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  (Arabic fiction) ق   القصص العربية  ● 

 

.1

 

كتاب
غیبوبة اجلسد : روایة / نواف ٔ�بو الهی�اء (مؤلف) .- عامن: دار الرشوق �ل�رش، 2005 .- 120 ص. ؛ 20 مس.

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

 

.2

 

كتاب
العید : خریف 1977 : روایة / ٔ�مرية هب�ي ا��ن (مؤلف) .- [القاهرة]: [املؤلفة]، 1996 .- 227 ص. ؛ 20 مس.

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

 

.3

 

كتاب
اسامعیل : روایة / ٔ�محد حرب (مؤلف) .- بريزیت: �امعة بريزیت، 1994، ط. 2 .- 167 ص. ؛ 19 مس.

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

 

.4

 

كتاب
ر�ح النريان و قصص ٔ�خرى / عبد الرمحن امخل�يس (مؤلف) .- بريوت: مك�بة املعارف ، 1954 .- 144 ص. ؛ 19 مس.

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

 

.5

 

كتاب
ٔ�ش�باح اجلیاد : روایة / رزق محمد (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش و التوزیع، 2005، ط. 2 .- 318 ص. ؛ 19 مس.

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

 

.6

 

كتاب
رعش املدینة : قصص قصرية / انصاف قلعجي (مؤلف) .- عامن: دار الكرمل، 1990 .- 112 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ق ل ع   �دد ال�سخ: 1
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.7

 

كتاب
العني املعمتة : روایة / ز�ر� محمود (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 1996 .- 108 ص. ؛ 21 مس.

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

 

.8

 

كتاب
ح�و البري : روایة / عامد مدا�ت (مؤلف) .- عامن: ٔ�مانة عامن الكربى، 2007 .- 313 ص. ؛ 21 مس.

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

 

.9

 

كتاب
�اف�ة مقر : [قصص قصرية] / محمد �� (مؤلف) / روا�ت الهالل .- القاهرة: دار الهالل، 1994 .- 148 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ن ا ج   �دد ال�سخ: 2

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

 

.10

 

كتاب
احلب یقهر الظالم : قصص خمتارة من أ�دب الصیين املعارص : (1980 - 1986) / �شانغ ش�یان ... [و �ٓخرون] لیانغ (مؤلف) / العنقاء

.- �كني: دار ال�رش ��لغات أ�ج�بیة، 1989 .- ج. 2 (309 ص.) ؛ 19 مس.
رمق إالس�تد�اء: ق.م ح ب ي   �دد ال�سخ: 1

  (Psychology) 150   علم النفس  ● 

 

.11

 

كتاب
Lifespan development / Denise Boyd (Author) Helen Bee (Author).- Harlow: Pearson Education
Li., 2019, 8th ed. .- 596 p. : ill. ; 28 cm.
Call Number: 155 BOY   No. of Copies: 2

  (Sociology) 300   علم االجتماع  ● 

 

.12

 

كتاب
املسؤولیة ا�متعیة بني النظریة و التطبیق / س�ناء �يل شقوارة (مؤلف) .- عامن: �امعة الرشق أ�وسط، 2021 .- 184 ص. : ایض. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 302.3 ش ق و   �دد ال�سخ: 5
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  (Economics) 330   االقتصاد  ● 

 

.13

 

كتاب
الصريفة �لكرتونیة و تطبیقاهتا العملیة / محمد عبد امحلید فر�ان (مؤلف) ا�راهمي عبد هللا شائف طربوش (مؤلف) .- عامن: دار احلامد

�ل�رش، 2020 .- 143 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 332.178 ف ر ح   �دد ال�سخ: 3

  (Education) 370   التعليم  ● 

 

.14

 

كتاب
انطالق التعلمي : اشاكلیة التحوالت احلضاریة يف ا�متع العريب / ا�راهمي بدران (مؤلف) .- عامن: دار الرشوق �ل�رش، 2022 .- 467

ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 370 ب د ر   �دد ال�سخ: 2

  (Engineering) 620   الهندسة  ● 

 

.15

 

