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  (Arabic fiction) ق   القصص العربية  ● 

 

.1

 

كتاب
قاف قاتل .... سني سعید : روایة / عبد هللا البصیص (مؤلف) .- الشارقة: رشكة روا�ت، 2021 .- 427 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ب ص ي    �دد ال�سخ: 2

 

.2

 

كتاب
احلصان : مجمو�ة قصصیة / هند ٔ�بو الشعر (مؤلف) .- عامن: رابطة الك�اب أ�ردنیني، 1991 .- 83 ص. ؛ 21 مس.

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

 

.3

 

كتاب
�ني املر�ٓة : روایة / لیانة بدر (مؤلف) / نصوص ٔ�دبیة .- ا�ار البیضاء- املغرب: دار توبقال �ل�رش، 1991 .- 177 ص. ؛ 22 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ب د ر   �دد ال�سخ: 1

 

.4

 

كتاب
عطر التفاح : روایة / ارادة اجلبوري (مؤلف) .- بغداد: دار الشؤون الثقافة، 1996 .- 102 ص. ؛ 21 مس.

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

 

.5

 

كتاب
جشرة الفهود : ... تقاس�مي احلیاة : روایة / مسی�ة خر�س (مؤلف) .- عامن: دار الزاویة، 1995 .- 343 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق خ ر ي   �دد ال�سخ: 2

 

.6

 

كتاب
ٔ�ش�باح اجلیاد : روایة / رزق محمد (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش و التوزیع، 2005، ط. 2 .- 318 ص.

رمق إالس�تد�اء: ق ر ز ق   �دد ال�سخ: 1
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.7

 

كتاب
مدحي ل�ساء العائ� : روایة / محمود شقري (مؤلف) .- عامن: ا�ار أ�هلیة �ل�رش، 2015 .- 201 ص. ؛ 23 مس.

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

 

.8

 

كتاب
ال�سرية / صايف صايف (مؤلف) .- القدس: احتاد الك�اب الفلسطین�ني، 1996 .- 59 ص. ؛ 22 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ص ا ف   �دد ال�سخ: 1

 

.9

 

كتاب
اجلرة : روایة / �زك مضرة (مؤلف) .- عامن: دار ال�رس �ل�رش، 1997 .- 128 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ض م ر   �دد ال�سخ: 1

 

.10

 

كتاب
مالحظات حول قضیة ٔ�ساس�یة : قصص / محمد طملیه (مؤلف) .- عامن: املؤلف، 1981 .- 123 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ط م ل    �دد ال�سخ: 1

 

.11

 

كتاب
اخلیبة : قصص / محمد طملیة (مؤلف) .- عامن: املؤلف، 1981 .- 63 ص. ؛ 15 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ط م ل    �دد ال�سخ: 1

 

.12

 

كتاب
رؤ� : نص قصيص / هامش غرایبة (مؤلف) .- اربد: قدس�یة �ل�رش، 1991 .- 80 ص. ؛ 15 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق غ ر ا    �دد ال�سخ: 1
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.13

 

كتاب
ب�ت أ�رسار / هامش غرایبة (مؤلف) .- عامن: دار أ�فق اجلدید، 1982 .- 70 ص. ؛ 20 مس.

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

 

.14

 

كتاب
حيدث يف مرص ا�ٓن / یوسف العق�د (مؤلف) .- بريوت: دار ا�ن رشد، 1979 .- 160 ص. ؛ 21 مس.

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

 

.15

 

كتاب
الش�یطان یعظ / جنیب حمفوظ (مؤلف) .- القاهرة: مك�بة مرص، [19-] .- 370 ص. ؛ 20 مس.

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

 

.16

 

كتاب
عرس بغل : روایة / الطاهر وطار (مؤلف) .- [بريوت]: دار ا�ن رشد، 1978 .- 206 ص. ؛ 20 مس.

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

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

 

.17

 

كتاب
حاك�ت العم ٔ�وهان / ٔ�ف�تیك اساها�یان (مؤلف) موفق ا��ميي (مرتمج) .- طشق�د: دار التقدم، 1982 .- 183 ص. ؛ 18 مس.

