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مقدمة

يطيب لسفارة دولة الكويت باململكة العربية السعودية الشقيقة، وهي حتتفل 
الثالثة والعرشين  الثالثة واخلمسني الستقالل دولة الكويت والذكرى  بالذكرى 
للتحرير أن تنظم هذا املعرض الذي يتضمن جمموعة خمتارة من الصور والوثائق 
الرسائل  خالل  من  الشقيقني  البلدين  بني  املميزة  العالقات  حقيقة  تقدم  التي 
الشعبني،  بني  تربط  التي  الرحم  وعالقات  احلكام،  بني  املتبادلة  والزيارات 
باإلضافة إىل الرسائل ذات الصبغة العلمية واالقتصادية، مع تعزيز كل ذلك بام 
التي تزداد عرب  البلدين من أخبار تعكس تلك العالقات الوثيقة  نرشته صحف 

األيام متانة وقوة حموطة باملودة والتقدير.

نعمة  عليها  يديم  وأن  السعودية  العربية  اململكة  حيفظ  أن  تعاىل  اهلل  داعني 
األمن واالستقرار يف ظل عاهلها خادم احلرمني الرشيفني صاحب السمو امللكي 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي سلامن 

بن عبدالعزيز آل سعود حفظهام اهلل ورعامها.

وضارعني إىل املوىل عز وجل أن يعيد هاتني املناسبتني الوطنيتني العزيزتني عىل 
كويتنا الغالية وهي تنعم باملزيد من التقدم واالزدهار يف ظل القيادة الرشيدة حلرضة 
صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح وويل عهده األمني 

الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح، حفظهام اهلل ورعامها.

ثامر جابر الأحمد ال�صباح

�صفري دولة الكويت

لدى اململكة العربية ال�صعودية
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مركز البحوث والدرا�صات الكويتية

اأهدافه وم�صوؤولياته

بإنشاء »مركز  1992م  لعام   178 األمريي رقم  املرسوم   1992م صدر  السادس والعرشين من سبتمرب  يف 
البحوث والدراسات الكويتية«،ونص املرسوم عىل أهداف املركز ومسؤولياته ومنها:

- العمل عىل أن يكون املركز مصدرًا وطنيًا للعلم واملعرفة بتاريخ دولة الكويت،وشؤوهنا السياسية واالجتامعية 
والرتاثية،وإعداد البحوث العلمية املتعمقة املتصلة بذلك.

نتائجها علميًا وإعالميًا وحضاريًا  اللغات واإلفادة من  البحوث حمليًا وخارجيًا بمختلف  نتائج هذه  - نرش 
وتيسريها للباحثني باستخدام تقنيات متقدمة.

العراقي عىل دولة الكويت وتوثيقها من كافة املصادر وتناوهلا  بالعدوان  املتعلقة  الوثائق والدراسات  - مجع 
ومغالطاته  الوحشية  وممارساته  العدوان  هذا  أساليب  عن  الدامغة  احلقائق  ونرش  العلمي،  والتحليل  بالدراسة 

التارخيية إلطالع الرأي العام عىل جرائمه وأهدافها ونتائجها.

- إنشاء مكتبة متخصصة جلمع وحفظ الوثائق والكتب والدوريات واإلحصاءات وأوعية املعلومات املختلفة 
املتعلقة بأهداف املركز.

العلمية  بالدراسة  والتصدي  املجاالت  خمتلف  يف  الكويت  دولة  عن  ويذاع  ينرش  ما  لكل  املستمرة  املتابعة   -
املوضوعية لكل االدعاءات، وتعزيز الوعي بعدالة قضايا الكويت وإسهامها احلضاري يف التنمية املحلية والعربية 

والعاملية.

التواصل مع  بحثية والعمل عىل  العلمية واإلعالمية وإصدار جملة  والنشاطات  الندوات واملعارض  إقامة   -
املؤسسات البحثية املامثلة لتنوير الرأي العام العريب والعاملي.





الوثائق





وثائق عن ن�صاأة دولة الكويت



16

املؤرخ  حديث  معرض  يف 
بن  عثامن  بن  حممد  النجدي 
 -  1270( عثامن  بن  صالح 
عنيزة  بلدة  قايض  ـــ(  1343ه
كتابه  يف  نجد  مدن  نشأة  عن 
مآثر  عن  الناظرين  “روضة 
السنني”  وحوادث  نجد  علامء 
يذكر أن الكويت »تأسست عام 
األصح«   عىل  هجرية   1022

أي عام 1613م.
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)1121هـ(  عام  الكويت  زار  علوان  بن  مرتىض  )احللبي(  السوري  الرحالة 
احلسا  مباين  تشبه  مبانيها  بأن  ووصفها  وليلتني،  يوما  فيها  1709م،وأقام  املوافق 
احلسا،  من  أرخص  بأسعار  أسواقها  يف  وافرة  البضائع  أن  وذكر  ميناءها  ووصف 
أي أهنا قد وصلت إىل مرحلة من االستقرار واألمن حقق هلا ذلك االزدهار، وأن 
ذلك استغرق فرتة زمنية، مما يعزز أهنا نشأت يف بداية القرن السابع عرش. ) األصل 

حمفوظ يف مكتبة برلني الوطنية رقم 1860 (. 

الورقة األوىل من خمطوطة رحلة مرتىض بن علوان
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كتاب “ املوطأ” لإلمام مالك بن أنس،  َنَسَخُه يف جزيرة فيلكا مسيعيد بن أمحد بن سامل من 
سكان اجلزيرة املذكورة، وذلك يف عام 1094 هجرية املوافق 1682 ميالدية،  وهي خمطوطة 
مجيلة كتبت بخط نسخ مجيل تدل عىل اهتامم أهل الكويت بالعلم وإشاعته يف تلك الفرتة املبكرة، 
وُتَقدم هذه املخطوطة دليال عىل أن نشأة الكويت املعارصة تعود إىل بداية القرن السابع عرش.

)األصل حمفوظ يف مكتبة املرحوم عبدالعزيز حسني(.

الصفحتان األوىل والثانية من كتاب “ املوطأ” -خمطوطة فيلكا
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االسم  هو  “كاظمة”  اسم  كان 
الكويت  منطقة  به  تعرف  الــذي 
واألطالس  املالحية  اخلرائط  يف 
عليها  ظهر  خريطة  وأول  املختلفة،  
اخلليج  خريطة  هي  الكويت  اسم 
كارستن  الشهري  للرحالة  العريب 
نيبور )C.Niebuhr(، وقد نرشت 
الطبعة األوىل من كتابه عام 1772م، 
علام بأنه قد قام برحلته عام 1761م.
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اإلنجليزي  الطبيب  كتب 
يف   )E.Ives( آيفز  إدوارد 
1773م  عام  املنشورة  مذكراته 
القرين  من  السفر  يريد  كان  أنه 
ثامنية  مع  حلب  إىل  )الكويت( 
من زمالئه،  ومل يتمكن من ذلك. 
إىل  املتجهة  “القافلة  أن  وذكــر 
من  تتكون  الكويت  من  حلب 
ألف  حيرسها  مجل  آالف  مخسة 

رجل”.

