كشف بمنشورات جامعة المرقب
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عنوان الكتاب
المخطوطات العربية في المكتبات الليبية
مبادئ االقتصاد الجزئي
النقود والمصارف ـ دراسة تطبيقية علي االقتصاد الليبي
حقوق اإلنسان
أسلوب الدعاء في القرآن الكريم
محاضرات في األدب العباسي وتاريخه
المناجم السطحية
مبادئ علم التفجير السطحي
مقدمة في تجهيز الخامات
مراحل وضع القواعد القانونية في الجماهيرية
الصراع القرطاجي األغريقي
معجم المهم في مصطلحات هندسة المباني والمدن والطرق ومواد البناء (عربي  -إنجليزي)
التحليل العالماتي في العمارة
األضواء المنبلجة في بسط أسرار المنفرجة
االنوار المنبلجة في بسط اسرار المنفرجة
السريرة المنزعجة
جامع الدروس العروضية
مهارات التدريس الفعال واألصول النقدية واألمثلة التطبيقية
المبسط في مهارات التدريس
علم النفس النمو
أساسيات التحليل المالي  -مفاهيم  -أدوات  -استخدامات
الهداية واإلعالم
العالقات االقتصادية واالجتماعية بين مصر ووالية طرابلس الغرب  1900إلى 1950
اختيارات القاضي عبدالوهاب البغدادي
التذكرة القرطبية

المؤلف
د محمود على كعبور
أ .حسين فرج الحويج
أ .حسين فرج الحويج
أ .رمضان بن زير
أ .سليم مفتاح الصديق
أ .عطية صالح الربيعي
أ .فوزي شهران
أ .فوزي شهران
أ .فوزي شهران
أ .كلثوم السويح محمود
أ .مفتاح محمد سعد البركي
أ .هاشم عبود الموسوي
أ .هاشم عبود الموسوي
تحقيق د .محمد عبد السالم سويسي
تحقيق د.محمد عبدهللا سويسي
تحقيق د.محمد عبدهللا سويسي
د .الدوكالي محمد نصر
د .الطاهر محمد بن مسعود
د .الطاهر محمد مسعود
د .العربي صالح اليسير
د .المكي معتوق سعود وآخرون
د .إبراهيم عبد السالم الفرد
د .إبراهيم علي الشويرف
د .أحمد عثمان إحميدة
د .أحمد عثمان حميدة
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عنوان الكتاب
العود في قانون العقوبات الليبي والقانون الجنائي المغربي
أسباب تخفيف العقوبة في القانونين الليبي والمغربي
كتاب التنصيص على شواهد التلخيص
حركيات وآليات التفاعالت
تاريخ العرب وحضارتها في األندلس
تاريخ العرب وحضارتها في صقلية
نفائس الدرر في حواشي المختصر
الجيولوجيا االقتصادية
مبادئ علم الصخور
مقدمة في علم الجنين
الموسوعة الصغيرة في مصطلحات وتعاريف ميكانيكا التربة والصخور (عربي ـ انجليزي  /انجليزي ـ عربي)
الفيزياء العملية
الضوء الهندسي
مقدمة في الفيزياء االحصائية
جغرافية العالم الحديث دراسة في الجغرافيا اإلقليمية
الجانب اإللهي عند ابن سينا
الحديث في اقتصاديات اإلنتاج وتحليل الكفاءات االقتصادية بين النظرية والتطبيق
مبادئ االحصاء
علم الحشرات العام (عملي)
علم الحشرات العام (نظري)
علم بيئة الحشرات (عملي)
علم بيئة الحشرات (نظري)
الحاسوب الشخصي
الجبر الخطي
معادالت الفيزياء الرياضية
الوجيز في اصول الفقه
اجمال البيان في مباحث من علوم القران