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

 

.18

 

كتاب
احلریق ثالثیة محمد دیب / محمد دیب (مؤلف) سايم ا�رويب (مرتمج) .- بريوت: دار الو�دة، 1981، ط. 3 .- 194 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق.م د ي ب    �دد ال�سخ: 1
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.19

 

كتاب
ٔ�وقات عصیبة / �شارلس د�كزن (مؤلف) �ىل اكمل حشاته (مرتمج) / �ر�ان القراءة �لجمیع: مك�بة أ�رسة .- القاهرة: مك�بة أ�رسة،

1997 .- 293 ص. ؛ 15 مس. 
رمق إالس�تد�اء: ق.م د ي ك   �دد ال�سخ: 1

 

.20

 

كتاب
یوم م�اايل ملشاهدة الاكجنارو وقصص ٔ�خرى : 30 قصة من روائع القصص العاملیة / كتاب العريب .- الكویت: وزارة ��الم- جم�

العريب، 2014 .- 288 ص. ؛ 21 مس.
رمق إالس�تد�اء: ق.م ي و م   �دد ال�سخ: 1

  (Computer) 004   الحاسوب  ● 

 

.21

 

كتاب
The pragmatic programmer : your journey to mastery : 20th anniversary edition / David Thomas
(Author) Andy Hunt (Author).- Boston: Addison-Wesley, 2020 .- xxii, 321 p. : ill. ; 25 cm.
Call Number: 005.1 THO   No. of Copies: 2

  (General collections) 080   المجموعات العامة  ● 

 

.22

 

كتاب
هتاف ا�د / �يل الطنطاوي (مؤلف) .- دمشق: دار ا�عوة، 1960 .- 237 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 081 ط ن ط   �دد ال�سخ: 1

 

.23

 

كتاب
فكر و ٔ�دب / عبد امحلید �سني (مؤلف) .- عامن: رابطة الك�اب أ�ردنیني، 1978 .- 190 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 081 ي ا س   �دد ال�سخ: 2

  (Psychology) 150   علم النفس  ● 

 

.24

 

كتاب
اك�شف جماهل نفسك / سلس� املعرفة الصحیة .- [الر�ض]: دار الاكتب العريب، 1992 .- 135 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 150 ا ك ت   �دد ال�سخ: 1
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.25

 

كتاب
املوسو�ة النفس�یة : مف�اح احلظ، حسر الشخصیة / عبد ا�لطیف رشاره (مؤلف) .- بريوت: دار ٔ�ح�اء العلوم، 1986، ط. 2 .- 141

ص. ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: 155.2 ش ر ا   �دد ال�سخ: 1

 

.26

 

كتاب
موضو�ات يف �مل نفس اخلواص / فر�ان محمد الیا�ني (مؤلف) .- عامن: دار املعزت �ل�رش، 2016 .- 2 ج.

رمق إالس�تد�اء: 155.45 ي ا ص    �دد ال�سخ: 2

 

.27

 

كتاب
حسر الق�ادة : �یف تصبح قائدا فعاال؟ / ا�راهمي الفقي (مؤلف) .- املنصورة- القاهرة: دار ٔ�ج�ال �ل�رش ودار یقني �ل�رش، 2008 .- 127

ص.
رمق إالس�تد�اء: 158.4 ف ق ي   �دد ال�سخ: 1

  (Medieval philosophy) 189   فلسفة العصور الوسطى  ● 

 

.28

 

كتاب
اخلا�ون العرب / قدري �افظ طوقان (مؤلف) .- بريوت: دار القدس �ل�رش، [198-] .- 220 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 189.1 ط و ق   �دد ال�سخ: 1

  (Islamic philosophy) 189.1   الفلسفة االسالمية  ● 

 

.29

 

كتاب
�رخي الفلسفة �سالم�ة / ما�د خفري (مؤلف) كامل الیاز� (مرتمج) .- بريوت: ا�ار املت�دة �ل�رش، 1974 .- 519 ص. ؛ 22 مس.