وضع  عــىل  ــدل  ي وهــذا     
عند  املنطقة  هلذه  مميز  اقتصادي 

رأس اخلليج العريب.
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ر�صائل ووثائق متبادلة يف مو�صوعات متفرقة
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آل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  امللك  له  املغفور  من  رسالتان 
سبتمرب  من   17( 1329هـ  رمضان  من   22 بتاريخ  سعود؛األوىل 
وجهاء  من  اخلضري  اخلالد  فهد  احلاج  إىل  موجهة  وهي  1911م(، 
أن  والصداقة،  وخيربه  املودة  فيها وشائج  يؤكد  وأعياهنا،  الكويت 
األمن شامل العموم، وهينئ بحلول شهر رمضان املبارك، ويطلب 

يف آخرها إرسال جرائد املؤيد واللواء.

 أما الرسالة الثانية فهي مـؤرخـة يف 28 من شهر ذي احلجـة 
عـام 1345هـ )29من يونيو 1927م(،  وموجهة إىل احلاج 
يوم  احلج  بأن  فيها  ويفيده  اهلل،   رمحهم  وإخوانه  اخلالد  محد 
اخلميس،  و أن املسلمني من فضل اهلل صحتهم عىل ما يرام. 
ألف   250 وغرب  عرب  من  تقريبا  احلجاج  عدد  بلغ  وقد 

حاج.
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عبدالعزيز  امللك  له  املغفور  من  رسالة 
ابن عبدالرمحن آل سعود إىل احلاج فهد اخلالد 
اخلضري،  رمحه اهلل،  بتاريخ 20 من ذي احلجة 
فيها  يذكر  1911م(،  ديسمرب   12( 1329هـ 
معلومات  من  فيها  جاء  ما  عىل  اطلع  قد  أنه 
مع  )العثامنية(  احلكومة  أخبار  بخصوص 
أبدوا  احلكومة  وعسكر  العرب  وأن  إيطاليا، 
صور  وصــول  إىل  ويشري  مدهشة،  شجاعة 
»َنْجد  بقوله  ويفيده  واجلرائد.  التلغرافات 
الربكة،  يطرح  أن  نرجو  عام،  والسيل  ربيع، 
وجيعلها عامة أوطان املسلمني«، والسالم عىل 

والد اجلميع الشيخ واإلخوان الكرام ..”
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رسالتا تعزية من املغفور له امللك عبدالعزيز 
اخلالد  احلاج محد  إىل  آل سعود  عبدالرمحن  ابن 
وإخوانه،  رمحهم اهلل؛األوىل بتاريخ 8 من حمرم 
يعزهيم  ديسمرب1911م(  من   29( 1330هـ 

فيها بوفاة أخيهم فهد اخلالد.

والثانية بتاريخ 28 من صفر 1335هـ ) 
1916م( يطمئنهم فيها  24 من ديسمرب 
به،   أملت  التي  الوعكة  بعد  صحته  عىل 
ويقول فيها : »وقد بلغنا ما كّدر اخلاطر،  
وهو وفاة أخينا الشيخ جابر،  تغمده اهلل 
واألخ  فيه،   أجركم  اهلل  م  َعظَّ برمحته،  
ومن  بركة،  فيه  اهلل  شاء  إن  سامل  الشيخ 

خلف مثله ما مات«. 
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غري  أوالهــا  خمتلفة؛  سنوات  يف  رسائل  ثالث 
1341هـ  )1923م(، والثالثة  واضحة، والثانية عام 
املغفور  1346 هـ )1927م(، وهي موجهة من  عام 
فهد  احلاج  من  كل  إىل  الفيصل  عبدالرمحن  اإلمام  له 
اخلالد واحلاج محد اخلالد،  رمحهام اهلل، ومها من أعيان 
باإلمام،  وثيقة  صلة  هلام  وكانت  ووجهائها،  الكويت 
وباملغفور له امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود.
وتتضمن الرسائل أخبار نجد خمترصة، وهتاين بدخول 
السعيد. ويطلب اإلمام يف  الفطر  شهر رمضان وعيد 
جديدة  )قازيت(  جمالت  أي  إرسال  األوىل  الرسالة 

ألجل متابعة األخبار.
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األحساء،   علامء  من  كثري  عىل  وفقهائها  الكويت  علامء  من  عدد  درس    
وكان من أبرزهم املرحوم الشيخ عبداهلل بن أيب بكر املال املتويف عام 1309هـ / 
1891م.وقد درس عىل يده الشيخ حممد العدساين أحد قضاة الكويت،  وكانت 
له مراسالت علمية مع الشيخ أمحد بن حممد بن عبداإلله القناعي يسأله فيها عن 
ابن عابدين  بأن حاشية  الطحاوي،  وقد أجابه  الكتب من مثل حاشية  عدد من 
الوجود يف األحساء. وتعد هذه  الصاحلني عديم  تغني عنها،  وأن رشح رياض 
بني  العلمية  العالقات  عن  اآلن  حتى  وصلتنا  التي  الرسائل  أقدم  من  الرسالة 

الكويت واألحساء.
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واحدة من املراسالت املتعددة بني الشيخ العالمة 
خلف  عبداهلل  والشيخ  املانع  عبدالعزيز  بن  حممد 
منها،   طبع  وما  احلنبيل  الفقه  كتب  حول  الدحيان 
ذلك  ومن  ثمنها،   غال  مهام  اقتنائها  عىل  واحلرص 
)صاحب  رضا  رشيد  يطبعه  الذي  “الفروع”  كتاب 
يطبع  الذي  الروضة«  ورشح  »املدخل  وكتاب  املنار( 
يف الشام عىل نفقة امللك عبدالعزيز بن سعود رمحه اهلل 
وكتاب »طبقات ابن رجب« الذي يطبع يف كلكتا عىل 

نفقة أيب الكالم. 
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شهاب  الشهيد  البحر  “لربان  والقواعد  البحر  علم  أصول  يف  الفوائد   “ كتاب 
من  الباقية  اخلمس  النسخ  من  املخطوطة  النسخة  هذه  ماجد،وتعد  بن  أمحد  الدين 
هذا الكتاب،وهي حمفوظة يف مكتبة الشيخ عبداهلل خلف الدحيان التي كانت منارة 
الوثائق  مركز  يف  اآلن  حمفوظة  وهي  موضوعاهتا.  وتنوع  لثرائها  العلم  منارات  من 

واملحفوظات التابع لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت.

     وقد كان للشيخ الدحيان وكالء يف بريدة وعنيزة وأشيقر واملجمعة حيرصون 
عىل تلبية طلباته من الكتب املخطوط منها واملطبوع، وخمطوطة الفوائد حصل عليها 

من أستاذه وشيخه العالمة إبراهيم بن صالح بن عيسى من بلدة أشيقر.

