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 New Arriva 
 

 وصل حديثًا

 الرقم  العنوان  المؤلف  التاريخ 
  .1  إدارة العالقات العامة: المدخل االستراتيجي  راسم محمد جمال 2014

إشراف اللجنة الشرعية بهيئة أبو ظبي   1996
 الخيرية

أبحاث ندوة الوقف الخيري المنعقدة في أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية 
 المتحدة 

2.  

  .3 تأمالت و خواطر     أبي و لغز الحياة : عائشة أنور  2012

  .4 اإلتحاف في االعتكاف  عبدهللا بن سليمان الشويمان 2010

  .5 اإلتصال الجماهيري واإلعالم كامل خورشيد مراد 2014 

  .6 االتصاالت التسويقية والترويج  ثامر بكري 2015

  .7 األسس العلمية والعمليةاإلخراج الصحفي الحديث  تيسير أحمد أبو عرجة 2014 

األخالق الفاضلة : قواعد و منطلقات إلكتسابها : عصارة أفكار و  عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي 2010
تجارب من معترك الحياة في ضوء كتاب هللا و حديث رسول هللا صلى 

 هللا عليه و سلم 
8.  

  .9 ة آداب وأحكام زيارة المدينة المنور صالح بن غانم السدالن 1999

  .10 إدارة العالقات العامة  بسام عبد الرحمن الجرايدة 2013

  .11 إدارة العالقات العامة وتنظيمها منال هالل المزاهرة 2015

عبد الملك عبد الرحمن السعدي ؛ تقديم  1993
 أحمد ناجي القيسي

 إزالة القيود عن ألفاظ المقصود في فن الصرف 
12.  

2012  - ية الهيئة العامة للشؤون اإلسالم    .13 االسراء و المعراج
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 واألوقاف

  .14 اطفال الغابة  محمد عطية االبراشي 2015

  .15 اعتقاد اهل السنة في الصحابة رضي هللا عنهم   محمد بن عبدهللا الوهيبي 2009

  .16 اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي هللا عنهم  محمد بن عبد هللا الوهيبي 2010

  .17 يفزيوني التصميم واإلنتاج اإلعالن التل رانيا ممدوح صادق 2012

  .18 اإلعالن,أسسهوسائلهفنونه  منى سعيد الحديدي 2017

جمعية أم المؤمنين النسائية   1994   .19 األعمال الفائزة جائزة راشد بن حميد للثقافة و العلوم  

 فضل الممارسات الدولية في مجال التصميم الشامل: دراسة عالميةأ الشيباني، مختار محمد سعيد 2008
 مختار محمد سعيد

20.  

  .21    افعل وال حرج  سلمان بن فهد العودة 2005

  .22 العالقات العامة ووسائل اإلتصال  محمد صاحب سلطان 2015

  .23 اللؤلؤة المكنونة   إلى الفتاة المسلمة :  عادل بن عبد هللا العبد الجبار 1999

دراسة    يجار في القانون األردني : اإلمتداد القانوني و الرضائية لعقد اإل بشار طالل المومني  2004
 مقارنة 

24.  

  .25 أمراض العصر  عائشة حمد الحجري 2014

  .26 أنا مسلم  مهيديت -

  .27 اإلنجازات العلمية في الحضارة اإلسالمية  يوسف محمود 2002

  .28 انقالب  شروق محمد سلمان 2010

  .29 شعر أطفال   أوتار الشمس : رهف المبارك  2004

ي االتحاديمجلس الوطنال 2015 أوراق برلمانية : الدور السياسي للمجلس الوطني االتحادي الدبلوماسية  
 إنجازات مضيئة-البرلمانية

30.  

2011-

2012 
عبيد مسلم سالم المنصوري؛ نجوى ابو 

 هيبة
 االيجاب والقبول في العقود االلكترونية 

31.  
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  .32  إيضاحات في الدراسات النحوية  عبد الملك عبد الرحمن السعدي 2013

  .33 نسمو  بالقراءة  شما بنت محمد بن خالد آل نهيان 2017

  .34    البدعة في المفهوم االسالمي الدقيق  عبد الملك عبد الرحمن السعدي 2011

  .35 : دراسة مقارنة  بلدان األندلس في أعمال ياقوت الحموي الجغرافية بني ياسين، يوسف أحمد 2004

  .36 بيان ما يفعله الحاج والمعتمر  فوزان، صالح بن فوزان بن عبد هللا 2009

  .37 بيان معنى ال اله اال هللا  بن باز  عبد العزيز عبدهللا -

  .38 البيت السعيد وخالف الزوجين  حميد، صالح بن عبد هللا بن محمد 2002

  .39 بيع االقالة  خليليال أحمد بن حمد 2002

  .40 ابية تأمالت في السعادة و اإليج محمد بن راشد آل مكتوم  الشيخ 2017

التحقيق وااليضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء  عبد العزيز عبدهللا بن باز 2001
 الكتاب والسنة 

41.  

