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31القصص العربية (Arabic fiction)ق

150(Psychology) 1 - 62علم النفس

200(Religion) 12الديانات

300(Sociology) 12علم االجتماع

320(Political science) 2 - 43العلوم السياسية

330(Economics) 23االقتصاد

370(Education) 13التعليم

400(Languages) 14اللغات

550((Earth sciences (Geology) ( الجيولوجيا ) 14علوم األرض

620(Engineering) 14الهندسة

650(Management) 14ادارة األعمال

658.8(Marketing) 4 - 25التسويق

670(Manufacturing) 15الصناعات التحويلية
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810(Arabic literature) 15األدب العربي

820(English & American literature) 15األدب اإلنجل�ي واألمريكي

956(Islamic and Arab History) 16التاريخ العربي و االسالمي
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  (Arabic fiction) ق   القصص العربية  ● 

 

.1

 

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

 

.2

 

كتاب
قر�ن مؤاب / حيىي عبابنة (مؤلف) .- مؤتة: مؤسسة رام �لتك�ولوج�ا والمكبیو�ر، 1993 .- 222 ص. ؛ 20 مس.

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

 

.3

 

كتاب
وقت : روایة / جامل �� (مؤلف) .- عامن: دار ا�ن رشد �ل�رش، 1984 .- 207 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ن ا ج   �دد ال�سخ: 1

  (Psychology) 150   علم النفس  ● 

 

.4

 

كتاب
مد�ل اىل �مل النفس / عامد عبد الرحمي الزغول (مؤلف) �يل فاحل الهنداوي (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش، 2022، ط. 5 .-

516 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 150 ز غ و   �دد ال�سخ: 1

 

.5

 

كتاب
س�یكولوج�ة ا�ا�رة و ٔ�سالیب معاجلهتا / ر�اء محمود ٔ�بو �الم (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش، 2018، ط. 2 .- 240 ص. : ایض.

؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 153.12 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

 

.6

 

كتاب
س�یكولوج�ة الفروق الفردیة يف ا�اكء / سل�ن اخلرضي الش�یخ (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش و التوزیع و الطبا�ة، 2019، ط.

7 .- 359 ص. ؛ 23 مس
رمق إالس�تد�اء: 153.9 ش ي خ   �دد ال�سخ: 1
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.7

 

كتاب
�مل نفس ا�لعب / محمد ٔ�محد صواحلة (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش و التوزیع، 2022، ط. 10 .- 286 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 155.418 ص و ا   �دد ال�سخ: 1

 

.8

 

كتاب
املهارات احلیاتیة : الشخصیة - �ج�عیة - املعرف�ة / �رص ا��ن ا�راهمي ٔ�بو حامد (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش، 2017 .- 487

ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 158.1 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

 

.9

 

كتاب
�مل النفس الصناعي و املهين / محمد حشاته ربیع (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش، 2021، ط. 3 .- 512 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 158.7 ر ب ي   �دد ال�سخ: 1

  (Religion) 200   الديانات  ● 

 

.10

 

كتاب
املس�یحیون و املواطنة يف البالد العربیة بني احلقوق و الواج�ات : أ�ردن ٔ�منوذ�ا / �سام حشات�ت (مؤلف) .- عامن: دار ورد �ل�رش،

2021 .- 527 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 257.65 ش ح ا   �دد ال�سخ: 1

  (Sociology) 300   علم االجتماع  ● 

 

.11

 

كتاب
�مل النفس �ج�عي / محمد حشاتة ربیع (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش والتوزیع، 2022، ط. 2 .- 471 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 302 ر ب ي   �دد ال�سخ: 1

  (Political science) 320   العلوم السياسية  ● 

 

.12

 

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
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.13

 

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

 

.14

 

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

 

.15

 

كتاب
حقوق ��سان / عبد الهادي عباس (مؤلف) .- دمشق: دار الفاضل، 1995 .- 3 ج. يف 3 مج.

رمق إالس�تد�اء: 323 ع ب ا   �دد ال�سخ: 3

  (Economics) 330   االقتصاد  ● 

 

.16

 

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

 

.17

 

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

  (Education) 370   التعليم  ● 

 

.18

 

كتاب
�مل النفس الرتبوي : النظریة و التطبیق / �د�ن یوسف ... [و �ٓخرون] العتوم (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش، 2022، ط. 11

.- 374 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 370.15 ع ل م   �دد ال�سخ: 1
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  (Languages) 400   اللغات  ● 

 

.19

 

كتاب
Critical discourse analysis, critical discourse studies and beyond / Theresa Catalano (Author) Linda
R. Waugh (Author) / Perspectives in pragmatics, psychology & philosophy .- Cham,
Switzerland: Springer, 2020 .- xxv, 406 p. ; 25 cm.
Call Number: 401.41 CAT   No. of Copies: 1

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

 

.20

 

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

  (Engineering) 620   الهندسة  ● 

 

.21

 

كتاب
Control systems engineering / Norman S. Nise (Author).- Hoboken: John Wiley & Sons, 2019,
8th ed. (emea edition) .- 1 v. (Various Pagings)
Call Number: 629.8 NIS   No. of Copies: 2

  (Management) 650   ادارة األعمال  ● 

 

.22

 

كتاب
الر�دة و ادارة أ�عامل الصغرية / فا�ز مجعة صاحل الن�ار (مؤلف) عبد الس�تار محمد العيل (مؤلف) .- عامن: دار احلامد �ل�رش و التوزیع

، 2022، ط. 4 .- 347 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.022 ن ج ا   �دد ال�سخ: 2

  (Marketing) 658.8   التسويق  ● 

 

.23

 

كتاب
ادارة ال�سویق / �� معال (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش و التوزیع، 2021 .- 362 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 658.8 م ع ل   �دد ال�سخ: 2
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.24

 

كتاب
Computer- aided problems for use with essentials of marketing / E. Jerome McCartby (Author)
William D. Perreault (Author).- Homewood: IRWIN, 1988, 4th ed. .- 35 p. : ill. ; 23 cm.
Call Number: 658.8 MCC   No. of Copies: 1

  (Manufacturing) 670   الصناعات التحويلية  ● 

 

.25

 

كتاب
Fundamentals of modern manufacturing : materials , processes , and systems / Mikell P. Groover
(Author).- Hoboken: John Wiley & Sons, 2020, 7th ed. .- 1 v. (Various Pagings)
Call Number: 670.42 GRO   No. of Copies: 1

  (Plastic arts) 730   الفنون التشكيلية  ● 

 

.26

 

كتاب
Iron history and technique / Augusto Vecchi (Author).- Hong Kong: Artpower, [20-] .- 253 p. :
ill. ; 30 cm.
Call Number: 739.4 VEC   No. of Copies: 1

  (Arabic literature) 810   األدب العربي  ● 

 

.27

 

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

  (English & American literature) 820   األدب اإلنجل�ي واألمريكي  ● 

 

.28

 

كتاب
Poetics of visibility in the contemporary Arab American novel / Mazen Naous (Author).-
Columbus: The Ohio State University Press , 2020 .- x, 209 p. ; 23 cm.
Call Number: 823.509 NAO   No. of Copies: 1
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  (Islamic and Arab History) 956   التاريخ العربي و االسالمي  ● 

 

.29

 

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

رمق إالس�تد�اء: 956.083 ا ن ط   �دد ال�سخ: 1
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