الصفحتان األوىل والثانية من كتاب “ الفوائد” 
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صفحتا الغالف واخلامتة من كتاب “ الفوائد” 
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رسالة من العالمة الشيخ عبداهلل بن حممد بن محيد 
إىل الشيخ حممد بن سليامن اجلراح مؤرخة يف 10 من 
جييبه  1949م(  مايو  من   8( املوافق  1368هـ  رجب 
فيها عن مال بيت املال،  هل جيوز ألرباب الوظائف 

الدينية أخذ مرتباهتم منه؟

وهل جيوز تشكيل مديرية ألوقاف البلد التي هي 
عىل املساجد وأئمتها ومؤذنيها ونحوهم؟

 وهل جيوز هلم خمالفة رشوط الواقفني؟
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رسالة من العالمة عبدالرمحن النارص بن سعدي إىل الشيخ حممد بن سليامن اجلراح بتاريخ 
أيام  ثالثة  صيام  تأخري  مسألة  عن  فيها  أكتوبر1951م(جييبه  )19من  1371هـ  حمرم  من   18
للمتمتع، ومسألة تأخري هدي التمتع عن وقته، وخيرب الشيخ السعدي عن مكتبة بريدة التي عني 

بإكامل عامرهتا وجتهيزها عبدالعزيز وعيل اليوسف املزيني.



45



46

بشأن  وتوكيالت  وقفية  قضايا  تتضمن  وثائق 
هذه  وتظهر  مواريث،  أو  مبيعات  أو  ديون  استيفاء 
وصالهتم  الكويت  أبناء  أسامء  من  جمموعة  الوثائق 
الرياض،  إلمارة  التابعة  »الغاط«  بلدة  يف  بأقارهبم 
والوصايا  باملواريث  املتعلقة  املشكالت  حل  وكيفية 

واألوقاف.

التاريخ  مصادر  من  مصدرا  الوثائق  هذه  وتعد    
االجتامعي للبلدين : )دولة الكويت واململكة العربية 

السعودية(
)املصدر : كتاب: وثائق من الغاط،  أرشف عىل مجعها ودراستها فائز بن 

موسى البدراين احلريب، مركز الرمحانية الثقايف،  الرياض 2010م(.
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رسالة موجهة من سليامن األمحد إىل األمري نارص 
عام  القعدة  ذي  من   8 بتاريخ  السديري  سعد  ابن 
يشري  1947م(،   سبتمرب  من   22( املوافق  1366هـ 
،  وهي من  التي طلبها األمري  فيها إىل حتقيق األشياء 
عنارص التجارة التي نشطت بني الكويت ونجد،  فقد 
طلب األمري السديري تركيب صندوق جديد »هيكل 
خشبي« عىل السيارة التي جاء هبا سائقه زيد القميزي،  
وهذا مما برع فيه عدد من النجارين الكويتيني،  وأصبح 
عمال رائجا منذ الثالثينيات من القرن املايض، وطلب 
من  أخرى  ومائة  بنزين  تنكة  مائة  رشاء  أيضا  األمري 

القاز وزيت السيارات.
الرياض  احلريب،   موسى  بن  لفائز    ، الغاط  وثائق  كتاب:  )املصدر     

2010م(.
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أم  صحيفة  صـــدرت 
1343هـ  القرى يف مكة عام 
من  ــد  ــع وت )1925م(، 
اململكة  صــحــف  أوائــــل 
وكانت  السعودية،  العربية 
واألحــداث  باألخبار  غنية 
تناولت  التي  ــاالت  ــق وامل
تاريخ  من  عديدة  جوانب 
بجرياهنا.  وعالقتها  اململكة 
املجلة  تلك  خـــت  أرَّ ــد  وق
حكام  بني  املتبادلة  الزيارات 
وأمراء كل من اململكة العربية 
الكويت. ودولة  السعودية 

وقد وثقت الصحيفة املذكورة 
املتبادلة  الزيارات  من  عددا 
ومنها  البلدين  حكام  بني 

له  املغفور  اجلاللة  زيارة صاحب 
امللك سعود بن عبدالعزيز الكويت عام 1954م يف عددها الصادر يف 26 من ربيع الثاين 

1371هـ املوافق األول من يناير 1954م.
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اجلاللة  صاحب  حرضة  زيــارة  بمناسبة 
املعظم  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سعود  امللك 
لزيارة  الكويتية  البعثة  إدارة  دعته  ملرص، 
يف  للدراسة  املبعوثني  الكويت  طلبة  أبنائه 
مرص،فتفضل جاللته بقبول هذه الدعوة، وزار 
شهر  من   26 املوافق  اجلمعة  يوم  البعثة  إدارة 

مارس سنة 1954م.

ومن أقوال جاللته يف هذه الزيارة التارخيية 
فيها،  وعشت  الكويت  يف  تربيت  »لقد  قوله: 
ومهام  أنساها،  ال  طيبة  ذكريات  فيها  ويل 
حاولوا التفريق بيننا فلن ينالوا ذلك ألننا إخوة 
مع  جلاللته  الصور  التقاط   وعند  متحابون«. 
لوقوفكم  )الداعي  حلرسه  قال  البعثة  طالب 

اآلن وأنا بني أبنائي طلبة الكويت(. 
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جاللة امللك يمر بني صفني من طلبة البعثات الذين وقفوا الستقباله
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الرتحيب بضيف الكويت الكبري املغفور له امللك سعود بن عبدالعزيز عند زيارته الكويت يف 17 من شوال 1380هـ املوافق أبريل 1961م
عىل الصفحة األوىل من جريدة »الكويت اليوم« الرسمية )العدد 321(
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البيان املشرتك عن زيارة جاللة امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود للكويت عام 1380هـ/ 1961م
عىل الصفحة األوىل من جريدة »الكويت اليوم« الرسمية )العدد 322(





صـور مختارة
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صاحب السمو الشيخ مبارك الصباح وجاللة امللك عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو الشيخ أمحد اجلابر الصباح وجاللة امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود



61

صاحب السمو الشيخ عبداهلل السامل الصباح وجاللة امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب اجلاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ عبداهلل السامل الصباح



63

صاحب السمو الشيخ صباح السامل الصباح وجاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب اجلاللة امللك خالد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ صباح السامل الصباح
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صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح وصاحب اجلاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح وصاحب اجلاللة امللك خالد بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح وخادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
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سمو الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح وخادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح وخادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
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خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح



71

صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح وخادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
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خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح



اإ�صدارات املركز
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11 الكويت1وجـوًدا1وحدوًدا1،جمموعة1من1املخت�صني،1ط19911،1م..

21 عبداملعطي،1. يو�صف1 د.1 وحتليل1 متهيد1 عراقي،1 جندي1 مذكرات1 يف1 قراءة1

ط19921،1م.

31 ر�صالة1ملن1يهمه1اأمر1هذه1الأمة،1د.1�صليمان1ال�صطي،1ط19921،1م..

41 الكويت1يف1خرائط1العامل1:حقائق1ووثائق،1م�صروع1الوثائق1الكويتية،1ط1،1.

1992م.
51 بعد1. ما1 العراقي1وحتديات1 الغزو1 قبل1 العربية1 والأموال1 الكويتي1 القت�صاد1

التحرير1،1د.1ح�صني1طه1الفقري،1ط19921،1م.