التحقيق وااليضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء  عبد العزيز عبدهللا بن باز 1995
 الكتاب والسنة 

42.  

التحقيق وااليضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء  ازعبد العزيز عبدهللا بن ب 2005
 الكتاب والسنة 

43.  

التحقيق وااليضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء  عبد العزيز عبدهللا بن باز 2001
 الكتاب والسنة 

44.  

  .45 أسسها وعوامل نجاحها: تربية األبناء  كامل صكر القيسي 2004

إعداد خلود منصور الزامل؛ إخراج و  -
 رسوم شبنم فلسفي

 التربية اإلسالمية
46.  

  .47 التشريعات الجنائية الخاصة   2010

التدقيق و المراجعة برئاسة خليفة راشد    2014
 بن

 التشريعات الجنائية الخاصة 
48.  
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  .49 التطبيق الصرفي  عبده الراجحي 1973

 المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 2017
 الصحية

تعريب الطب : مجلة دورية تعنى بشؤون التعريب في الطب والصحة 
    العامة 

50.  

  .51 تعليم الصالة  إعداد عبدهللا احمد علي الزيد 2002

سعيد أحمد سعيد شخبوط الكعبي؛  2016
 اشراف حاكم سرحان

 تعويض الضحايا
52.  

  .53 ناس عليها التوحيد فطرة هللا التي فطر ال فتحي بن عبد الفضيل بن علي 1994

  .54 التوحيد للناشئة والمبتدئين  عبد العزيز بن محمد اللطيف 2002

  .55 التوحيد للناشئة والمبتدئين  عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 2003

  .56 الجرائم االلكترونية عادل احمد سعيد السويدي 2015

عائشة ناجي الزعابي ؛اشراف منتهي  2016
 يوسف مقابلة

 مد في الشريعة والقانون جريمة القتل الع
57.  

2013-

2014 
 الجريمة المنظمة مريم خميس أحمد إشتيري ؛ أحمد خلف

58.  

  .59 جريمة غسيل االموال في القانون االماراتي   عبدهللا محمد سالم الشكيلي 2015

  .60 إنجازات وشهادات   جمعية أم المؤمنين النسائية : جمعية أم المؤمنين النسائية  2000

2013-
2014 

 حالة التلبس في قانون دولة االمارات العربية المتحدة لد عبدهللا محمد الحماديخا
61.  

  .62 الحبس االحتياطي  سلطان عبدالعزيز السعيدي 2015

  .63 حبل أفكاري  عبد هللا الكعبي 2014

  .64 التمتع الحج والعمرة : الحج المصور  عبدهللا عبد الرحمن الجبرين 2008

  .65 الحج خطوة خطوة  محمد عبدهللا اليعقوبي 2012

يعقوب محمد البلوشي ؛ إعداد الطالب   2017   .66 )رسالة ماجستير( الحصانات الشخصية للمبعوث الدبلوماسي 
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 إشراف الدكتور حسين أحمد الموجي

  .67 حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة  سعيد بن علي بن وهف القحطاني 2000

  .68 حكاية هند : قصص قصيرة  أسماء الزرعوني 2012

  .69 حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها  عبد العزيز بن عبد هللا بن باز 2002

  .70   حمدة و الحصان خلود الهاشمي 2011

  .71 خالصة الكالم في أركان اإلسالم  عبد هللا بن محمد بن أحمد الطيار 2009 

  .72 خالصة الكالم في أركان اإلسالم  عبد هللا بن محمد بن أحمد الطيار 2010 

  .73 خواطر ومشاهدات في رحلة الحج والعمرة  عبد السميع محمد األنيس   2013

  .74 الداء العضال  عبد الحميد عبد الرحمن السحيباني -

  .75 دراسات في التشريع الجنائي االسالمي  سعدي، عبد الملك عبد الرحمن 2013

  .76 الدراسة المسحية للطاقات التطوعية في إمارة عجمان  المطلق، عيدة 2004

سامة بن حسن شبندرأ  2008   .77  الدعاء هو العبادة 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   2014   .78  2014- 2013: دليل إحصاءات التعليم العالي 

  .79 دليل الحج و العمرة  جمع واعداد طالل بن احمد بن عقيل    2002

إعداد و مراجعة الدكتور علي أحمد   2000
لمراجعة مشاعل؛ شارك في اإلعداد و ا

 الدكتور عبد الحميد عبطان عباس

 خطب نموذجية    دليل الخطيب :
80.  