رمق إالس�تد�اء: 189.1 ف خ ر   �دد ال�سخ: 1

  (Religion) 200   الديانات  ● 

 

.30

 

كتاب
حمكة أ�د�ن احلیة / جوزیف اك�ر (مؤلف) حسني الك�الين (مرتمج) .- بريوت: دار مك�بة احلیاة، 1964 .- 310 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 291 ك ا ي   �دد ال�سخ: 1
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  (Islam) 210   اإلسالم  ● 

 

.31

 

كتاب
فصول اسالم�ة / �يل الطنطاوي (مؤلف) .- دمشق: دار ا�عوة، 1960 .- 239 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 210 ط ن ط   �دد ال�سخ: 1

 

.32

 

كتاب
م�عة الطالق و �القهتا �لتعویض عن الطالق التعسفي يف الفقه و القانون / مجیل خفري محمد �امن (مؤلف) .- عامن: دار احلامد �ل�رش،

2009 .- 270 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 216.52 ج ا ن   �دد ال�سخ: 1

  (Political science) 320   العلوم السياسية  ● 

 

.33

 

كتاب
القرار : سرية / مرض بدران (مؤلف) .- بريوت: املؤسسة العربیة ��راسات وال�رش، 2021، ط. 4 .- 423 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 320.09209565 ب د ر    �دد ال�سخ: 2

 

.34

 

كتاب
احلق�قة بیضاء : مذ�رات طاهر املرصي : سرية عش�ناها و �روهيا / طاهر املرصي (مؤلف) س�ناء اجلاك (حمرر) .- بريوت: املؤسسة

العربیة ��راسات وال�رش، 2021 .- 2 ج. يف 2 مج.
رمق إالس�تد�اء: 320.09209565 م ص ر   �دد ال�سخ: 4

 

.35

 

كتاب
نقض العهود و اهدار حقوق ��سان يف �ردس�تان العراق م�ذ �ام 1991 / م�ظمة العفو ا�ولیة .- لندن: م�ظمة العفو ا�ولیة، 1995

.- 178 ص. ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: 320.9563 ن ق ض   �دد ال�سخ: 1

  (Economics) 330   االقتصاد  ● 

 

.36

 

كتاب
التقر�ر العريب �لتمنیة املس�تدامة 2020 / أ�مم املت�دة. ا�لجنة �ق�صادیة و �ج�عیة لغريب �ٓس�یا .- بريوت: ا�ٓمم املت�دة -ا�لجنة

�ق�صادیة و�ج�عیة لغريب �ٓس�یا، 2020 .- 236 ص. : ایض. ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 338.956 ت ق ر   �دد ال�سخ: 1

جامعة فيالدافيا | المكتبة ومصادر المعلومات
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.37

 

كتاب
Arab sustainable development report 2020 / األمم المتحدة. اللجنة االقتصادیة و االجتماعیة لغربي آسیا.- Beirut:
United Nation, 2020 .- 237 p. : ill. ; 30 cm.
Call Number: 338.956 ESC   No. of Copies: 1

  (Law) 340   القانون  ● 

 

.38

 

كتاب
القانون �داري / محمد �يل اخلالی� (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش والتوزیع، 2021، ط. 4 .- 2 ج.

رمق إالس�تد�اء: 342.06 خ ل ا   �دد ال�سخ: 4

 

.39

 

كتاب
رشح قانون العقو�ت : القسم اخلاص : جرامئ �عتداء �ىل أ�ش�اص و أ�موال وفق �ٓخر التعدیالت / عبد هللا ٔ�محد اخلصیالت

(مؤلف) .- عامن: دار وائل �ل�رش، 2021 .- 333 ص. ؛ 24 مس,
رمق إالس�تد�اء: 345.565 خ ص ي    �دد ال�سخ: 2

 

.40

 

كتاب
رشح قانون العقو�ت : جرامئ �عتداء �ىل أ�موال وفق �ٓخر التعدیالت / عبد هللا ٔ�محد اخلصیالت (مؤلف) .- عامن: دار وائل