61 الكويت:1قراءة1يف1اخلرائط1التاريخية،1اأ.1د.1عبداهلل1يو�صف1الغنيم،1ط1،1.

1992م.
71 والدرا�صات1. البحوث1 مركز1 1- العراقية1 الإدعاءات1 على1 الكويت1 دولة1 رد1

الكويتية،1ط19921،1م.

81 تر�صيم1احلدود1الكويتية1العراقية،1جلنة1من1املخت�صني،1ط19921،1م..

91 اخلليج(،1. )حرب1 يف1 هيكل1 يقله1 مل1 ما1 القومي:1 والنتحار1 الطغيان1

عبدالرحمن1�صاكر،1ط19921،1م.

101 زيارة1لبيت1العنكبوت،1د.1عبداهلل1حمد1حمارب،1ط19921،1م..

111 ملحات1من1تاريخ1طوابع1الربيد1يف1الكويت،1عادل1حممد1العبداملغني،1ط1،1.

1993م.
121 د.1. خليفوه،1 عبداهلل1 علي1 العراقية،1 الوثائق1 خالل1 من1 الكويتية1 املقاومة1

يو�صف1عبداملعطي،1ط19931،1م.

131 د.1. اأ.1 اإ�صراف1 واملاأ�صاة،1 احلقيقة1 الكويت:1 دولة1 على1 العراقي1 العدوان1

عبداهلل1يو�صف1الغنيم،1ط19931،1م.

141 بالكويت،1. والثقافية1 والرتبوية1 العلمية1 املوؤ�ص�صات1 على1 العراقي1 العدوان1

�صليمان1عبداهلل1العنيزي،1ط19931،1م.

151 تخطيط1احلدود1الدولية1بني1دولة1الكويت1وجمهورية1العراق،1اإعداد1املركز،1.

ط19931،1م.

161 ال�صيخ1عبدالعزيز1الر�صيد1-1�صرية1حياته،1د.1يعقوب1يو�صف1احلجي،1ط1،1.

1993م.
171 البحوث1. مركز1 الكويت،1 حترير1 نحو1 بو�ش1 جورج1 الرئي�ش1 مع1 رحلة1

والدرا�صات1الكويتية،1ط19931،1م.

181 مذكرات1نائب1عريف1من1قوات1العدوان1العراقي1على1الكويت،1د.1جنيب1.

عبداهلل1الرفاعي،1ط19931،1م.

191 الكويت1والتنمية1العربية،1د.1ح�صني1طه1الفقري،1د.1رم�صان1علي1ال�صراح،1.

ط19941،1م.

• •فل�صطني	 تون�ش	

• •الأردن	 اليمن	

• •اجلزائر	 ال�صودان	

201 القرن1. واأوائل1 ع�صر1 التا�صع1 القرن1 خالل1 الدولية1 وعالقاتها1 الكويت1

الع�صرين،1غيورغي1بونداريف�صكي،1ترجمة1ماهر1�صالمة،1ط19941،1م.

211 ط1،1. الكويتية،1 والدرا�صات1 البحوث1 مركز1 البحرية،1 العراق1 منافذ1

1994م.

221 نا�صر1. بن1 حممد1 الدحـــيان،1 خــلف1 عبداهلل1 ال�صيخ1 الكـــويت:1 عــالمـة1

العجمي،1ط19941،1م.

231 ط1،1. جمال،1 عبدالهادي1 حممد1 الكويت،1 يف1 الربيدية1 اخلدمات1 تاريخ1

1994م.

241 عدوان1على1العقل1»مناق�صة1نقدية1لكتاب1حرب1تلد1اأخرى«،1اأ.1د.1�صمعان1.

بطر�ش1�صمعان،1د.1عبداهلل1حمارب،1ط19941،1م.

251 دور1الأمم1املتحدة1يف1اإقرار1ال�صلم1والأمن1الدوليني1»درا�صة1حالة1الكويت1.

والعراق«،1اإعداد1املركز،1ط19951،1م.

261 الكويت1والتنمية1الجتماعية،1وزارة1التخطيط1-1مركز1البحوث1والدرا�صات1.
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الكويتية،1ط19951،1م.1

271 للكويت،1. العراقي1 الحتالل1 خالل1 وجرائمهم1 العراقيون1 احلرب1 جمرمو1

العقيد1ح�صني1عي�صى1مال1اهلل،1ط19951،1م.

281 مركز1. العراقي،1 الغزو1 حول1 الكويت1 يف1 العاملني1 الأمريكيني1 انطباعات1

البحوث1والدرا�صات1الكويتية،1ط19961،1م.

291 تدمري1اآبار1النفط:1حقائق1من1الوثائق1العراقية،1مركز1البحوث1والدرا�صات1.

الكويتية،1ط19961،1م.

301 ط1،1. الرومي،1 الب�صر1 اأحمد1 الكويت،1 يف1 البحرية1 امل�صطلحات1 معجم1

1996م.

311 احل�صود1العراقية1على1الكويت،1اإعداد1املركز،1ط19961،1م..

321 العملة1الكويتية1عرب1التاريخ،1عادل1حممد1العبداملغني،11ط19961،1م..

331 النوخذة1. الكويت،1 يف1 التقليدية1 املالحة1 دليل1 البحار:1 جماري1 يف1 املختار1

عي�صى1عبداهلل1العثمان،1ط19961،1م.

341 ط1،1. املركز،1 اإعداد1 متوت،1 لن1 جرمية1 الكويت1 على1 العراقي1 العدوان1

1996م.

351 تاريخ1اخلدمات1ال�صحية1يف1الكويت1منذ1الن�صاأة1وحتى1ال�صتقالل،1د.1خالد1.

فهد1اجلاراهلل،1ط19961،1م.

361 �صهادات1من1اأقبية1ال�صجون1العراقية،1مركز1البحوث1والدرا�صات1الكويتية،1.

ط19961،1م.

371 الوطني1. املركز1 العلميـــة،1 لالأبحاث1 الكويت1 معهد1 على1 العراقي1 العدوان1

للمعلومات1العلمية1مبعهد1الأبحاث،11ط19971،1م.1

381 ط1،1. املخت�صني،1 من1 جمموعة1 1، الكويتية1 البيئة1 وتدمري1 النفط1 خنادق1

1997م.

391 تنديد1العلماء1امل�صلمني1بالغزو1العراقي1على1دولة1الكويت،1نخبة1من1القادة1.

والعلماء1امل�صلمني،1ط19971،1م.

401 اأحمد1الب�صر1الرومي1)قراءة1يف1اأوراقه1اخلا�صة(،1د.يعقوب1يو�صف1الغنيم،1.

ط19971،1م.

411 الإ�صالح1الرتبوي1يف1التعليم1العام،1جلنة1من1املخت�صني،1ط19971،1م..

421 ط1،1. املركز،1 اإعداد1 العراقية،1 الوثائق1 يف1 قراءة1 الكويت؟:1 �صرق1 من1

1997م.

431 ط1،1. احلجي،1 يو�صف1 يعقوب1 د.1 وذكريات(،1 )�صور1 القدمية1 الكويت1

1997م.

