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 القيادة التربوية فعاليتها وقضاياها وتحدياتها

 أحمد بطاح 

 ديوان الخليل بن أحمد الفراهيدي

 حاتم صالح الضامن

 

 االتجاهات الحديثة في طرق تدريس آلة البيانو

 سهام أحمد رحمة هللا

 كيف تتعلم النوتة الموسيقية قراءة وكتابة

 

 السيد عبده
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 موسوعة الكيمياء الجزء الثاني  

 حسن أحمد شحاته

 موسوعة الكيمياء الجزء األول 

 حسن أحمد شحاته

 مصادر اإللتزام اإلرادية في القانون العماني

 أحمد محمد أحمد الزين

 الوجيز في قانون حماية المستهلك العماني

 يوسف أحمد النوافلة
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ريادة األعمال صناعة القرن الحادي 

 والعشرين

 علي فالح مفلح الزعبي

الجرائم االلكترونية ماهيتها وأنواعها وإجراءات 

 الدعوى الجنائية في مكافحتها

 رضوى عبدالرحيم قنديل

 الجوانب القانونية للسياحة

محمد ربيع فتح الباب & مها رمضان محمد 

 بطيخ

 

 

التشريع الجنائي اإلسالمي الحدود والقصاص 

والديات والتعازير في القانون العماني دراسة 

 مقارنة

 الحاج الدوش
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 جودة التعليم وتحديات العولمة

نسرين حمزة السلطاني & سناء سالم  

 نجم الدين وأخرون

 التطبيق العروضي

 أسعد محمد علي النجار

نظرية البطالن في قانون اإلجراءات 

 الجنائية

 أحمد فتحي سرور

 

سيرة الغائب سيرة اآلتي السيرة الذاتية 

 في كتاب األيام لطة حسن

 شكري المبخوت
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دعوى التعويض عن المسئولية 
 التقصرية

 
 خلف محمد

االلتصاق بعقار بفعل اإلنسان سبب لكسب 

 الملكية

 محمد عادل العبيدي

لحقوق العينية التبعية في القانون 

 المدني

 

 طارق عفيفي صادق أحمد

 

 

النساء واللغة التصورات االجتماعية 

 لالختالف

 فيرينا آبيشير
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 النسوية
 أندري ميشال

 المساحة المختفية نحو منهج لقراءة الحكاية

 ياسين النصير

 شارع الرشيد عين المدينة وناظم النص

 ياسين النصير

 

ماتخفية القراءة دراسات في الرواية 

 والقصة

 ياسين النصير
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 الرمزية والتأويل
 تزفيتان تودوروف

 بنيوية جولدمان الفلسفة والتلقي

 محروس القللي

 الذاتية في السرد

 مريم البادي

 

 رحلة واحدة لا تكفي

 سالم البداعي
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 حياة ُملهمة
 أصيلة الحارثية

جودة التعليم بسلطنة عمان ونموذج التميز 

 الواقع والمأمول EFQMاألوروبي 

 عبدهللا بن سعيد الهنائي

تدريب الموارد البشرية ومنظومة 

 األيزو بسلطنة عمان 

علي صالح جوهر &  وائل رفيق 

 رضوان

 

 تاريخ الرياضات

 إبراهيم محمد عبدهللا حسن
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نظرية السرد بين جيلي طه حسين 
 ونجيب محفوظ
 يوسف نوفل

خرافة ريادة األعمال لماذا ال تنجح معظم 

 المشروعات الصغيرة وما العمل حيال ذلك؟

 مايكل غيربر

الموسوعة التاريخية الشاملة 

 الموسوعة العلمية المهارات الموسيقية

 أحمد عبدالوهاب

 

دراسات في التربية استخدام المعايير 

 التربوية لتحقيق جودة التعليم

 محمود محمد حافظ
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الدليل في األحياء الخالياء واألنسجة 
 في جسم اإلنسان 

 لمياء محمود مرسي

النظم السياسية والدستورية المقارنة والنظام 

السياسي والدستوري لسلطنة ُعمان دراسة 

1تحليلية مقارنة ج  

 سالم بن راشد العلوي

النظم السياسية والدستورية المقارنة 

والنظام السياسي والدستوري لسلطنة 

2ُعمان دراسة تحليلية مقارنة ج  

 سالم بن راشد العلوي

 

القانون اإلداري وتطبيقاته في سلطنة 

 ُعمان دراسة مقارنة

 سالم بن راشد العلوي
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 السندباد األعمى أطلس البحر والحرب
 بثينة العيسى

 القيادة التربوية

 كمال سليم دواني

 علم النفس المعرفي

 عدنان يوسف العتوم

 

اإلدارة والتخطيط التربوي النظرية 

 والتطبيق

 محمد حسنين العجمي
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4&ج 3ُعمان عبر التاريخ ج  
 سالم بن حمود بن شامس السيابي

