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  (Arabic fiction) ق   القصص العربية  ● 
 

.1

 

كتاب
ٔ�صابع يف الظالم / محمود س�یف ا��ن ��راين (مؤلف) .- عامن: واك� التوزیع أ�ردنیة، 1971 .- 160 ص. ؛ 18 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ا ي ر   �دد ال�سخ: 1

 

.2

 

كتاب
شب الكو� : مجمو�ة قصصیة / نضال حامرنة (مؤلف) .- دمشق: دار الب� �ل�رش، 2004 .- 96 ص. ؛ 23 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ح م ا   �دد ال�سخ: 1

 

.3

 

كتاب
مهس الصور / شكري شعشا�ة (مؤلف) .- عامن: دار الفرقان �ل�رش، 1989 .- 266 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ش ع ش   �دد ال�سخ: 1

 

.4

 

كتاب
اخلباء : روایة / مريال الط�اوي (مؤلف) .- بريوت: دار ا�ٓداب �ل�رش، 1999 .- 148 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ط ح ا   �دد ال�سخ: 1

  (Translated fiction) ق.م   القصص الم�جمة  ● 
 

.5

 

كتاب
و الفجر هادئ هنا ...، سوت��كوف : قصتان / بور�س فاس�یلیف (مؤلف) فاس�یل بیكوف (مؤلف) ٔ�بو �كر یوسف (مرتمج) �رهان

اخلطیب (مرتمج) .- موسكو: دار التقدم، 1981 .- 357 ص. ؛ 21 مس.
رمق إالس�تد�اء: ق.م ف ا س   �دد ال�سخ: 1

  (Systems) 003   النظم  ● 
 

.6

 

كتاب
أ�من الس�یرباين يف املدن ا��یة / سوسن زهري املهتدي (مؤلف) .- عامن: املؤلف، 2022 .- 388 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 003.5 م هـ ت   �دد ال�سخ: 3
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  (General collections) 080   المجموعات العامة  ● 
 

.7

 

كتاب
ٔ�وراق حصف�ة يف �دارة و �ق�صاد / مسري شا�ر �س�سو (مؤلف) .- عامن: مك�بة �رساء الت�اریة، 2003 .- 96 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 081 ب س ي   �دد ال�سخ: 1

 

.8

 

كتاب
أ�ن��اء الكذبة / حسن التل (مؤلف) .- عامن: دار ا�لواء �ل�رش، 1983، ط. 2 .- 63 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 081 ت ل ٔ�   �دد ال�سخ: 1

 

.9

 

كتاب
مواقف يف ا�لغة و ا�ٓدب و الفكر / محمد م�ارك (مؤلف) .- بريوت: دار الفارايب، 1974 .- 229 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 081 م ب ا   �دد ال�سخ: 1

  (Philosophy & psychology) 100   الفلسفة وعلم النفس  ● 
 

.10

 

كتاب
فلسفة ��سان الثا�ر / ندرة الیاز� (مؤلف) .- دمشق: دار الغر�ل، 1995، ط. 2 .- 127 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 128 ي ا ز   �دد ال�سخ: 1

  (Ontology) 111   علم الوجود  ● 
 

.11

 

كتاب
مسائل فلسفة الفن املعارص / �ان ماري جویو (مؤلف) سايم ا�رويب (مرتمج) .- دمشق: دار الیقظة العربیة �لت�ٔلیف والرتمجة وال�رش،

1965، ط. 2 .- 227 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 111.85 ج و ي   �دد ال�سخ: 1

  (Psychology) 150   علم النفس  ● 
 

.12

 

كتاب
مشالكنا النفس�یة / معروف زریق (مؤلف) .- دمشق: دار الفكر �لطبا�ة، 1985، ط. 2 .- 206 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 150 ز ر ي   �دد ال�سخ: 1
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  (Islamic philosophy) 189.1   الفلسفة االسالمية  ● 
 

.13

 

كتاب
نصري ا��ن الطويس يف مرابع ا�ن س��ا / �ارف �مر (مؤلف) .- بريوت: مؤسسة عز ا��ن �لطبا�ة وال�رش، 1983 .- 150 ص. ؛ 20