�ل�رش، 2020 .- 232 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 345.5650262 خ ص ي   �دد ال�سخ: 2

 

.41

 

كتاب
رشح �جراءات اجلزائیة كام ورد يف قانون ٔ�صول احملاكامت اجلزائیة وفق ٔ��دث التعدیالت / عبد الرمحن توف�ق ٔ�محد (مؤلف) .- عامن:

دار الثقافة �ل�رش، 2021، ط. 2 .- 464 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 345.56507 ٔ� ح م   �دد ال�سخ: 3

 

.42

 

كتاب
رشط �عفاء من املسؤولیة العقدیة : دراسة مقارنة / ٔ�محد مفلح خوا�ه (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش، 2019، ط. 2 .- 229

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 346.02 خ و ا   �دد ال�سخ: 2
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.43

 

كتاب
اقا� العقد : دراسة يف الفقه �ساليم و القوانني الوضعیة / راق�ة عبد اجلبار �يل (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش، 2021 .- 232

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 346.02 ع ل ي   �دد ال�سخ: 2

 

.44

 

كتاب
العقود املسامة: البیع و �جيار وقانون املالكني و املس�ت�ٔجر�ن وفق �ٓخر التعدیالت مع التطبیقات القضائیة حملمكة ا�متیزي / �يل هادي

العبیدي (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش والتوزیع، 2021 .- 376 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 346.565072 ع ب ي   �دد ال�سخ: 2

 

.45

 

كتاب
موسو�ة القضاء املدين : ادارة ا�عوى املدنیة و التطبیقات القضائیة / محمود محمد الك�الين (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش والتوزیع،

2021، ط. 4 .- ج. 2 (423 ص.) ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 347.05 ك ي ل   �دد ال�سخ: 2

 

.46

 

كتاب
التقر�ر الس�نوي ٔ�وضاع احملامك النظام�ة و القضاء �داري و النیابة العامة �لعام 2020 / أ�ردن . ا�لس القضايئ .- عامن: ا�لس

القضايئ، 2020 .- 238 ص. ؛ ایض. ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 347.56501 ٔ� ر د   �دد ال�سخ: 1

  (Public administration) 350   اإلدارة العامة  ● 

 

.47

 

كتاب
ا�داد و اخ�یار و تطو�ر الق�ادات �داریة ال�سائیة يف أ��زة احلكوم�ة �ململكة العربیة السعودیة : دراسة م�دانیة / سلوى ب�ت عبد

هللا امحلودي (معد) .- الر�ض: مركز البحوث وا�راسات - معهد �دارة العامة، 2020 .- 269 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 350.0074 ح م و   �دد ال�سخ: 1

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

 

.48

 

كتاب
ٔ�صول �مل �جرام و �مل العقاب : دراسة حتلیلیة و صف�ة موجزة / محمد صبحي جنم (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش، 2018، ط. 5

.- 224 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 364 ن ج م   �دد ال�سخ: 3
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  (Education) 370   التعليم  ● 

 

.49

 

كتاب
�جتاه املعريف بني �سرتاتیجیة و التطبیق / فر�ان الیا�ني (مؤلف) .- عامن: دار زهران �ل�رش، 2016 .- 117 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 370.152 ي ا ص    �دد ال�سخ: 2

 

.50

 

كتاب
التفكري الت�ٔميل و الشخصیة / فر�ان محمد الیا�ني (مؤلف) .- عامن: دار زهران �ل�رش، 2016 .- 110 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 370.1524 ي ا ص   �دد ال�سخ: 2

 

.51

 

كتاب
فا�لیة �ر�مج تدریيب مس��د اىل نظریة �ر�ز يف �منیة �ارات التفكري الناقد / فر�ان محمد الیا�ني (مؤلف) .- عامن: دار زهران �ل�رش،

2016 .- 184 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 370.157 ي ا ص   �دد ال�سخ: 2

 

.52

 

كتاب
مد�ل �وي �ح�یا�ات اخلاصة / فر�ان محمد الیا�ني (مؤلف) .- عامن: �ٓم�ة �ل�رش والتوزیع، 2017 .- 217 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 371.9 ي ا ص    �دد ال�سخ: 2