المؤلف
د .أحمد محمد بونة
د .أحمد محمد بونة
د .أحمد مصباح اسحيم
د .باسل هاشم الصدر
د .تقي الدين العارف الدوري
د .تقي الدين العارف الدوري
د .جمعة مصطفى الفيتوري
د .حسن الحسين ابوعربية وآخرون
د .حسن الحسين أبو عربية
د .حسن ناصر الدين
د .رمضان مفتاح الضعيف وآخر
د .رياض بطرس العبد هللا
د .رياض بطرس العبد هللا
د .زيدان محمود ناصر وآخر
د .سالم علي الحجاجي
د .سالم محمد مرشان
د .سعيد يوسف خيري
د .سعيد يوسف خيري وآخرون
د .سليمان مفتاح ابوسيف وآخر
د .سليمان مفتاح ابوسيف وآخر
د .سليمان مفتاح أبو سيف وآخرون
د .سليمان مفتاح أبو سيف وآخرون
د .شوقي عبدالمطلب عباس
د .شيرزاد الطالباني وآخر
د .عباد مفتاح شاحوت واخرون
د .عبد السالم محمود ابو ناجى
د .عبد هللا احمد احميد
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عنوان الكتاب

 53الفشل الكلوي ومبادئ الغسيل الكلوي Haemodialysis -
 54أحكام عقد البيع في التشريع الليبي

المؤلف

 55في الصحة النفسية الكتاب األول (مفهوم الصحة النفسية ومظاهرها وأساليب توافقها وعوامل اضطرابها الحيوية واالجتماعية)

د .عبد هللا فرج اشنيبة
د .عبد المجيد العارف أحمد
د .عثمان علي اميمن
د .عثمان علي اميمن
د .عثمان علي اميمن
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د .عثمان علي اميمن
د .عز الدين عبد السالم العالم
د .علي رمضان الجربي
د .علي سليم السنوسي
د .عمر رجب الزاوية
د .عمر رجب الزاوية
د .عياد مفتاح شاحوت وآخرون
د .محمد الجزيري وآخرون
د .محمد الرازقي
د .محمد أحمد الدوماني
د .محمد أحمد الدوماني
د .محمد بشير سويسي
د .محمد بشير سويسي
د .محمد بشير سويسي
د .محمد رمضان الجربي
د .محمد عبد السالم العالم
د .محمد عبد السالم سويسي
د .محمد عبد السالم سويسي
د .محمد عبدالكريم الردينى
د .محمد علي التركي
د .محمد فرج الجزيري واخرون
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في الصحة النفسية الكتاب الثالث (العصاب مفهومه وأعراضه وخصائصه وتفسيره وأمراضه النفسية)
في الصحة النفسية الكتاب الثاني (األسباب النفسية لألمراض العصابية)
في الصحة النفسية الكتاب الرابع (األمراض النفسجسمية والذهانية واالضطرابات الجنسية وظاهرة النوم
واضطرابات األكل وظاهرة االنتحار)
السياسة األهلية اإليطالية في ليبيا 1948 - 1911م
الرسالة الفارسية في المجاز
مبادئ التسويق
أمراض العين وعيوب اإلبصار
مفاهيم طب العيون
مسائل محلولة في النظرية النسبية الخاصة
المعادالت التفاضلية
بحوث في القانون الجنائي الليبي والمقارن
األشكال الجديدة للسلوك اإلجرامي
دراسة نظرية في علم اجتماع الجريمة
السدير الفائح المنتخب
جهود المفسرين من الصحابة والتابعين في القرن األول الهجري
زيادة التبيين علي المرشد المعين
البالغة التطبيقية
الوجيز في المكتبة العربية اإلسالمية
التوظيف البالغي للشواهد الشعرية
اللوامع النهجية بأسرار المنفرجة
المعجمات العربية
حركة الجهاد العربي الليبي
طرق في الرياضيات
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عنوان الكتاب
مواد البناء واالنشاء
الجدول الدوري للعناصر
الكيمياء غير العضوية ج1
الكيمياء غير العضوية ج2
عمليات النفي وأثرها على حركة الجهاد الليبي 1945 - 1911
االساسيات في دراسة الجدوي وتقييم المشروعات
الغازات الكيميائية السامة
الهندسة الوصفية

المؤلف
د .محي الدين صالح التوغار وآخر
د .مهدي ناجي الزكوم
د .مهدي ناجي الزكوم
د .مهدي ناجي الزكوم
د .نصر الدين بشير العربي
د .يوسف عبدهللا بن نجي
د.عدنان جواد علي
د .محمد الشايب وآخرون