مس.
رمق إالس�تد�اء: 189.16 ت ا م   �دد ال�سخ: 1

  (Modern philosophy) 190   الفلسفة المعا�ة  ● 
 

.14

 

كتاب
نی�شه / فؤاد ز�ر� (مؤلف) / نوابغ الفكر الغريب .- القاهرة: دار املعارف ، 1966، ط. 2 .- 174 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 193 ز ك ر   �دد ال�سخ: 1

  (Islam) 210   اإلسالم  ● 
 

.15

 

كتاب
دراسات يف �سالم / حسني ... [و �ٓخرون] مروه (مؤلف) .- بريوت: دار الفارايب، 1981، ط. 2 .- 230 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 210 د ر ا   �دد ال�سخ: 1

 

.16

 

كتاب
دراسات يف �خ�الفات الفقهیة : حق�قهتا، �ش�ٔهتا، ٔ�س�باهبا، املواقف ا�تلفة مهنا .. / محمد ٔ�بو الف�ح البیانوين (مؤلف) .- �لب: مك�بة

الهدى، 1975 .- 187 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 216.11 ب ي ا   �دد ال�سخ: 1

 

.17

 

كتاب
مقدمات عقد الزواج (اخلطبة) يف الفقه و القانون / مجیل خفري محمد �امن (مؤلف) .- عامن: دار احلامد �ل�رش، 2009 .- 296 ص. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 216.51 ج ا ن   �دد ال�سخ: 1

 

.18

 

كتاب
مقومات عقد الزواج يف الفقه و القانون / مجیل خفري محمد �امن (مؤلف) .- عامن: دار احلامد �ل�رش، 2009 .- 248 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 216.51 ج ا ن   �دد ال�سخ: 1
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  (Sociology) 300   علم االجتماع  ● 
 

.19

 

كتاب
�ل الرصا�ات دون اس�ت�دام العنف / محمود قظام الرس�ان (مؤلف) فادي محمود الرس�ان (مؤلف) هدیل محمد الزعيب (مؤلف) .-

عامن: مركز العامل العريب �لتمنیة ا�ميقراطیة وحقوق ��سان، 2022 .- 188 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 303.6 س ر ح   �دد ال�سخ: 1

 

.20

 

كتاب
من ثالثیة الفساد اىل قضا� ا�متع املدين / طیب تزيیين (مؤلف) / قضا� يف الفكر العريب املعارص .- دمشق: دار جفرا ��راسات

وال�رش، 2002، ط. 2 .- 227 ص. ؛ 16 مس.
رمق إالس�تد�اء: 306.09561 ت ي ز   �دد ال�سخ: 1

  (Political science) 320   العلوم السياسية  ● 
 

.21

 

كتاب
التیارات الفكریة يف اخللیج العريب : 1938 - 1971 / مف�د الزیدي (مؤلف) .- بريوت: مركز دراسات الو�دة العربیة، 2020، ط. 3

.- 400 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 320.509569 ز ي د   �دد ال�سخ: 1

 

.22

 

كتاب
من ا�هنضة اىل احلداثة / عبد �� بلقز�ز (مؤلف) / العرب و احلداثة .- بريوت: مركز دراسات الو�دة العربیة، 2020، ط. 3 .- 318

ص. ؛ 24 مس
رمق إالس�تد�اء: 320.513 ب ل ق   �دد ال�سخ: 1

 

.23

 

كتاب
ت�ٔثري الثورات العربیة يف النظام �قلميي العريب : 2011 - 2019 / ف�وح ٔ�بو دهب هیلك (مؤلف) .- بريوت: مركز دراسات الو�دة

العربیة، 2019 .- 350 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 320.956 هـ ي ك   �دد ال�سخ: 1

 

.24

 

كتاب
احلركة �سالم�ة و احلقوق و احلر�ت العامة / ا�راهمي غرایبة (حمرر) / تنظمي املعرفة .- عامن: مركز دراسات أ�مة، 2002 .- 245