  .81 قصائد لألطفال   ديوان الطفل العربي : أحمد سويلم 2003

  .82 رحلة حمد في مدينة دبي  شيماء محمد محمود المرزوقي  2013

ها أفضل الصالة و الرحيق المختوم : بحث في السيرة النبوية على صاحب صفي الرحمن المباركفوري 2001
 السالم 

83.  

  .84 رسائل أمل ال لن تفشل  سعيد عبدهللا الحمادي  2015

  .85 الرقي في القيادة من قيادة الذات الى قيادة اآلخرين  رنا كبارة 2017
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محمد يوسف الحمادي ؛ ترجمة يوسف  2001
 عيدابي

 روح الطبيعة 
86.  

  .87 المختار  روضة األنوار في سيرة النبي صفي الرحمن المبر كفوري 12

  .88 روضة األنوار في سيرة النبي المختار صفي الرحمن المباركفوري 2009

  .89 جمال سند السويدي    السراب  سويدي، جمال سند 2015

  .90 السفر  عادل حسن مباشري المرزوقي 

شريف زهير، إعداد عبد الحميد توفيق و  
 وسالمة محمد سالمة

  1سلسة شعوب العالم 
91.  

  .92 علماء و المخترعينسلسلة ال -  2000

  .93 سيمياء الروح : شعر  عز الدين إبراهيم اليوسف 2010

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرحمن،  2000
 1367-؟1294

 لفية ابن مالكأشرح ابن عقيل علي 
94.  

  .95 شرح أصول اااليمان نبذة في العقيدة  محمد بن صالح العثيمين 2000

  .96 النسفية في العقيدة االسالمية  شرح عبد الملك عبد الرحمن السعدي  2009

عبد الملك عبد الرحمن السعدي ويليه   2016
حسن المحاورة في آداب البحث 

 عبد الرحمن األخضري والمناظرة 

 الشرح الواضح المنسق لنظم السلم المرونق 
97.  

  .98 الشمائل المحمدية  محمدعيسى الترمذي ابي عيسى 2016

  .99 ة المتخصصة الصحاف عبد الرزاق علي الهيتي 2015

  .100 صحيح األحاديث القدسية  جمع وترتيب محمود المصري 

  .101 صفة الحج  محمد بن صالح العثيمين 1997

  .102 ( سنة 15-7طريق الحرير : لألطفال من عمر ) منال عبد هللا 2011

  .103 طه حسين يوسف حمادي د
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 2012  - الهيئة الوطنية الدارة الطوارىء  
واألزمات والكوارث، المجلس األعلى 

 لألمن الوطني

 طوارىء وأزمات 
104.  

برتا موريس باركر؛ ترجمة محمد كامل  1983
 هندي؛ مراجعة محمد صابر سليم

 الطيور 
 

105.  

عاما على إنشاء جائزة راشد بن حميد للثقافة و العلوم : انجازات و  -  1998
 تطلعات

106.  

  .107 العبادة وأثرها في تربية النفس االنسانية  ميدعبد العزيز بن عبد الرحمن المحي 2003

وصفية تحليلية لجهود الدكتور علي أبو المكارم  : العقل المتألق دراسة سالم خليل األقطش 2014
 النحوية 

108.  

لسنة  1عقود التجارة اإللكترونية في القانون االتحادي اإلماراتي رقم  خالد ممدوح إبراهيم 2011
 و التجارة اإللكترونية بشأن المعامالت  2006

109.  

  .110 سبل العالج -مظاهره-: أسبابه عقوق الوالدين  محمد بن إبراهيم الحمد 2002

  .111 عقيدة اهل السنة والجماعة  محمد بن صالح العثيمين 1984

  .112 العالقات العامة في ضوء اإلعالن وتكنولوجيا االتصال  محمد علي أبو العال 2013

  .113 المفاهيم األساسية والعلماء البارزين  : الجتماع الريفي والحضريعلم ا مرام صالح جرادات 2017

  .114 علم النفس العام يوسف قطامي، عبدالرحمن عدس 2002

  .115 علم تجويد القرآن الكريم  احمد التيجاني عبد الرحيم احمد التيجاني عبد الرحيم 12

  .116 العلوم للعموم  مؤسسة دبي للمستقبل 2017

عواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى ال أبي بكر العربي 1998
 هللا عليه وسلم تأليف أبي بكر العربي

117.  

