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  (Arabic fiction) ق   القصص العربية  ● 

.1

 

كتاب
فارس يف �و�ب املرخي : روایة �لیافعني / اكمل عبد اجلواد ٔ�محد (مؤلف) .- عامن: دار ش�ٔن �ل�رش، 2022 .- 87 ص. ؛ 20 مس.

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

.2

 

كتاب
عصا احلمكة : روایة �لیافعني / م�ترص ثلبت �درس (مؤلف) .- عامن: دار ش�ٔن �ل�رش، 2021 .- 111 ص. ؛ 20 مس.

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

.3

 

كتاب
ٔ��الم عامر : روایة �لیافعني / عبد هللا �د�ان (مؤلف) .- عامن: دار ش�ٔن �ل�رش، 2022 .- 122 ص. ؛ 20 مس.

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

.4

 

كتاب
روایة العنكر�زیة : العن�لزيیة / نوال �الوة (مؤلف) .- ديب: مداد �ل�رش والتوزیع، 2017 .- 276 ص. ؛ 22 مس.

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

.5

 

كتاب
الست زبیدة : روایة / نوال �الوة (مؤلف) .- ديب: مداد �ل�رش والتوزیع، 2018، ط. 2 .- 379 ص. ؛ 22 مس.

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

.6

 

كتاب
حف�د الرتاب / محمد رف�ق محدان (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 464 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ح م د   �دد ال�سخ: 2
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.7

 

كتاب
�مسني العودة : روایة / خو� محدي (مؤلف) .- القاهرة: �یان �ل�رش والتوزیع، 2021 .- 541 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ح م د   �دد ال�سخ: 2

.8

 

كتاب
مغامرات ظل : روایة �لیافعني / محمد عباس �يل داود (مؤلف) .- عامن: دار ش�ٔن �ل�رش، 2021 .- 190 ص. ؛ 20 مس.

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

.9

 

كتاب
هند و �ب الق�و الرسي : روایة �لیافعني / فاطمة الز�ابیة (مؤلف) .- عامن: دار ش�ٔن �ل�رش، 2022 .- 115 ص. ؛ 20 مس.

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

.10

 

كتاب
مملكة ال�س�یان : روایة �لیافعني / الس�ید شلیل (مؤلف) .- عامن: دار ش�ٔن �ل�رش، 2021 .- 55 ص. ؛ 20 مس.

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

.11

 

كتاب
مراوغون قساة : قصص قصرية / یوسف مضرة (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 125 ص. ؛ 21 مس.

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

.12

 

كتاب
�زب و شاي : سرية ٔ�بو ئام الكريك / ٔ�محد الطراونة (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 224 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ط ر ا   �دد ال�سخ: 1
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قائمة اإلضافات الشهرية | حزيران 2022 | الصفحة : 3

.13

 

كتاب
لغز اخ�فاء ا�كتور سامر : روایة �لیافعني / م�ا�اة الطیب (مؤلف) .- عامن: دار ش�ٔن �ل�رش، 2022 .- 186 ص. ؛ 20 مس.

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

.14

 

كتاب
صوت امحلري : روایة / ٔ�مين العتوم (مؤلف) .- الكویت: دار دیوان �ل�رش، 2022، ط. 12 .- 267 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ع ت و   �دد ال�سخ: 2

.15

 

كتاب
بدور : حاكیة من ٔ�لف لی� و لی� : روایة �لیافعني / ٔ�مرية عز ا��ن (مؤلف) .- عامن: دار ش�ٔن �ل�رش، 2021 .- 181 ص. ؛ 20

مس.
رمق إالس�تد�اء: ق ع ز ا   �دد ال�سخ: 1

.16

 

كتاب
سالمة احلايف : روایة / حسني العموش (مؤلف) .- عامن: دار فضاءات �ل�رش، [20-] .- 225 ص. ؛ 21 مس.

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

.17

 

كتاب
مل ٔ��ن ٔ�توقع : روایة �لناش�ئة / راشد ��ىس (مؤلف) / ٔ�طفال .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 78 ص. ؛ 20 مس.