ص. ؛ 19 مس.
رمق إالس�تد�اء: 324.2082 غ ر ا   �دد ال�سخ: 1

جامعة فيالدافيا | المكتبة ومصادر المعلومات

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع قسم ال�ويد هاتف فرعي 2382

http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181963.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181963?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181485.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181485?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181958.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181958?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181955.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181955?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181954.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181954?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/7954.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%207954?SESSIONSEARCH
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.25

 

كتاب
العالقات السعودیة - أ�مر�ك�ة : يف البدء اكن النفط / ب�سون يل جر�سون (مؤلف) سعد جهرس (مرتمج) .- بريوت: دار اجلیل،

1991 .- 152 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 327.566073 ج ر ي   �دد ال�سخ: 1

 

.26

 

كتاب
فرسان ا�ميقراطیة يف أ�ردن / ف�صل ٔ�نور السعد البطاینة (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 2000 .- ج. 1 (252 ص ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 328.565 ب ط ا   �دد ال�سخ: 1

  (Economics) 330   االقتصاد  ● 
 

.27

 

كتاب
التمنیة العربیة املمنو�ة : دینام�ات الرتامك حبروب الهمينة / �يل القادري (مؤلف) جمدي عبد الهادي (مرتمج) غسان رمالوي (مرتمج) .-

عامن: مركز دراسات الو�دة العربیة، 2020 .- 294 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 330.956 ق ا د   �دد ال�سخ: 1

 

.28

 

كتاب
حنو مقاربة بی��ة �لمیاه العربیة / شكراين احلسني (مؤلف) .- بريوت: مركز دراسات الو�دة العربیة ، 2021، ط. 2 .- 302 ص. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 333.91 ح س ي   �دد ال�سخ: 1

 

.29

 

كتاب
النفط من �الل الثورة : دراسة �لتجربة العراق�ة / �ادل حسني (مؤلف) .- بريوت: املؤسسة العربیة ��راسات وال�رش، 1977 .- 304

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 338.4709563 ح س ي   �دد ال�سخ: 1

 

.30

 

كتاب
البرتول العرايق بني الس�یطرة أ�ج�بیة و الس�یادة الوطنیة : دراسة حتلیلیة يف موارد الرثوة �ق�صادیة / محمد ٔ�زهر السامك (مؤلف) .-

املوصل: وزارة الثقافة و��الم، 1981 .- 432 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 338.4709563 س م ا   �دد ال�سخ: 1
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.31

 

كتاب
انت�ار دو� ... �ق�صاد الس�یايس لرشق الاكنتو�ت / موفق حماد�ن (مؤلف) .- بريوت: دار الك�وز أ�دبیة، 1997 .- 316 ص. :

ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 338.9565 م ح ا   �دد ال�سخ: 1

  (Law) 340   القانون  ● 
 

.32

 

كتاب
الو�زي يف حقوق ��سان و حر�ته أ�ساس�یة / �ازي حسن صباریين (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش و التوزیع، 2022، ط. 5 .-

360 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 341.481 ص ب ا   �دد ال�سخ: 5

 

.33

 

كتاب
التطور التارخيي لعمل القضاء الرشعي يف اململكة أ�ردنیة الهامشیة و اجنازاته يف عهد امل� املعزز عبد هللا الثاين �ن احلسني يف م�ویة

اململكة / ٔ�محد عبد الهادي امعر (معد) .- عامن: دار الرایة �ل�رش، 2022 .- 156 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 346.56501 ا ع م   �دد ال�سخ: 2

 

.34

 

كتاب
رشح القانون الت�اري : م�ادئ القانون الت�اري (النظریة العامة - أ�عامل الت�اریة و الت�ار - ا�فا�ر الت�اریة - الس�ل الت�اري - املتجر

- العنوان الت�اري - العقود الت�اریة) / �سام محد الطراونة (مؤلف) �مس محمد ملحم (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش والتوزیع،
2017، ط. 4 .- 328 ص. ؛ 24 مس. 