441 ط1،1. الغنيم،1 يو�صف1 يعقوب1 د.1 و�صحرائها،1 الكويت1 �صاطئ1 بني1 العدان1

1997م.

451 يو�صف1. يعقوب1 د.1 منظور،1 لبن1 العرب1 ل�صان1 يف1 الكويتية:1 اللهجة1 األفاظ1

الغنيم،1ط19971،1م.

461 اإعداد1حممد1بن1نا�صر1العجمي،1ط1،1. اأن�ش،1 املـــــوطــــاأ1لالإمام1مالك1بن1

1997م.

471 جملة1البعثة1الكويتية1)19جملدات(،1اإعداد1املركز،1ط19971،1م..

481 الكويت1من1عليائها،1اإعداد1املركز،1ط19971،1م..

491 د.1. اجلراح،1 �صليمان1 بن1 حممد1 ال�صيخ1 وفر�صيها1 وفقيهها1 الكويت1 عالمة1

وليد1عبداهلل1املني�ش،1ط19981،1م.

501 على1نف�صها1جنت1براق�ش،1د.1حمد1بن1نا�صر1الدخيل،1ط19981،1م..

511 اجلمعية1اخلريية1العربية1وبواكري1النه�صة1احلديثة1يف1الكويت،1بدر1نا�صر1.

املطريي،1ط19981،1م.

521 ط1،1. املخت�صني،1 من1 جمموعة1 الكويتية،1 البيئة1 وتدمري1 الأر�صية1 الألغام1

1998م.

531 النفط1يف1دولة1الكويت1-1مقتطفات1من1جريدة1الكويت1اليوم،1عبدالعزيز1.
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اخلطيب،1ط19981،1م.

541 تنوع1الأحياء1يف1دولة1الكويت،1�صارون1جمعان،1ط19981،1م..

551 ط1،1. احلجي،1 يو�صف1 يعقوب1 د.1 الكويت،1 يف1 ال�صراعية1 ال�صفن1 �صناعة1

1998م.
561 ط1،1. املخت�صني،1 من1 جمموعة1 الكويت،1 دولة1 يف1 ال�صحراوية1 البيئة1

1998م.
571 الكويت1تواجه1الأطماع1،1د.1يعقوب1يو�صف1الغنيم،1ط19981،1م..

581 روزنامة1النوخذة1عبدالوهاب1عبدالرحمن1الع�صعو�صي،1ط19991،1م..

591 روزنامة1النوخذة1عي�صى1عبداهلل،11ط19991،1م..

601 جملة1الرائــــد1-1ثالثة1جملدات،1اإعداد1املركز،1ط19991،1م..

611 البيت1الكويتي1القدمي،1د.1يعقوب1يو�صف1الغنيم،1ط20001،1م..

621 روزنامة1النوخذة1�صلمان1العي�صى،11ط20001،1م..

631 روزنامة1النوخذة1�صعود1فهد1ال�صميط،1ط20001،1م..

641 روزنامة1النوخذة1مفلح1الفالح،11ط20001،1م..

651 روزنامة1النوخذة1اأحمد1الفهد،11ط200011،1م..

661 روزنامة1النوخذة1نا�صر1احلجي،1ط20001،1م..

671 ماأثورات1من1اأقوال1�صاحب1ال�صمو1اأمري1دولة1الكويت،1ال�صيخة1اأمثال1الأحمد1.

اجلابر1ال�صباح،1ط20001،1م.

681 ط1،1. عليان،1 حمزة1 )1962-2000م(،1 اللبنانية1 الكويتية1 العالقات1

2000م.
691 امل�صاكن1يف1البيئة1ال�صحراوية،1خالد1حرميي�ش1العازمي،1ط20001،1م..

701 ط1،1. البكر،1 يعقوب1 حممد1 الكويتية،1 الأ�صماك1 �صيد1 مو�صوعة1 احلداق:1

2000م.
711 وثائق1لن1متوت،1د.1عبداهلل1حمد1حمارب،1ط20001،1م..

721 حممد1. ال�صيا�صية،1 اجلغرافية1 يف1 درا�صة1 1- العراقية1 الكويتية1 احلدود1

عبداهلل1العبداجلادر،1ط20001،1م.

731 �صعيد1. د.1 و1 حمارب1 عبداهلل1 د.1 وتطورها،1 ن�صاأتها1 الكويتية1 اجلمارك1

حمفوظ،1ط20001،1م.

741 ن�صاأة1اجلمارك1الكويتية،1اأ.د.1جمال1زكريا1قا�صم،1ط20001،1م..

751 جملة1كاظمة-1مركز1البحوث1والدرا�صات1الكويتية،1ط20001،1م..

761 روزنامة1النوخذة1عبداملجيد1الفيلكاوي،1ط20011،1م..

771 املالحة1الفلكية1عند1العرب،1اأ.1ح�صن1�صالح1�صهاب،11ط20011،1م..

781 �صدى1الإبداع1)ال�صعر1الكويتي(،1هيفاء1ال�صنعو�صي،1ط200111،1م..

791 �صدى1الإبداع1)املجموعة1الق�ص�صية(،1هيفاء1ال�صنعو�صي،1ط20011،1م..

801 العنزي،1. نايف1 اأ.1حممد1 والعراق،1 الكويت1 بني1 ال�صيا�صية1 العالقات1 تاريخ1

ط20011،1م.

811 اأطماع1النظام1العراقي1يف1دول1اخلليج1العربية،1اإعداد1نخبة1من1الباحثني،1.

ط20011،1م.

821 2001م،1ط1-2. املركز،1ط1،1 اإعداد1 الكويت،1 دولة1 الأر�صية1يف1 الألغام1

2003م.

831 التلوث1النفطي1يف1البيئة1البحرية،1اإعداد1جمموعة1من1املتخ�ص�صني،1ط1،1.

2001م.

841 مو�صوعة1حرب1اخلليج،1ج١وج1،٢اأ.د.1حممد1اأمان،1ط20011،1م..

851 الكويت1وحتديات1القرن1الع�صرين،1اأ.1د.1زين1الدين1غنيمي1عبداملق�صود،1.

ط20011،1م.

861 اأ�صواق1الكويت1القدمية،1حممد1عبدالهادي1جمال،1ط20011،1م..

871 روزنامة1النوخذة1حجي1يو�صف1احلجي،1ط20021،1م..

881 طيور1الكويت1�صجل1م�صور،1عبداهلل1احلداد1-1د.فوزية1ال�صديراوي،1ط1،1.
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2002م.

891 اأبناوؤنا1ر�صوم1وكلمات،1اأمل1الغامن،1ط20021،1م..

901 النيباري،1. عبدالرحمن1 كابنت1 الكويتية،1 التجارية1 البحرية1 املواين1 تطوير1

ط20021،1م.

911 والدرا�صات1. البحوث1 الكويت1)1٦جملدات(،1مركز1 دولة1 التعليم1يف1 تاريخ1

الكويتية،1ط20021.1م.