 

.53

 

كتاب
حبوث و دراسات مقدمة �ل�امعة أ�ردنیة يف عیدها امخلسني / محمد �د�ن ... [و �ٓخرون] البخیت (حمرر) .- عامن: اجلامعة أ�ردنیة،

2015 .- 564 ص. : ایض. ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 378.565 ب ح و   �دد ال�سخ: 1

 

.54

 

كتاب
الرایة : الك�اب الس�نوي 2021 / �امعة مؤتة .- الكرك: �امعة مؤتة، 2021 .- 448 ص. : مص. ؛ 28 مس.

رمق إالس�تد�اء: 378.565 ج م ؤ   �دد ال�سخ: 1
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  (English language) 420   اللغة االنجل�ية  ● 

 

.55

 

كتاب
How English works a linguistic introduction / Anne Curzan (Author) Michael Adams (Author).-
Boston: Longman- Pearson, 2012, 3rd ed. .- xxxi, 544 pages : ill. ; 24 cm.
Call Number: 420 CUR   No. of Copies: 1

  (Natural sciences) 500   العلوم  ● 

 

.56

 

كتاب
Science and the common understanding / J. Robert Oppenheimer (Author).- New York: Simon
and Schuster, 1966 .- 120 p. ; 20 cm.
Call Number: 504 OPP   No. of Copies: 1

  (Mathematics) 510   الرياضيات  ● 

 

.57

 

كتاب
مقدمة يف �حصاء SPSS / �اید عبد الكرمي عبد عون الك�اين (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش، 2019 .- 354 ص. : ایض. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 519.5 ك ن ا   �دد ال�سخ: 3

  (Chemistry) 540   الكيمياء  ● 

 

.58

 

كتاب
Problems of instrumental analytical chemistry : a hands - on guide / Andrade-Garda ... [et al.] JM
(Author) / Essential textbooks in chemistry.- New Jersey: World Scientific, 2017 .- xviii, 450
p. : ill. ; 24 cm.
Call Number: 543 PRO   No. of Copies: 2

  (Medical sciences) 610   العلوم الطبية  ● 

 

.59

 

كتاب
Essentials of maternity, newborn, and women's health nursing / Susan Scott Ricci (Author).-
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2021, 5th ed. .- xvi, 965 p. : ill ; 30 cm.
Call Number: 610.73678 RIC   No. of Copies: 1

 

.60
كتاب 

Psychiatric-mental health nursing / Sheila L. Videbeck (Author) Cathy J. Miller (Illustrator).-
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, 8th ed. .- xiv, 525 p. : ill. ; 28 cm.
Call Number: 610.7368 VID   No. of Copies: 2
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  (Engineering) 620   الهندسة  ● 

 

.61

 

كتاب
Design of concrete structures / Arthur H. Nilson (Author) David Darwin (Author) Charles W.
Dolan (Author).- Singapore: McGraw-Hill , 2016, 15th ed. .- xiv, 786 p. : ill. ; 26 cm.
Call Number: 624.1834 NIL   No. of Copies: 1

  (Home economics) 640   االقتصاد الم��  ● 

 

.62

 

كتاب
The language of Baklava : a memoir / Diana Abu-Jaber (Author).- New York: Anchor Books,
2006 .- 330 p. ; 21 cm.
Call Number: 641.59 ABU   No. of Copies: 1

  (Management) 650   ادارة األعمال  ● 

 

.63

 

كتاب
ادارة الس�الت �لكرتونیة / ع�ن عبد القادر عبیدات (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش، 2022 .- 138 ص. : ایض. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 651504 ع ب ي   �دد ال�سخ: 3

 

.64

 

كتاب
ادارة ا�اطر / شقريي نوري ... [و �ٓخرون] موىس (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش، 2016، ط. 2 .- 358 ص. : ایض. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.155 ا د ا   �دد ال�سخ: 3

 

.65

 