رمق إالس�تد�اء: 346.56507 ط ر ا   �دد ال�سخ: 1
 

.35

 

كتاب
الفقه القانوين يف القرارات �س�ت��اف�ة : �ٓراء و اجهتادات يف قانون ٔ�صول احملاكامت الرشعیة رمق (31) لس�نة 1959 واملعدل � رمق (11)
لس�نة 2016 و قانون أ�حوال الشخصیة رمق (15) لس�نة 2019 / ماهر نعمي رسور القايض (مؤلف) ٔ�محد عبد الهادي امعر (مؤلف) .-

عامن: دار الرایة �ل�رش، 2020 .- 2 ج. يف 2 مج.
رمق إالس�تد�اء: 347.56508 ق ا ض   �دد ال�سخ: 2

 

.36

 

كتاب
الثقافة القانونیة / �ازي حسن ... [و �ٓخرون] صباریين (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش، 2022 .- 275 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 349.565 ث ق ا   �دد ال�سخ: 5

جامعة فيالدافيا | المكتبة ومصادر المعلومات

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع قسم ال�ويد هاتف فرعي 2382

http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181237.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181237?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181971.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181971?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181965.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181965?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181968.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181968?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181966.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181966?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181970.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181970?SESSIONSEARCH


 
 
 
 

قائمة اإلضافات الشهرية | نيسان 2022 | الصفحة : 7

  (Social problems and services) 360   المشاكل و الخدمات االجتماعية  ● 
 

.37

 

كتاب
جممتع السجون يف أ�ردن / حسني الرواشدة (مؤلف) عبد الكرمي النارص (مؤلف) .- عامن: [د. ن]، 1993 .- 175 ص. : ایض. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 365 ر و ا   �دد ال�سخ: 1

  ((Earth sciences (Geology) ( الجيولوجيا ) 550   علوم األرض  ● 
 

.38

 

كتاب
جغراف�ة املیاه / صفاء صبح صباحبة (مؤلف) .- الر�ض: دار ال�رش ا�ويل، 2013 .- 298 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 551.46 ص ب ا   �دد ال�سخ: 1

  (Zoology) 590   علم الحيوان  ● 
 

.39

 

كتاب
لك يشء عن الطیور / رو�رت ملن (مؤلف) مصطفى بدران (مرتمج) / لك يشء عن .- [القاهرة]: دار املعارف، [19-] .- 107 ص. :

ایض. ؛ 19 مس.
رمق إالس�تد�اء: 598 ل م ن   �دد ال�سخ: 1

  (Medical sciences) 610   العلوم الطبية  ● 
 

.40

 

كتاب
Clinical biochemistry : an illustrated colour text / Allan ... [et al.] Gaw (Author).- Edinburgh:
Churchill Livingstone, 2013, 5th ed. .- vi, 175 p. : col. ill. ; 30 cm.
Call Number: 616.0756 CLI   No. of Copies: 1

  (Manufactures) 680   المنتجات الصناعية  ● 
 

.41

 

كتاب
سلس� القمي يف صنا�ة املال�س يف أ�ردن : دراسة يف اجلغراف�ا �ق�صادیة / صفاء صبح صباحبة (مؤلف) .- عامن: دار امل�ٔمون �ل�رش،

2007 .- 143 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 987.09565 ص ب ا   �دد ال�سخ: 1

  (Recreation and performing arts) 790   الفنون ال�فيهية والتمثيلية  ● 
 

.42

 

كتاب
احلیاة مع الس�� : دراسة النظریة النقدیة يف ٔ�عامل الناقد و املؤرخ الس��يئ العريب حسان ٔ�بو غنمية / حسني دعسه (مؤلف) .- عامن:

النادي الس��يئ أ�ردين، 1994 .- 237 ص. ؛ 19 مس.
رمق إالس�تد�اء: 791.43 د ع س   �دد ال�سخ: 1
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  (Arabic literature) 810   األدب العربي  ● 
 

.43

 