921 اأثر1الغزو1العراقي1على1اأطفال1الكويت،1اإعداد1املركز،11ط20021،1م..

931 الأجوبة1ال�صعدية،1د.1وليد1املني�ش،1ط20021،1م..

941 روزنامة1النوخذة1اأحمد1�صامل1اخل�صتي،1ط20021،1م..

951 روزنامة1النوخذة1يعقوب1خلف1اليتامى،1د.1يعقوب1احلجي،1ط20021،1م..

961 روزنامة1النوخذة1نا�صر1عبدالوهاب1القطامي،11ط20021،1م..

971 روزنامة1النوخذة1عي�صى1يعقوب1ب�صارة،11ط20031،1م..

981 ط1،1. جمال،1 عبدالهادي1 اأ.حممد1 القدمية،1 الكويتية1 واملهن1 احلرف1

2003م.

991 ط1،1. واآخرون،1 الغنيم1 يو�صف1 عبداهلل1 اأ.د1 البحرية،1 العراق1 منافذ1

2003م.

1001 ن�صاأة1الكويت،1ب.ج.1�صلوت،1ط20031،1م..

1011 واآخرون،1. كليو1 عبداحلميد1 اأ.د.1 الكويتية،1 الأرا�صي1 جيمورفولوجية1

ط20031،1م.

1021 البيئة1البحرية1يف1دولة1الكويت،1د.1عبداملنعم1م�صطفى1واآخرون،1ط1،1.

2003م.1

1031 دليل1الروزنامة1البحرية،1د.1يعقوب1احلجي،1ط20031،1م..

1041 ط1،1. واآخرون،1 ال�صانع1 را�صد1 د.1 الإيرانية،1 الكويتية1 العالقات1

2003م.

1051 �صناعة1النفط1يف1الكويت،1د.رم�صان1ال�صراح،1ط20041،1م..

1061 ط1،1. املركز،1 اإعداد1 ومقابالته«،1 مقالته1 من1 »نخبة1 ال�صقاف1 اأحمد1

2004م.

1071 �صامي1حممد1و�صيمياء1التجريد،1د.1زهرة1اأحمد1العلي،1ط20041،1م..

1081 نواخذة1ال�صفر1ال�صراعي1يف1الكويت،1د.1يعقوب1يو�صف1احلجي،1ط1،1.

2004م.

1091 ط1،1. الغنيم،1 يو�صف1 يعقوب1 د.1 واملعامل«،1 »الأماكن1 الكويت1 دولة1

2004م.

1101 ال�صالحف1البحرية1يف1دولة1الكويت1»عربي«،1د.1�صامل1املهنا1-1اأ.د1روبن1.

ميكنز،1ط20041،1م.

1111 املخت�صني،1. من1 فريق1 وبناء«،1 »عزمية1 ال�صباح1 اجلابر1 الأحمد1 �صباح1

ط20041،1م.

1121 �صعد1العبداهلل1ال�صامل1ال�صباح1»م�صوؤولية1وعطاء«،1فريق1من1املخت�صني،1.

ط20041،1م.

1131 املخت�صني،1. من1 فريق1 وطن«،1 »م�صرية1 ال�صباح1 اجلابر1 الأحمد1 جابر1

ط20041،1م.

1141 رحماين1)يو�صف1اخلرايف(1مر�صد1بحري،1ط20041،1م..

1151 ال�صباح،1. العذبي1 اأمل1 د1 اأ.1 الكويت،1 �صكان1 توزيع1 يف1 التغري1 اأمناط1

د.حمدي1عزت،1ط20041،1م.

1161 الكويت1يف1عيون1الآخرين،1د.1يو�صف1عبداملعطي،1ط20041،1م..

1171 ط1،1. املغربي،1 �صلوى1 الأ�صتاذة1 الكويت،1 يف1 قدمًيا1 الذهبية1 احللي1
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2004م.

1181 الفوائد1يف1علم1البحر1والقواعد،1اأحمد1بن1ماجد،1ط20041،1م..

1191 الكهرباء1واملاء،1مركز1البحوث1والدرا�صات،1ط20051،11م..

1201 دواخانة،1د.خالد1حممد1اجلاراهلل،1ط20051،1م..

1211 عبداملق�صود1. اأ.د.زين1 العربية،1 اخلليج1 ودول1 الكويت1 يف1 املائي1 الأمن1

واآخرون،1ط20051،1م.

1221 بحوث1خمتارة1من1تاريخ1الكويت1)21،1(،1اإ�صراف1اأ.د.1عبداهلل1يو�صف1.

الغنيم،1ط20051،1م.

1231 األعابنا1ال�صعبية1الكويتية،1الفنان1اأيوب1ح�صني1الأيوب،1ط20051.1م..

1241 الكويت1بني1الأم�ش1واليوم،1اأ.د.1احلبيب1اجلنحاين،1ط20051،1م..

1251 الأزياء1ال�صعبية1الن�صائية،1اأ.1�صلوى1املغربي،1ط20061،1م..

1261 اأبناء1ال�صندباد،1األني1فالريز،1ط20061،1م..

1271 خالد1. د.1 1،Crimes1War1For1Punishment1Judicial

الياقوت،1ط20061،1م.

1281 فالريز،1. األني1 1،Photographs 1The 1Sinbad 1of 1Sons

ط20061،1م.

1291 ط1،1. الكويتية،1 والدرا�صات1 البحوث1 مركز1 وتاريخ،1 ح�صارة1 الكويت1

2006م.1

1301 الكويت1والهند-1مركز1البحوث1والدرا�صات1الكويتية،1ط20061،1م..

1311 �صاحب1ال�صمو1ال�صيخ1�صباح1الأحمد1اجلابر1ال�صباح1اأمري1دولة1الكويت،1.

ط20061،1م،1�صغري.

1321 اأ�صماك1الزبيدي،1د.1�صليمان1املطر1واآخرون،1ط20061،1م..

1331 اأحمد1. اإعداد1 والكويت،1 العراق1 ب�صاأن1 الأمن1 جمل�ش1 قرارات1 يف1 قراءة1

�صعيد1الدوي�صان،1ط20061،1م.

1341 ظلم1اجلار1،1�صعر1د.عارف1ال�صيخ،1ط20061،11م..

1351 د.1. 1،Kuwait 1in 1building 1- 1Dhow 1of 1Art 1The
يعقوب1احلجي،1ط20061،1م.1

1361 روزنامة1النوخذه1�صامل1اإ�صماعيل1الإ�صماعيل،1ط20061،1م..

1371 روزنامة1النوخذه1علي1ح�صن1بن1نخي،1ط20061،1م..

1381 روزنامة1النوخذة1خالد1الع�صعو�صي،11ط20071،1م..

1391 مع1اأبنائنا1د.1يو�صف1عبداملعطي،1ط20071،11م:.

• حقائق1الوطن1وتاريخه	

• رحلة1الكويت1على1طريق1ال�صتقالل	

• الوطن1وحقوقه1علينا	

1401 ط1. 1، احلجي1 يو�صف1 يعقوب1 د.1 الكويت،1 يف1 ال�صراعية1 ال�صفن1 �صناعة1

جديدة،20071م.