كتاب
Power electronics / Daniel W. Hart (Author).- New York: McGraw-Hill, 2011 .- xiii, 477 p. : ill.
; 24 cm.
Call Number: 621.317 HAR   No. of Copies: 3

 

.16

 

كتاب
Modern control engineering / P. N. Paraskevopoulos (Author) / Control engineering series.-
New York: Marcel Dekker, Inc., 2002 .- xii, 736 p. : ill. ; 24 cm.
Call Number: 629.8 PAR   No. of Copies: 2

  (Management) 650   ادارة األعمال  ● 

 

.17

 

كتاب
السلوك التنظميي / ما�د عبد املهدي مسا�ده (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش، 2018، ط. 2 .- 399 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

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

 

.18

 

كتاب
حتلیل و تصممي نظم املعلومات / محمد عبد حسني الطايئ (مؤلف) نضال اكمل العمري (مؤلف) وصفي عبد الكرمي الكساس�بة (مؤلف)

.- عامن: دار املسرية �ل�رش و التوزیع، 2020، ط. 3 .- 525 ص. : ایض. ؛ 24 مس. 
رمق إالس�تد�اء: 658.4038011 ط ا ء   �دد ال�سخ: 2
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.19

 

كتاب
نظم املعلومات املالیة و املرصف�ة / جامل هداش محمد (مؤلف) لیىل عبد الكرمي محمد .- عامن: دار الیازوري �ل�رش، 2022 .- 98 ص. :

ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.4038011 م ح م   �دد ال�سخ: 3

  (Accounting) 657   المحاسبة  ● 

 

.20

 

كتاب
احملاس�بة احلكوم�ة : املفاهمي و املامرسات احلدیثة / محمود عبد الف�اح الوشاح (مؤلف) فارس ارش�ید اخلرا�شة (مؤلف) .- عامن: دار وائل

�ل�رش، 2021 .- 257 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 657.835 م س ع   �دد ال�سخ: 3

  (Arabic literature) 810   األدب العربي  ● 

 

.21

 

كتاب
ٔ�بو الطیب املت�يب : ح�اته - و شعره / �رشى �ل�شة (معد) .- [املغرب]: مك�بة الفن، [19-] .- 158 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.509 ع ل ي   �دد ال�سخ: 1

 

.22

 

كتاب
انت�ار هادىء �دا : شعر / ظبیة مخ�س (مؤلف) .- القاهرة: مطبو�ات الظبیة، 1995 .- 160 ص.

رمق إالس�تد�اء: 811.9562 خ م ي   �دد ال�سخ: 1

 

.23

 

كتاب
حفروا مذ�رايت �ىل جسدي : شعر / زی�ب ��ش (مؤلف) .- [رام هللا]: مؤسسة العنقاء �لت�دید و�بداع ، 1997 .- 92 ص. ؛ 21

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

 

.24

 

كتاب
دالالت العالقة الروائیة / ف�صل دراج (مؤلف) .- دمشق: دار كنعان ��راسات وال�رش، 1992 .- 374 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 813.0309 د ر ا   �دد ال�سخ: 1
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  (Jordan - History) 956.5   األردن - تاريخ  ● 

 

.25

 

كتاب
�رخي أ�ردن يف عهد �مارة : (1921 - 1946م.) / هند غسان ٔ�بو الشعر (مؤلف) .- عامن: دار فضاءات �ل�رش، 2021 .- 4 ج. يف

4 مج.
رمق إالس�تد�اء: 956.501 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 8

 

.26

 

كتاب
حضارة جمان : 4000 ق. - م. : (ق�وات الري الضواوي) م (م�اين الطني) : (معان) / محمد عطا هللا املعاين (مؤلف) .- معان: رشكة

تطو�ر معان، 2020 .- 239 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.532 م ع ا   �دد ال�سخ: 3

  (Fiction) القصص اإلنجل�ية   F  ● 

 

.27

 

كتاب
The cry of the dove : a novel / Fadia Faqir (Author).- New York: Black Cat, 2007 .- 282 p. ; 22
cm.
Call Number: F FAQ   No. of Copies: 1
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