كتاب
مشسات ش�باطیة : دیوان املفارقات العربیة احلدیثة / بو �يل �سني (مؤلف) .- بريوت: دار الك�وز أ�دبیة، 1999 .- 215 ص. ؛ 19

مس.
رمق إالس�تد�اء: 810.8 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

 

.44

 

كتاب
ٔ�صول النقد أ�ديب / ٔ�محد الشایب (مؤلف) .- القاهرة: مك�بة ا�هنضة املرصیة، 1973، ط. 8 .- 347 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 810.9 ش ا ي   �دد ال�سخ: 1

 

.45

 

كتاب
أ�دب و املوقف القويم / حمي ا��ن صبحي (مؤلف) .- دمشق: املؤلف، 1976 .- 327 ص. ؛ 23 مس.

رمق إالس�تد�اء: 810.9 ص ب ح   �دد ال�سخ: 1

 

.46

 

كتاب
اجلاحظ يف ح�اته و ٔ�دبه و فكره / مجیل �رب .- بريوت: دار الك�اب ا�لبناين، 1974 .- 309 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 810.95 ج ب ر   �دد ال�سخ: 2

 

.47

 

كتاب
احلركة أ�دبیة يف بالد الشام اجلنوبیة : ( من �ام 1850 - �ام 1980) / ح�ا سلمي مسمل الرواشدة (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة،

1996 .- 609 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810.9956 ر و ا   �دد ال�سخ: 1

 

.48

 

كتاب
مع رفاق العمر / حس�ين فر�ز (مؤلف) .- عامن: رابطة الك�اب أ�ردنیني، 1982 .- 184 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 810.99565 ف ر ي   �دد ال�سخ: 2
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.49

 

كتاب
حماورات طه حسني / توف�ق ٔ�بو الرب (مؤلف) / دراسات .- عامن: وزارة الثقافة، 1994 .- 250 ص. ؛ 22 مس.

رمق إالس�تد�اء: 810.9962 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

 

.50

 

كتاب
خمتارات من الشعر الشعيب : �ر�ان اخلا�یة العريب السابع (2002) / ا�راهمي �لف ... و�ٓخرون اخلا�ي (معد) / ابدا�ات .- عامن:

وزارة الثقافة، 2003 .- 186 ص. ؛ 19 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.09509565 ع ب ا   �دد ال�سخ: 1

 

.51

 

كتاب
دیوان الرشیف الريض / ٔ�بو احلسن محمد �ن احلسني العلوي احلس�ين الرشیف الريض (مؤلف) .- بغداد: دار صادر، 1961 .- 2 مج.

رمق إالس�تد�اء: 811.5 ش ر ي   �دد ال�سخ: 2

 

.52

 

كتاب
ا�ن الريم : الشاعر املغبون / جورج عبدو معتوق (مؤلف) .- بريوت: دار الك�اب ا�لبناين، 1975 .- 150 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.509 م ع ت   �دد ال�سخ: 1

 

.53

 

كتاب
�فذة اىل رؤیة نقدیة / �لیل العبویين (مؤلف) .- اربد: املؤلف، 1982 .- 235 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.909 ع ب و   �دد ال�سخ: 2

 

.54

 

كتاب
سالما � عراق : شعر / محمد مجیل شلش (مؤلف) .- بغداد: وزارة الثقافة و��الم، 1983 .- 189 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9563 ش ل ش   �دد ال�سخ: 1
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.55

 

كتاب
�ذ أ��ش�ید ثناء لغیابك : شعر / �يل عبد أ�مري (مؤلف) .- بريوت: املؤسسة العربیة ��راسات وال�رش، 1996 .- 95 ص. ؛ 20

مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9563 ع ب د   �دد ال�سخ: 1

 

.56

 

كتاب
هو ا�ي رٔ�ى : شعر / عبد الرزاق عبد الوا�د (مؤلف) .- بغداد: دار الشؤون الثقاف�ة العامة، 1989 .- 235 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9563 ع ب د   �دد ال�سخ: 1

 

.57

 