ابن باز، عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد  2001
 الرحمن

 فتاوي تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة 
118.  
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  .119 الوقاففتاوي في الحج والعمرة  الهيئة العامة للشؤون االسالمية وا -  2010

  .120 فرفور المشاكس  زينب العيسائي 2013

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن  2002
 أيوب

 فضل الصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
121.  

  .122 فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها  عبد المحسن حمد العباد البدر 2009

  .123    في الدين عصمة من الفتن الفقه   بن فوزان بن عبدهللا الفوزان 2006

  .124 فن اإلقناع كيف تسترعي انتباه اآلخرين وتغير آراءهم وتؤثر عليهم  هاري ميلز 2016

الفيدرالية الدولية للصحافيين ووضعية الصحافة الخاصة والصحافيين في  لصوان كافية 2016
  1999-1996الجزائر 

125.  

التدقيق و المراجعة برئاسة خليفة راشد  2009
ديماس و عضوية كل من بكري عبد  بن

 هللا حسن، أحمد محمد الحمادي

م في شأن التعاون القضائي  2006( لسنة 39قانون اتحادي رقم )
  .126 الدولي في المسائل الجنائية

قانون اإلثبات في المعامالت المدنية و التجاريةلدولة إمارات العربية  -  2006
 المتحدة

127.  

ري عبد هللا، إعداد خليفة ديماس، بك   2014
 أحمد الحمادي

(  35قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة : رقم )
م و  2005( لسنة 29م وفقا آلخر التعديالت بالقانون رم ) 1992لسنة

 م و القوانين و القرارات المكملة  2006( لسنة 35بالقانون رقم )
128.  

باصدار  1992لسنة  11ون اتحادي رقم قانون اإلجراءات المدنية : قان -  2015
 2005لسنة 30قانون اإلجراءات المدنية المعدل بالقانون االتحادي رقم 

 2014لسنة  10و القانون االتحادي رقم 
129.  

في شان  2015لسنة  2قانون الشركات التجارية قانون اتحادي رقم  -  2015
 الشركات التجارية

130.  

هللا،  إعداد خليفة ديماس، بكري عبد  2014   .131 1987( لسنة 3قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة : رقم )
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و بالقانون رقم  2005( لسنة 34م وفقا آلخر التعديالت بالقانون رقم ) أحمد الحمادي
 م  2006( لسنة 52)

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة : قانون اتحادي  -  2010
 1987لسنة 1والمعدل بالقانون االتحادي رقم  1985سنة ل 5رقم 

132.  

قانون تنظيم عالقات العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة و القرارات   2014
 الوزارية المحكمة

133.  

روضه محمد العبيدلي؛أشراف حاكم  2016
 سرحان

 القتل العمد المخفف
134.  

  .135 ئرة : قصص األطفال القرعة الطا هيثم يحيى الخواجة ؛ رسوم ميس سيفو 2014

رسوم عطية  محمد صديق المنشاوي؛ 2005
 الزهيري

 قصص االنبياء لالطفال: إبراهيم واسماعيل واسحاقعليهم السالم
136.  

  .137 القواعد القانونية و المبادئ القضائية   2016

  .138 القوانين الطبية لدولة اإلمارات العربية المتحدة تدقيق خليفة راشد بن ديماس السويدي  2013

قوانين الموارد البشرية : قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي ؛    2014
مرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية ؛ قانون 

 اتحادي بإصدار قانون المعاشات و التأمينات االجتماعية
139.  

  .140 كتاب التوحيد  صالح بن فوزان الفوزان 2000

  .141 كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبد  هابمحمد بن عبد الو 2001

  .142 قصص صغيرة    كلمة حلوة :  ناديا سالم 2012

ماكسيان أ دالتون ؛ ترجمة نشوى ماهر  2009
 كرم هللا

 كيف تصبح متعلماً متعدد المهارات 
143.  

  .144 كيف تعامل خدمك وتحذر منهم  ام عبدهللا بنت خالد 1992

ي بن الحسين نور الدين أبي الحسن عل  2004   .145 ماءات القرآن 
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الضرير الباقولي ؛ تحقيق عبد القادر عبد 
 الرحمن السعدي

2010-

2011 
 المالية العامة والتشريعات االقتصادية: الضرائب  زايد سليمان المنهالي؛ الوليد صالح 

146.  

  .147 مائة سؤال في الحج والعمرة -  2014

القواعد المستخلصة من المحاكم المبادئ القضائية في اإلثبات الجنائي :  - 2016
 العليا بدولة اإلمارات العربية المتحدة

148.  