1411 �صور1و�صوانح،1�صعر1اأحمد1م�صاري1العدواين،1د.1خليفة1الوقيان،1ط1،1.

2007م.
1421 �صرعية1دولة1الكويت،1د.1علي1النامي1،1ط20071،1م..

1431 احلجي،1. يو�صف1 يعقوب1 د.1 الكويت،1 يف1 القدمية1 البحرية1 الن�صاطات1

ط20071،1م.

1441 يو�صف1. عبداهلل1 د.1 اأ.1 ر�صا،1 غلوم1 بن1 علي1 ر�صائل1 1- الكويت1 اأخبار1

الغنيم،1ط20071،11م.

1451 ط1،1. الوقيان،1 خليفة1 د.1 امل�صاري،1 اأحمد1 حممد1 ال�صاعر1 ديوان1

2007م.
1461 الكويت،1. وحترير1 اجل�صور1 ومعركة1 والثالثون1 اخلام�ش1 املدرع1 اللواء1

اإعداد1اللواء1�صامل1�صرور1،1ط20071،1م.

1471 ط1،1. �صهاب،1 �صالح1 ح�صن1 البحر،1 وعلم1 والنتيجة1 وامليل1 القواعد1
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2007م.

1481 ط1،1. الكويتية،1 والدرا�صات1 البحوث1 مركز1 1- وبريطانيا1 الكويت1

2007م.

1491 ط1،1. عا�ش،1 ح�صن1 د.1 وثقافة،1 فكر1 وعا�صمة1 ح�صارة1 موطن1 الكويت1

2007م.

1501 اأنا�صيد1امل�صاري،1حممد1اأحمد1امل�صاري،20071م:.

• •حكاية1	 الفيل1والنمل	

• •الطائر1احلائر	 النملة1والبعو�صة	

• •الليث1و�صاحباه	 النحلة1والزهرة	

• ال�صيل1واجلرذان	

1511 ط1،1. الغنيم،1 يو�صف1 د.يعقوب1 للنا�صئة،1 الأم�ش1 حديث1 جمموعة1

2008م:
• •�صور1الكويت	 بالدي1الكويت	

• •�صفن1الكويت1القدمية	 رحلة1اأمريية	

• •الرجل1النافع1لوطنه	 من1اأيام1الغو�ش1على1اللوؤلوؤ	

• •يوم1من1املا�صي	 الكويت1و�صفينة1ال�صحراء	

• •�صياد1املها	 رحلة1البوم1الكويتي	

• •الرجل1الويف	 1املاء1وال�صحراء	

• •هنا1يباع1اللوؤلوؤ1	 اأيام1يف1البادية	

• •املوعد1يف1برقان	 حديث1املياه	

1521 �صبخات1ال�صاحل1ال�صمايل1لدولة1الكويت،1جابر1عبداهلل1�صعود1العجمي،1.

ط20081،1م.

1531 ط1،1. 1 ال�صرماين،1 حممد1 اأحمد1 ال�صيخ1 الكويت،1 يف1 مياين1 رحالة1

2008م.

1541 طيور1الكويت،1اأمل1الغامن،1ط20081،1م..

1551 عبداملق�صود،1. الدين1 د.زين1 القومي،1 الأمن1 ومنظومة1 البديلة1 الطاقة1

ط20081،1م.

1561 الأيوب،1. ح�صني1 اأيوب1 1،)3( ح�صني1 اأيوب1 لوحات1 يف1 الكويتي1 الرتاث1

ط1-20021م،1ط121-20051م،1ط31-20081م.

1571 الكويتية،1. والدرا�صات1 البحوث1 مركز1 ال�صباح،1 الأحمد1 جابر1 ال�صيخ1

ط20081،1م.

1581 والدرا�صات1. البحوث1 مركز1 ال�صباح،1 ال�صامل1 العبداهلل1 �صعد1 ال�صيخ1

الكويتية،1ط20081،1م.

1591 والدرا�صات1. البحوث1 مركز1 ال�صباح،1 اجلابر1 الأحمد1 �صباح1 ال�صيخ1

الكويتية،1ط20081،1م.

1601 م�صرية1التنمية1البيئية1يف1دولة1الكويت،1د.زين1الدين1عبداملق�صود،1د.1.

را�صد1ال�صانع،1ط20081،1م.

1611 ط1،1. الكويتية،1 والدرا�صات1 البحوث1 مركز1 ال�صباح،1 مبارك1 ال�صيخ1

2008م.

1621 احلجي،1. يو�صف1 د.يعقوب1 الهندي،1 واملحيط1 اخلليج1 مواين1 من1 �صور1

ط20081،1م.

1631 اختالل1الرتكيب1ال�صكاين1يف1دولة1الكويت،1د.1حمدي1م�صطفى1بدوي،1.

ط20091،1م.

1641 مدينة1الكويت1-1درا�صة1يف1جغرافية1املدن،1اأ.1د.1اأحمد1ح�صن1اإبراهيم،1.

ط20091،1م.

1651 درجة1الوعي1ال�صيا�صي1لدى1املراأة1الكويتية،1د.1عبري1عيد1الدويلة،1ط1،1.

2009م.

1661 العتيبي،1. عياد1 من�صور1 1، العراقي1 العدوان1 مواجهة1 يف1 الأمن1 جمل�ش1

ط20091،1م.

1671 جغرافية1النتخابات1البلدية1يف1دولة1الكويت،1د.1حممد1عبداهلل1خالد1.
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العبداجلادر،1ط20091،1م.

1681 حممد1. عادل1 1، اإعالمية1 وم�صات1 القدمية1 الكويتية1 الطالبية1 املجالت1

العبداملغني،1ط20091،1م.

1691 عياد1. من�صور1 املتحدة،1 لالأمم1 العامة1 اجلمعية1 يف1 الكويت1 ق�صية1

العتيبي،1ط20091،1م.

1701 الكويت1يف1البطاقات1الربيدية،1علي1غلوم1رئي�ش،1ط20091،1م..

1711 وال�صيا�صية1. الثقافية1 العالقات1 يف1 توثيقية1 درا�صة1 1- وم�صر1 الكويت1

والقت�صادية،1د.1عبداهلل1حمد1حمارب،1ط20091،1م.

1721 الدكتورة1ماري1يف1جزيرة1العرب،1ترجمة1اإميان1عبدالرحمن1الكرود،1.

ط20091،1م.

1731 حممد1. الكويت،1 يف1 القدمية1 التجارية1 والأن�صطة1 واملهن1 احلرف1

عبدالهادي1جمال،1ط20091،1م.

1741 ط1،1. احلجي،1 يو�صف1 يعقوب1 د.1 الكويتي،1 البحري1 الفولكلور1 من1

2009م.

1751 ط1،1. الفيل،1 توفيق1 اأ.د.1 مو�صوعية(،1 )درا�صة1 العتيبي1 عبداهلل1 �صعر1

2009م.

1761 يو�صف1. د.يعقوب1 الرباك،1 عبدالعزيز1 عبداهلل1 النوخذة1 روزنامة1

احلجي،1ط20091،1م.