كتاب
خریف امل�ٓذن : شعر / �مس فرات / ابدا�ات عربیة .- عامن: ٔ�زم�ة �ل�رش و التوزیع، 2002 .- 67 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9563 ف ر ا   �دد ال�سخ: 2

 

.58

 

كتاب
ٔ�غنیة حب �لوطن : خواطر / زی�ب ��ش (مؤلف) .- [عامن]: املؤلف، 1995 .- 94 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9564 ح ب ش   �دد ال�سخ: 1

 

.59

 

كتاب
مسافة من القلب و ٔ�خرى من ا�ا�رة : شعر : قصائد خمتارة 1968 - 1992 / �زیه �ري (مؤلف) .- القدس: �حتاد العام �لك�اب

العرب، [1993] .- 178 ص. ؛ 21 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9564 خ ي ر   �دد ال�سخ: 1

 

.60

 

كتاب
ٔ�عراس / محمود درو�ش (مؤلف) .- بريوت: دار العودة، [19-] .- 168 ص. ؛ 18 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9564 د ر و   �دد ال�سخ: 1
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.61

 

كتاب
�ش�ید ا�ئب : شعر / مؤید العتیيل (مؤلف) .- عامن: املؤلف، 1990 .- 85 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9564 ع ت ي   �دد ال�سخ: 1

 

.62

 

كتاب
مجرة املاء : شعر / مسیح حمسن (مؤلف) .- [عامن]: [املؤلف]، 2011 .- 112 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9564 م ح س   �دد ال�سخ: 1

 

.63

 

كتاب
ٔ��اين طا�ر النورس : نورس البحر : شعر / �نا محمود ٔ�بو غنمية (مؤلف) .- اربد: املؤلف، 1978 .- 105 ص. ؛ 17 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

 

.64

 

كتاب
ٔ�رى املعىن ... : رسد / موس�یقى، ٔ�و قصص �ىل ختوم الشعر / هشام ال�س�تاين (مؤلف) .- بريوت: دار ا�ٓداب �ل�رش، 2021 .- 158

ص. ؛ 20 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ب س ت   �دد ال�سخ: 1

 

.65

 

كتاب
نداء �لغد ا�ٓيت : شعر / محمود فضیل التل (مؤلف) .- عامن: املؤلف، 1985 .- 130 ص. ؛ 22 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ت ل ن   �دد ال�سخ: 1

 

.66

 

كتاب
هامش الطریق : شعر / محمود فضیل التل (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 1995 .- 119 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ت ل هـ   �دد ال�سخ: 1
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.67

 

كتاب
رم ح�ظ� : شعر / رم اخلطیب (مؤلف) .- عامن: دار الینابیع �ل�رش، 1992 .- 65 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 خ ط ي   �دد ال�سخ: 1

 

.68

 

كتاب
البحث عن الزنبقة الربیة : شعر / �لیل العبویين (مؤلف) .- عامن: املؤلف، 1979 .- 164 ص. ؛ 18 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ع ب و   �دد ال�سخ: 1

 

.69

 

كتاب
ٔ�� هكذا : شعر / مجی� العجوري .- عامن: دار ٔ�زم�ة، 1995 .- 100 ص. ؛ 18 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ع ج و   �دد ال�سخ: 2

 

.70

 

كتاب
و �لیه ٔ�وقع : شعر / راشد ��ىس (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 1997 .- 87 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ع ي س   �دد ال�سخ: 1

 

.71

 

كتاب
اجتاهات شعراء شاميل أ�ردن : 1920 - 1980 / محمود حمسن فاحل �یدات (مؤلف) .- عامن: دار ا�ن رشد �ل�رش، 1985 .- 313

ص. ؛ 21 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9565 م هـ ي   �دد ال�سخ: 1

 

.72

 

كتاب
يف احلي ا�ي ال ميوت / رانة �زال (مؤلف) / نصوص .- عامن: دار ٔ�زم�ة �ل�رش، 2011 .- 116 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ن ز ا   �دد ال�سخ: 1
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.73

 

كتاب
ف� اكن : شعر / رانة �زال (مؤلف) .- بريوت: املؤسسة العربیة ��راسات وال�رش، 1998 .- 117 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ن ز ا   �دد ال�سخ: 1