2& ج 1ُعمان عبر التاريخ ج  

 

 سالم بن حمود بن شامس السيابي

 فنا الرزحة والعازي في سلطنة ُعمان

 ناصر بن محمد بن حامد الناعبي

 

شعرية المكان العُماني مقارنة جمالية 

 في تجربة عبدالرزاق الربيعي

 محمد صابر عبيد
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 رحلة السندباد
 تيم سفرن

1ج 1871-1795بريطانيا والخليج   

 جون . ب. كيلي

2ج 1871-1795بريطانيا والخليج   

 جون . ب. كيلي

 

 الخليج بلدانه وقبائله

 س.ب.مايلز
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 مسندم عبر التاريخ
 المنتدى األدبي

16شناص عبر التاريخ   

 

 المنتدى األدبي

إمتناع القاضي عن القضاء بعلمه 

 الشخصي

 نبيل إسماعيل عمر

 

المكافحة الجزائية لتبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب 
 والفساد الإداري والمالي

 حنين حسن
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الحماية القانونية للبيئة من أخطار 
 النفايات في ضوء القانون الدولي

 طارق عنيمي

الحماية القانونية للبيئة من أخطار النفايات في 

 ضوء القانون الدولي

 طارق عنيمي

مراجعة اإلبطال لتجاوز حد السلطة أمام 

 القضاء اإلداري

 جوزيف إميل رزق هللا

 

تنازع االختصاص القضائي الدولي في 

التعامالت التجارية األلكترونية دراسة 

 مقارنة

 عبدالباسط جاسم محمد
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 العقود الدولية التحكيم اللكتروني
 إلياس ناصيف

 تطور مركز القاضي عبر التاريخ

 محمد رجب بكري الكبيسي

الوسيط في أصول المحاكمات المدنية 

1ج  

حلمي محمد الحجاز & هاني حلمي 

 الحجاز

 

الوسيط في أصول المحاكمات المدنية 

2ج  

 

حلمي محمد الحجاز & هاني حلمي 

 الحجاز
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قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة 
 العربية

 محمد حسن قاسم

سلطة محكمة النقض في الطعن للمرة الثانية 

 دراسة في القانون المقارن

 عمر صالح الحافظ مهدي العزاوي

جرائم الحاسب اآللي االقتصادية دراسة 

 نظرية وتطبيقية 

 نائلة عادل محمد فريد قورة

 

العقد مع مقدمة في  1القانون المدني ج

 الموجبات المدنية

 مصطفى العوجي
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المسؤولية المدنية  2القانون المدني ج  
 مصطفى العوجي

 التخلف والفساد وسبل اإلصالح والتنمية 

 سعدي محمد الخطيب

التوقيع اإللكتروني والحماية الجزائية 

المقررة له دراسة في القانون العماني 

 والقانون المقارن

 راشد بن حمد البلوشي

 

القرار اإلداري مفاهيمه ومراحل اتخاذه 

 والمشكالت التي تثيرها منازعاته

 محمد فريد حين هادي
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الالمركزية اإلدارية الموسعة وإصالح 
 النظام الضريبي

 وليد وهيب الشعار

جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب في 

ضوء قانون مكافحة غسل األموال وتمويل 

 اإلرهاب العماني الجديد

 راشد بن حمد البلوشي

قواعد اإلعالن القضائي في قانون 

اإلجراءات المدنية والتجارية العماني 

 والمقارن

 مازن بن سعود بن حمد المعشري

 

قانون االلتزامات الفرنسي الجديد باللغة 

 العربية 

 محمد حسن قاسم
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 تجمع الشركات في القانون التونسي
 نور الدين بسرور

 إبطال األحكام المدنية

 بديع بن عباس

وحدة البحث فقه القضاء القفل الضمني 

 للحساب الجاري قراءة في فقه القضاء

 ألفة عطية

 

المسؤولية الجزائية للمسير الفعلي في 

 الشركات التجارية

 آمال الصيد
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 دراسات في قانون اإلجراءات الجماعية
 حاتم الرواتبي

 قانون الشركات التجارية

 علي  نني

التعليق على مجلة االلتزامات والعقود 

 الكتاب األول

 علي كحلون

 

التعليق على مجلة االلتزامات والعقود 

 الكتاب الثاني

 علي كحلون
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 التنفيذ في المادة المندنية والتجارية
 منصف الكشو

قراءات في اجتهادات قضائية  فقه القضاء 

 الجزء السادس

 منير عياري

قراءات في اجتهادات قضائية  فقه 

 القضاء الجزء الثاني

 منير عياري

 

قراءات في اجتهادات قضائية  فقه 

 القضاء الجزء الثالث

 منير عياري
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 -القانون التجاري األعمال التجارية 
األصل التجاري األوراق  -التاجر 
المنافسة -العقود التجارية  -التجارية   

