
الشفرةالمؤلفالعنوان

Souheil, Idriss
Dic/06

Oxford University
Dic/02

، إبراهيم مصطىف$
Dic/03

. اللغة
المنجد يف$

Dic/01

جبور، جان ماجد
Dic/05
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فادي، فرحات
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. مصطليج.
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المنهل : قاموس فرنيس. عري̀ب.

ي - $ ي - انكلزي| $ ية : انكلزي| $ قاموس اكسفورد الحديث : لداريس. اللغة اإلنكلزي|
عري̀ب.

المعجم الوسيط : الجزء األول من أول الهمزة إىل آخر الضاد

المنجد الفرنيس. - العري̀ب. الكبزي|

المنجد العري̀ب. - الفرنيس. الفرنيس. - العري̀ب. للطالب

مر الجزء األول موسوعة السينما : شزي|

.
مر الجزء الثايب$ موسوعة السينما : شزي|

مر الجزء الثالث موسوعة السينما : شزي|

Le petit larousse illustré : 90000 Articles, 5000 illustrations, 
355 cartes, 160 planches, chronologie universelle

ي - عري̀ب. $ ي - إنكلزي| $ $ : إنكلزي| القاموس الحديث للمتعلمني|

معجم نور الدين الوسيط : عري̀ب. - عري̀ب.

Le Petit larousse illustré : 90000 Articles, 5000 illustrations, 
355 cartes, 160 planches chronologie universelle

قاموس الروس المحيط : فرنيس. - عري̀ب.

ي - عري̀ب. $ ي - إنكلزي| $ ، شامل وعميل. : إنكلزي| .
القاموس األسايس. : قاموس عام غين$

نت المعجم الموسويغ. : لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت واألنزي�

ي : تزينه إثنان وثالثون لوحة ملونة $ الفرائد الدرية للطالب : عري̀ب. - إنجلزي|
وسبعمائة صورة سوداء

ي عري̀ب. $ ادفات واألضداد : إنكلزي| . المزي�
القاموس الحديث يف$

معجم تصحيح لغة اإلعالم : عري̀ب. - عري̀ب.

قاموس مصطلحات المعلوماتية : فرنيس. - عري̀ب. مع مخترصات فرنسية
حداد، أ. و.ومرشد عري̀ب.
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