 

.74

 

كتاب
الشاعر مصطفى وهيب التل : ح�اته و شعره / كامل الفحاموي (مؤلف) .- عامن: املؤلف، [19-] .- 130 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565092 ف ح م   �دد ال�سخ: 1

 

.75

 

كتاب
ج�ال : شعر / س�یف الرحيب (مؤلف) .- بريوت: املؤسسة العربیة ��راسات وال�رش، 1996 .- 95 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.95691 ر ح ب   �دد ال�سخ: 1

 

.76

 

كتاب
القرمزي : (و املرح الصاخب ا�ي مل تقطفه ید) / ظبیة مخ�س (مؤلف) .- القاهرة: مطبو�ات الظبیة، 1995 .- 130 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.95695 خ م ي   �دد ال�سخ: 1

 

.77

 

كتاب
اكئنات مملكة ا�لیل : شعر / ٔ�محد �يل جحازي (مؤلف) .- [بريوت]: دار ا�ٓداب، 1978 .- 128 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.962 ح ج ا   �دد ال�سخ: 1

 

.78

 

كتاب
و أ�یدي عط� رمسیة : شعر / جرجس شكري (مؤلف) .- القاهرة: دار رشق�ات �ل�رش، 2004 .- 78 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.962 ش ك ر   �دد ال�سخ: 1
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.79

 

كتاب
ٔ�خوان العاشق / ٔ�محد الشهاوي (مؤلف) .- القاهرة: ا�ار املرصیة ا�لبنانیة، 1995 .- 208 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.962 ش هـ ا   �دد ال�سخ: 1

 

.80

 

كتاب
البغل : مرس�ة من ٔ�ربع مساخر / �ربیل الش�یخ (مؤلف) .- عامن: املؤلف، [1980] .- 78 ص. ؛ 18 مس.

رمق إالس�تد�اء: 812.9565 ش ي خ   �دد ال�سخ: 1

 

.81

 

كتاب
�امل ح�ا م�نه الروايئ / محمد اكمل اخلطیب (مؤلف) عبد الرزاق عید (مؤلف) .- بريوت: دار ا�ٓداب، 1979 .- 159 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 813.009 خ ط ي   �دد ال�سخ: 1

 

.82

 

كتاب
الطریق اىل اخلمية أ�خرى : دراسة يف ٔ�عامل غسان كنفاين / رضوى �اشور (مؤلف) .- بريوت: دار ا�ٓداب، 1977 .- 188 ص. ؛ 20

مس.
رمق إالس�تد�اء: 813.909564 ع ا ش   �دد ال�سخ: 1

  (France - History) 944   فرنسا - تاريخ  ● 
 

.83

 

كتاب
�ومونة �ر�س / مار�س اجنلز (مؤلف) فارس غصوب (مرتمج) .- بريوت: دار الفارايب، 1975 .- 440 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 944.36081 ل ي ن   �دد ال�سخ: 1

  (Islamic and Arab History) 956   التاريخ العربي و االسالمي  ● 
 

.84

 

كتاب
یقظة العرب / جورج ٔ�نطونیوس (مؤلف) فارس الراكيب (مرتمج) .- دمشق: املرتمج، 1946 .- 463 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 956.083 ا ن ط   �دد ال�سخ: 1
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  (Jordan - History) 956.5   األردن - تاريخ  ● 
 

.85

 

كتاب
�رخي أ�ردن القدمي / �رخي و حضارة أ�ردن .- عامن: [د. ن]، 2021، ط. 3 .- 98 ص. : ایض. ؛ 32 مس.

رمق إالس�تد�اء: 956.5 ت ا ر   �دد ال�سخ: 1

  (Fiction) القصص اإلنجل�ية   F  ● 
 

.86

 

كتاب
Pillars of salt / Fadia Faqir (Author) / Interlink world fiction.- Northampton: Interlink Books,
2004 .- 229 p. ; 21 cm.
Call Number: F FAQ   No. of Copies: 1
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