 علي نني

تقنيات تطوير قواعد القانون الدولي أمام 

القضاء الوطني للدول دراسة في أحدث 

 االجتهادات القضائية

 سفيان عبدلي

1المنهجية القانونية ج  

 عبدالمجيد الزروقي

 

2المنهجية القانونية ج  

 عبدالمجيد الزروقي
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 القطاع العمومي االقتصادي أي مستقبل
 جامعة تونس المنار 

 اإلرشاد المدرسي بين النظرية والتطبيق

 عبداللطيف دبور & عبدالحكيم الصافي

اإلتجاهات المعاصرة في تعليم 

 الرياضيات

 ماجدة محمود صالح

 

 علم النفس المعرفي وتطبيقاته

مفيد نجيب حواشين & فاضل محمود 

 خشاوي ، محمد صبري سليط
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طرائق تدريس التربية اإلسالمية أصول 
 نظرية نماذج وتطبيقات عملية

 صالح ذياب هندي

 فنيات العالج المعرفي دليل الممارسين

Robert L. Leahy 

 التعلم النشط

 رمضان مسعد بدوي

 

 الموسيقا في تربية الطفل

 حنان عبدالحميد العناني
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استراتيجيات لنجاح الطلبة المعلمي 
دليل ل... تدريب المعلم البحث عن 

وصفك الدراسي األول -الوظيفة   
carol Pelletier Radford 

تنمية المفاهيم والمهارات الرياضية ألطفال ما 

 قبل المدرسة

 رمضان مسعد بدوي

تكييف مناهج الطفولة المبكرة لألطفال 

 ذوي الحاجات الخاصة

Ruth Cook M. Diane Klein 

 

 التعليم الدامج األسس واإلجراءات

 إبراهيم عبدهللا الزريقات
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برنامج سكامير ألعاب وأنشطة خيالية 
 لتنمية اإلبداع دليل المتدرب

 
 عبدالناصر األشعل الحسيني

برنامج سكامير ألعاب وأنشطة خيالية لتنمية 

 اإلبداع دليل المدرب

 عبدالناصر األشعل الحسيني

 اللغة  وصعوبات القراءة

Alan G. Kamhi & Hugh W.  

Catts 

 

إستراتيجيات حديثة في اإلشراف 

 التربوي

 ذوقان عبيدات & سهيلة أبو السميد
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 إدارة المدرسية والصفية المتميزة
 سالمة عبدالعظيم حسين

الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية 

 والتجارية العماني

 علي أبو عطية هيكل

أصول التنفيذ الجبري في قانون 

 اإلجراءات المدنية والتجارية العُماني

 علي أبو عطية هيكل

 

سلطة القاضي التقديرية في المواد 

 المدنية والتجارية

 نبيل إسماعيل عمر
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الحماية الدستورية والقانونية للطفل في 
 سلطنة ُعمان

 سالم بن محمد بن خلفان الرواحي

 التدريب العملي للقانون 

 علي أبو عطية هيكل

الإسناد المباشر في قانون 
المناقصات العماني دراسة 

 فقهية تأصيلية

سيف بن سليمان بن  عامر 

 

المصادر الإرادية وغير الإرادية 
 للالتزام وفقا للقانون الُعماني

 محمد المرسي زهرة
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شقائق النعماني على سموط 
الجمان في أسماء شعراء ُعمان 

ثلاثة أجزاء   
محمد بن راشد بن عزيز 

 الخصيبي

 التعليم المدرسي والتراث

 عبدهللا بن خميس أمبوسعيدي

 البخلاء

 الجاحظ

 

 حلم ماكيتة الخياطة

 بيانكا بيتسورنو
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 الطليانية 
 جوزبه كاتوتسيال

 لكنك ستفعل

 جوزبه كاتوتسيال

 ال تقولي إنك خائفة

 جوزبه كاتوتسيال

 

شرح قانون التجارة األوراق المالية 

 والعمليات المصرفية\

 جبر غازي شنطاوي
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 تيل
 دانييل كيلمن

 سارقة الكتب

 ماركوس زوساك

 ابن اإلنسان

 أوغتسو روا باستوس

 

 كتاب الصيف

 توفه يانسون
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التدخل المبكر التربية الخاصة في 

 الطفولة المبكرة

 جمال الخطيب & منى الحديدي

 شذا العرف في فن الصرف 

 أحمد الحمالوي

 

  

مهارات المستقبل مفاتيح النجاح في 

 الجامعة والوطنية

 أحالم الباز حسن & نبيل مختار محمد

أنا مالال ناضلت دفاعاَ عن حق التعليم 

 وحاول الطالبان قتلي

 مالال يوسفزاي 
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 اكتشاف البطء
 ستن نادواني

 المرونه والقانون
 معتز عفيفي

الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة 

 التربوية

 حمدبن حمود بن سليمان الغافري

 

 

 أساسيات علم البكتيريا

مجموعة من المؤلفين  لـ  