  .149 المبادئ القضائية للتقادم في محاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة  2016

مبادئ قضائية تتعلق بالطفل و المرأة و المنزل : في ضوء أحكام   2016
 المحاكم العليا بدولة اإلمارات العربية المتحدة

150.  

  .151 محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منير البياتي 2006

علي محمد علي راشد المطروشي ؛    1997
راجعه صالح عبد الرحمن محمد 

 المرزوقي

 مدارس الكتاتيب "المطاوعة" في إمارة عجمان قبل قيام اإلتحاد 
152.  

  .153 مدخل إلى علم الصحافة  فاروق أبوزيد 2007

  .154 فن التجميلالمدخل الى  عايدة الصالل 2000

  .155 المرأة المسلمة و مسؤولياتها في الواقع المعاصر   فالح بن محمد الصغير 2009

  .156 مرزوق و مزنة و قصص أخرى  أسماء الزرعوني أسماء الزرعوني 2009

  .157 مسؤلية الناقل البحري للبضائع  محمد سالم رحمه بن عمران الشامسي 2011

لوب وتفريج الكروب لترويح القلوب وتفريج مفاتيح الفرج لترويح الق األلباني 2006
   الكروب  

158.  

  .159 المقبرة  بشرى عبد هللا 2010

ياس خضير البياتي ؛ عبدة محمد داوود  2012   .160 مقدمة في العالقات العامة واإلعالن 
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 ، شيماء السيد سالم

الهيئة العامة للشؤون االسالمية    2005
 واالوقاف

 اجدنا من مظاهرة حضارتنا مس:    من دروس المساجد وأحكامها
161.  

  .162 من هدي القرآن الكريم األدب القصيصي : للصغار و اليافعين إبراهيم عبدالقادر شيخ 2004

  .163 مناهج البحث اإلعالمي  منال هالل المزاهرة 2014

منزلة الصالة في اإلسالم : المفهوم والحكم، والمنزلة، والخصائص  سعيد بن علي بن وهف القحطاني 2002
 م الترك والفضائل في ضوء الكتاب والسنة وحك

164.  

  .165 منهجك في الحج والعمرة  عبد الملك عبد الرحمن السعدي 2012

  .166 مهر الزوجات بين الشريعة و العادات  سيف راشد الجابري 

  .167 موسى و الخضر بإشراف محمد أحمد برانق 2015

  .168 المولد  اشراف محمد أحمد برانق 2015

ري؛ التدقيق اللغوي إبراهيم حلمي الغو 1990
 محمد كمال؛ الرسوم فيكين برتزيان

 مياه المحيطات و البحار
169.  

إنتاج و إخراج دكتور خالد علي أبو     2014
 الخير

   [  فيلم ]     نحن اكتشفنا أمريكا قبل كولمبس:
170.  

  .171 نداء الى المربين والمربيات لتوجيه البنين والبنات  محمد جميل زينو 1994

ندوة اإلجراءات المتبعة في تقصي جرائم تقنية المعلومات معهد التدريب  ، سعيد محمد سعيدالهاجري 2012
 والدراسات القضائية

172.  

  .173 النظام االنتخابي الخليجي  محمد سالم المزروعي 2010

  .174 نعمة السلطان محمد بن غيث  2014

  .175 نور التوحيد علي بن محمد المنذري -

  .176 نور التوحيد و ظلمات الشرك في ضوء الكتاب و السنة  يسعيد بن علي بن وهف القحطان 1998

  .177 هل سأحلق يوماً  شروق محمد سلمان 2010
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عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرحمن  2010
 ابن باز

وجوب االعتصام بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله صلى هللا عليه و سلم 
ل صلى هللا عليه و التحذير مما يخالفهما و يلية وجوب العمل بسنة الرسو

 وسلم وكفر من أنكرها 
178.  

الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية  محمد السعيد عبد الفتاح 2014
    المتحدة 

179.  

أبي الفرج البغدادي؛ تحقيق و تقديم عبد  2011
 الحكيم أنيس

 وداع رمضان 
180.  

  .181 الوسائط المتعددة  نائل حرز هللا 2017

  .182 الوسائل المفيدة للحياة السعيدة  عبد الرحمن ناصر السعدي 2001

  .183 الوقف القرانى وأثره في التجيح عند الحنفية  عزت شحاتة كرار 2003

 م2008-ه1429اليوبيل الفضي لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم  - 2008
 

184.  

  .185 يوم في حياة سلطان  حنان علي إبراهيم 2011

  .186 يات طفل فلسطيني : رواية لالطفال يوم غالية خوجة 2009