كتاب
التخطیط يف املوارد ال�رشیة / صفوان املبیضني (مؤلف) �ائض ا�ٔلكيب (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش، 2019 .- 176 ص. :

ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.3 م ب ي   �دد ال�سخ: 3

 

.66

 

كتاب
ادارة املوارد ال�رشیة : رؤیة اسرتاتیجیة و مهنجیة م�اكم� / سعد �يل رحيان احملمدي (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش، 2019 .-

528 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.3 م ح م   �دد ال�سخ: 3
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.67

 

كتاب
السلوك التنظميي / ما�د عبد املهدي مسا�ده (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش، 2018، ط. 2 .- 399 ص.

رمق إالس�تد�اء: 658.3 م س ا   �دد ال�سخ: 1

 

.68

 

كتاب
ادارة اجلودة الشام� : مفاهمي و تطبیقات / حمفوظ ٔ�محد جودة (مؤلف) .- عامن: دار وائل �ل�رش والتوزیع، 2018، ط. 7 .- 393 ص.

: ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.562 ج و د   �دد ال�سخ: 5

 

.69

 

كتاب
ادارة اجلودة املعارصة : مقدمة يف ادارة اجلودة الشام� لالنتاج و العملیات و اخلدمات / محمد عبد العال النعميي (مؤلف) راتب �لیل

صویص (مؤلف) �الب مجیل صویص (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش، 2008 .- 271 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.562 ن ع ي   �دد ال�سخ: 3

  (Literature & rhetorice) 800   اآلداب وفن الكتابة  ● 

 

.70

 

كتاب
نظرات يف مس�تق�ل الروایة / حسني مجعه (مرتمج) .- عامن: رابطة الك�اب أ�ردنیني، 1981 .- 163 ص.؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 801.953 ن ظ ر    �دد ال�سخ: 1

  (Arabic literature) 810   األدب العربي  ● 

 

.71

 

كتاب
�ارس احلاك�ت : شهادات، دراسات، مراجعات �كرميا ��كتور ف�صل دراج / �امر سلامن ٔ�بو حمارب (مرشف) ��ىس عودة �رهومة

(مرشف) / دراسات .- عامن: أ�هلیة �ل�رش والتوزیع، 2021 .- 543 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810.9 ح ا ر   �دد ال�سخ: 2

 

.72

 

كتاب
مد�ل اىل أ�دب �ساليم / جنیب الك�الين (مؤلف) / كتاب أ�مة .- قطر: رئاسة احملامك الرشعیة والشؤون ا�ی��ة، 1985 .- 148

ص ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810.9 ك ي ل   �دد ال�سخ: 1
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كتاب
�امل الفانوس يف لیل ا�ئاب : شعر / رس�ون بولص (مؤلف) .- �ولونیا: م�شورات امجلل، 1996 .- 122 ص. ؛ 22 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9563 ب و ل   �دد ال�سخ: 1

 

.74

 

كتاب
عبدالوهاب البیايت : نبذة عن ح�اته و مؤلفاته : 1950- 1985 / عبد العز�ز رشف (معد) هند نوري ٔ�محد (معد) .- مدرید: ارین�س

�لرتمجة وال�رش، 1986 .- 74 ص.
رمق إالس�تد�اء: 811.9563 ش ر ف    �دد ال�سخ: 1

 

.75

 

كتاب
محمود درو�ش / محمود درو�ش (مؤلف) صربي �افظ (معد) عامر سلامن (رسام) / الشعر والشعراء .- القاهرة: دار الفىت العريب، 1994

.- 189 ص. ؛ 26 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9564092 ح ا ف   �دد ال�سخ: 1

 

.76

 

كتاب
رشاع ا�لیل و الطوفان :دیوان شعر / محمود فضیل التل (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 1986 .- 93 ص. ؛ 21 مس.

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

 

.77

 

كتاب
لست عب��ا : دیوان شعر / سلطان اخلضور (مؤلف) .- عامن: دار أ��رار �ل�رش، 2015 .- 117 ص. ؛ 20 مس.