1771 الكويتية،1. والدرا�صات1 البحوث1 مركز1 اعداد1 البحرية،1 الكويت1 واجهة1

ط20091،1م.

1781 �صور1الكويت1الثالث،1ب�صار1حممد1خالد1خليفوه،1ط20091،1م..

1791 اأمل1. د.1 اأ.1 الكويتية،1 العاملة1 القوى1 قدرات1 وتفعيل1 الب�صرية1 التنمية1

يو�صف1العذبي1ال�صباح،1ط20101،1م.

1801 فريا1�صتارك1يف1الكويت1)1932م،19371م(،1اأ.1د.1عبداهلل1يو�صف1.

الغنيم،1ط20101،1م.

1811 �صالح1. ح�صن1 اأ.1 البحرية،1 املالحة1 م�صطلحات1 يف1 املف�صل1 املعجم1

�صهاب،1ط20101،1م.

1821 رحلة1تاريخية1ل�صمو1ال�صيخ1اأحمد1اجلابر1ال�صباح،1اأ.1د.1عبداهلل1يو�صف1.

الغنيم،1ط20101،1م.

1831 مر�صد1وروزنامة1النوخذة1حممد1ماجد1�صامل1املرزوق،11ط20101،1م..

1841 كيف1نبني1�صفينة1�صراعية،1د.1يعقوب1يو�صف1احلجي،11ط20101،1م..

1851 ط1،1. الكويتية،1 والدرا�صات1 البحوث1 مركز1 املدر�صية،1 ال�صحة1 جملة1

2010م.

1861 الكويت1يف1اخلرائط1القدمية،1عادل1ال�صعدون،1ط20101،1م..

1871 يو�صف1. يعقوب1 د.1 الرباك،1 عبدالعزيز1 عبداهلل1 النوخذة1 »رحماين«1

احلجي،1ط20101،1م.

1881 الكويت1والبحر،11د.1يعقوب1يو�صف1احلجي،1ط20101،1م..

1891 الكويت1ولبنان1بني1جغرافيتني،1حمزة1عليان،1ط20111،1م..

1901 ر�صائل1ماري1ڤان1بيلت1»خاتون1مرمي«،1د.1خالد1فهد1اجلاراهلل،1ط1،1.
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2011م.

1911 اأ.1د.1عبداهلل1يو�صف1. الكويت1ورو�صيا1يف1عهد1ال�صيخ1مبارك1ال�صباح،1

الغنيم،1ط20111،1م.

1921 خمتارات1من1املكتبة1الكويتيةE(1(،1اإعداد1مركز1البحوث1والدرا�صات1.

الكويتية،1ط20111،1م.

1931 البحوث1. مركز1 اإعداد1 )عربي(،1 الكويتية1 املكتبة1 من1 خمتارات1

والدرا�صات1الكويتية،1ط20111،1م.

1941 النم�ش،1ط1،1. الفنان1خالد1من�ش1 ال�صندباد،1 اأبناء1 الإبحار1على1خطى1

2011م.1
1951 ط1،1. النم�ش،1 من�ش1 خالد1 الفنان1 القدمية،1 مدينتنا1 من1 لوحات1

2011م.
1961 اأ.1د.1ميليا1مليكوميان،1. واملعا�صر،1 الكويت1احلديث1 تاريخ1 درا�صات1يف1

ترجمة1د.1ماهر1�صالمة،1ط20111،1م.

1971 .1- 11911( اجلوار1 بدول1 ال�صيا�صية1 الكويت1 وعالقات1 النفط1

1990م(،1د.1حممد1حممود1الطناحي،1ط20111،1م.
1981 م�صاجدنا1اجلميلة،1الفنان1علي1ح�صني1اجلا�صم،1ط20111،1م..

1991 يو�صف1. عبداهلل1 د.1 اأ.1 ور�صائله،1 الريحاين1 اأمني1 كتابات1 يف1 الكويت1

الغنيم،1ط20111،1م.

2001 ماك�ش1راي�ش1يف1الكويت19521م،1د.1حممد1حممود1الطناحي،1ط1،1.

2011م.
2011 اإ�صهامات1الكويت1يف1الثقافة1العربية:11د.1�صفيع1اأحمد1ها�صم1الندوي،1.

ط20111،1م.

2021 الكويتية،1. والدرا�صات1 البحوث1 مركز1 اإعداد1 جملدان،1 الإميان،1 جملة1

ط20111،1م.

2031 اجلامع1اللطيف1يف1علم1البحـر،1عادل1ح�صن1ال�صعدون،1ط20111،1م..

2041 ط1،1. البدر،1 يعقوب1 م�صاعد1 احلرام،1 اهلل1 بيت1 اإىل1 امليمونة1 الرحلة1

2011م.
2051 الكويت1يف1عهد1ال�صيخ1مبارك1ال�صباح1خمتارات1من1الأر�صيف1الفرن�صي1.

)11896-19151م(،1د.1اأمين1فوؤاد1�صيد،1ط20111،1م1.

2061 والدرا�صات1. البحوث1 مركز1 الأيوب،1 ح�صني1 اأيوب1 األبومات1 قدمي1 من1

الكويتية،1ط20121،1م.

2071 ط1،1. ال�صطي،1 ربيع1 يو�صف1 خالد1 د.1 الفل�صطينية،1 والق�صية1 الكويت1

2012م.
2081 لدولة11. الثانية1 اإليزابيث1 امللكة1 اجلاللة1 ل�صاحبة1 التاريخية1 الزيارة1

ط1،1 عبدالر�صول،1 يحيى1 عي�صى1 1، 1979م1 فرباير1 1- الكويت1

2012م.
2091 اأ.1د.1عبداهلل1يو�صف1الغنيم،1. الكويت1يف1جملة1اأخبار1لندن1امل�صورة1،1

ط20121،1م.

2101 العبداملغني،1. الكويت،1خالد1عبدالرحمن1 الربيدية1يف1 بدايات1اخلدمة1

ط20121،1م.

2111 جملة1املعهد1الديني1،1ط20121،1م..

2121 الك�صف1عن1جوانب1من1حياة1املالح1باطايع،1حممد1علوي1عبد1الرحمن1.

باهارون،1ط20121،1م.

2131 د.1. اأ.1 ا�صت�صرافية،1 درا�صة1حتليلية1 الكويت:1 بدولة1 القت�صادية1 التنمية1

زين1الدين1عبداملق�صود1واأ.1د.1عبيد1العتيبي،1ط20121،1م.

2141 واخلالد،1. احلمي�صي1 وثائق1 يف1 وحمايته1 بناوؤه1 الثالث؛1 الكويت1 �صور1

اأ.د.عبداهلل1يو�صف1الغنيم،1ط20131،1م.

2151 فهد1. فالح1 1961م(،1 11922-( العراقية1 1- الكويتية1 الأزمات1

الدو�صري،1ط20131،1م.

2161 ال�صيخ1عبداهلل1ال�صامل1ال�صباح1وثائقه1و�صور1من1حياته.1تاأليف1واإعداد1.

علي1غلوم1علي1الرئي�ش،1ط20131،11.






