصاديات اإلنتاج وحتليل الكفاءات االقتصادية بني النظرية والتطبيق42

سعيد يوسف خريي وآخرون. دمبادئ االحصاء43

سليمان مفتاح أبو سيف وآخر. د(عملي)علم احلشرات العام 44

سليمان مفتاح أبو سيف وآخر. د(نظري)علم احلشرات العام 45

سليمان مفتاح أبو سيف وآخرون. د(عملي)علم بيئة احلشرات 46

سليمان مفتاح أبو سيف وآخرون. د(نظري)علم بيئة احلشرات 47

شوقي عبد املطلب عباس. داحلاسوب الشخصي48

شريزاد الطالباني وآخر. داجلرب اخلطي49

عباد مفتاح شاحوت واخرون. دمعادالت الفيزياء الرياضية50

عبد السالم حممود ابو ناجى. دالوجيز يف اصول الفقه51

عبد اهلل امحد امحيد. دامجال البيان يف مباحث من علوم القران52
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عبد اهلل فرج اشنيبة. دHaemodialysis- الفشل الكلوي ومبادئ الغسيل الكلوي53

عبد اجمليد العارف أمحد. دأحكام عقد البيع يف التشريع اللييب54

مفهوم الصحة النفسية ومظاهرها وأساليب توافقها وعوامل اضطرابها احليوية )يف الصحة النفسية الكتاب األول 55

(واالجتماعية

عثمان علي اميمن. د

عثمان علي اميمن. د(العصاب مفهومه وأعراضه وخصائصه وتفسريه وأمراضه النفسية)يف الصحة النفسية الكتاب الثالث 56

عثمان علي اميمن. د(األسباب النفسية لألمراض العصابية)يف الصحة النفسية الكتاب الثاني 57

األمراض النفسجسمية والذهانية واالضطرابات اجلنسية وظاهرة النوم )يف الصحة النفسية الكتاب الرابع 58

(واضطرابات األكل وظاهرة االنتحار

عثمان علي اميمن. د

عز الدين عبد السالم العامل. د م1948  -1911السياسة األهلية اإليطالية يف ليبيا 59

علي رمضان اجلربي. دالرسالة الفارسية يف اجملاز60

علي سليم السنوسي. دمبادئ التسويق61

عمر رجب الزاوية. دأمراض العني وعيوب اإلبصار62

عمر رجب الزاوية. دمفاهيم طب العيون63

عياد مفتاح شاحوت وآخرون. دمسائل حملولة يف النظرية النسبية اخلاصة64

حممد اجلزيري وآخرون. داملعادالت التفاضلية65
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حممد الرازقي. دحبوث يف القانون اجلنائي اللييب واملقارن66

حممد أمحد الدوماني. داألشكال اجلديدة للسلوك اإلجرامي67

حممد أمحد الدوماني. ددراسة نظرية يف علم اجتماع اجلرمية68

حممد بشري سويسي. دالسدير الفائح املنتخب69

حممد بشري سويسي. دجهود املفسرين من الصحابة والتابعني يف القرن األول اهلجري70

حممد بشري سويسي. دزيادة التبيني علي املرشد املعني71

حممد رمضان اجلربي. دالبالغة التطبيقية72

حممد عبد السالم العامل. دالوجيز يف املكتبة العربية اإلسالمية73

حممد عبد السالم سويسي. دالتوظيف البالغي للشواهد الشعرية74

حممد عبد السالم سويسي. داللوامع النهجية بأسرار املنفرجة75

حممد عبدالكريم الردينى. داملعجمات العربية76

حممد علي الرتكي. دحركة اجلهاد العربي اللييب77

حممد فرج اجلزيري واخرون. دطرق يف الرياضيات78
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حمي الدين صاحل التوغار وآخر. دمواد البناء واالنشاء79

مهدي ناجي الزكوم. داجلدول الدوري للعناصر80

مهدي ناجي الزكوم. د1الكيمياء غري العضوية ج81

مهدي ناجي الزكوم. د2الكيمياء غري العضوية ج82

نصر الدين بشري العربي. د1945 - 1911عمليات النفي وأثرها على حركة اجلهاد اللييب 83

يوسف عبد اهلل بن جني. داالساسيات يف دراسة اجلدوي وتقييم املشروعات84

عدنان جواد علي. دالغازات الكيميائية السامة85

حممد الشايب وآخرون. داهلندسة الوصفية86
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