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

 

.78

 

كتاب
یوم�ات �د�ن ٔ�بو عودة / معني الطاهر (مؤلف) / مذ�رات وشهادات .- بريوت: املركز العريب لٔ�حباث ودراسة الس�یاسات، 2017 .-

1150 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 818.03 ط ا هـ   �دد ال�سخ: 2
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  (English & American literature) 820   األدب اإلنجل�ي واألمريكي  ● 

 

.79

 

كتاب
شكس�بري و ا�راما : صورة ٔ�دبیة نقدیة / لیف تولس�توي (مؤلف) محمد عبدو الن�اري (مرتمج) .- دمشق: دار احلصاد �ل�رش، 1992 .-

93 ص. ؛ 20 مس.
رمق إالس�تد�اء: 820.9 ت و ل    �دد ال�سخ: 1

 

.80

 

كتاب
What have you lost? / Naomi Shihab Nya (ed.).- New York: Harper Tempest, 2001 .- xv, 206 p. ;
24 cm.
Call Number: 821.08 WHA   No. of Copies: 1

 

.81

 

كتاب
The Edinburgh companion to the Arab novel in English : the politics of Anglo Arab and Arab
American literature and culture / Nouri Gana (ed.).- Edinburgh: Edinburgh University Press,
2015 .- xiii, 498 p. ; 24 cm.
Call Number: 823.509 EDI   No. of Copies: 1

  (German literature) 830   األدب األلماني  ● 
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كتاب
دلیل العامل السفيل : شعر / غو� را�ك�لوف (مؤلف) موىس رصداوي (مرتمج) .- بريوت: املؤسسة العربیة ��راسات وال�رش، 1996 .-

211 ص. ؛ 23 مس.
رمق إالس�تد�اء: 839.71 ر ا ي   �دد ال�سخ: 1

  (French literature) 840   األدب الفرن�  ● 

 

.83

 

كتاب
50 قصیدة حب .. / بول ایلوار (مؤلف) عصام حمفوظ (مرتمج) .- بريوت: املؤسسة العربیة ��راسات وال�رش، 1984، ط. 2 .- 119

ص. ؛ 21 مس.
رمق إالس�تد�اء: 841.102 ا ي ل   �دد ال�سخ: 1

  (Islamic and Arab History) 956   التاريخ العربي و االسالمي  ● 
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كتاب
الغرب ضد العامل �ساليم من امحلالت الصلی��ة حىت ٔ��م�ا / [غیورغي] بونداریفسيك (مؤلف) الیاس شاهني (مرتمج) .- موسكو: دار

التقدم، 1985 .- 413 ص. ؛ 20 مس.    �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/180404.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20180404?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181305.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep/LIBRARY_EN_DETAILS/ACCESSION_NUMBER+%20181305?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181309.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep/LIBRARY_EN_DETAILS/ACCESSION_NUMBER+%20181309?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/180625.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20180625?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/180614.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20180614?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/181238.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20181238?SESSIONSEARCH


 
 
 
 

قائمة اإلضافات الشهرية | ت�ين ثاني 2021 | الصفحة : 15

  (Fiction) القصص اإلنجل�ية   F  ● 

 

.85

 

كتاب
Silverworld : [a novel] / Diana Abu-Jaber (Author).- New York: Crown Books for Young
Readers, 2020 .- 291 p. ; 21 cm.
Call Number: F ABU   No. of Copies: 1

 

.86

 

كتاب
Birds of paradise : a novel / Diana Abu-Jaber (Author).- New York: W.W. Norton Compasy,
2011 .- 362 p. ; 21 cm.
Call Number: F ABU   No. of Copies: 1
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كتاب
Willow trees don't weep : [a novel] / Fadia Faqir (Author).- London: Heron Books, 2014 .- 276
p. ; 21 cm.
Call Number: F FAQ   No. of Copies: 1

 

.88

 

كتاب
The map of salt and stars : a novel / Zeyn Joukhadar (Author).- New York: Atria Paperback,
2018 .- 360 p. ; 21 cm.
Call Number: F JOU   No. of Copies: 1
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