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

.18

 

كتاب
عرشون یوما : روایة �لیافعني / س�ید فاروق (مؤلف) .- عامن: دار ش�ٔن �ل�رش، 2022 .- 74 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ف ا ر   �دد ال�سخ: 1
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.19

 

كتاب
عهد من القدس : قصص / جنوى قعوار فرح (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 195 ص. ؛ 20 مس

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

.20

 

كتاب
قامات الزبد : روایة / الیاس فر�وح (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2020، ط. 4 .- 311 ص. ؛ 22 مس.

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

.21

 

كتاب
املؤايب : روایة / سامر ح�در ا�ايل (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 230 ص. ؛ 21 مس.

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

.22

 

كتاب
�رك مو� : رسائل املدینة : روایة / عبد الهادي املداد�ة (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 163 ص. ؛ 20

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

.23

 

كتاب
�نتقام : روایة عن یوم�ات �اجر فر�يس اىل ا�وم�یاكن / عق�ل ٔ�بو الشعر (مؤلف) وائل غصاب ربيض (حمقق) / �ٓداب وف�ون .-

عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 334 ص. ؛ 20 مس.
رمق إالس�تد�اء: ق.م ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

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

.24

 

كتاب
10 دقائق و 38 �نیة يف هذا العامل الغریب : روایة / ٔ�لیف شافاك (مؤلف) محمد درو�ش (مرتمج) .- بريوت: دار ا�ٓداب، 2019 .-

478 ص. ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: ق.م ش ا ف   �دد ال�سخ: 2
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  (Computer) 004   الحاسوب  ● 

.25

 

رسا� �امعیة
Data hiding and extraction using pseudo - random generation and cover- image / Mohammad K.
Al-Laham (ed.) Nameer N. El-Emam (Supervisor).- Amman: Philadelphia University, 2022 .-
ix, 51 leaves : ill. ; 30 cm.
Call Number: 004 LAH   No. of Copies: 2

.26

 

كتاب
تصممي جتربة املس�ت�دم : مقدمة معلیة / �افن ٔ�النوود (مؤلف) بیرت بري (مؤلف) دمية ا�سو (مرتمج) / م�ادئ التصممي .- عامن: ج�ل

عامن �رشون، 2020 .- 155 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 005.437 ا ل ا   �دد ال�سخ: 1

.27

 

كتاب
IBM SPSS statistics 27 step by step a simple guide and reference / Darren George (Author) Paul
Mallery (Author).- New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2022, 17th ed. .- xiii, 402
p. : ill. ; 28 cm.
Call Number: 005.55 GEO   No. of Copies: 3

  (Journalism) 070   الصحافة و الن�  ● 

.28

 

كتاب
احلروب امل�رسة : �یف �س�متر الرؤساء و النخبویون يف تضلیلنا حىت املوت / نورمان سولومون (مؤلف) ٔ�نطوان �س�یل (مرتمج) .-

بريوت: رشكة املطبو�ات �لتوزیع، 2013 .- 330 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 070.433 س و ل   �دد ال�سخ: 1

  (General collections) 080   المجموعات العامة  ● 

.29

 

كتاب
مع النيب صل هللا �لیه و سمل / ٔ�دمه رشقاوي (مؤلف) .- الكویت: دار لكامت �ل�رش، 2019 .- 288 ص. ؛ 22

رمق إالس�تد�اء: 081 ش ر ق    �دد ال�سخ: 1

  (Philosophy & psychology) 100   الفلسفة وعلم النفس  ● 

.30

 

كتاب
ما امجلالیة ؟ / مارك جميینزي (مؤلف) رشبل داغر (مرتمج) / ف�ون .- عامن: خطوط وظالل �ل�رش، 2021 .- 486 ص. ؛ 21 مس

رمق إالس�تد�اء: 111.85 ج ي م   �دد ال�سخ: 1
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  (Psychology) 150   علم النفس  ● 

.31

 

كتاب
اجلدید من املقای�س و �خ�بارات النفس�یة : �هناك النفيس، فعالیات ا�ات �ج�عیة، ...، الهویة / حسام محمود زيك �يل (مؤلف)

.- عامن: دار شهرزاد �ل�رش والتوزیع، 2020، ط. 2 .- 302 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 150.287 ع ل ي   �دد ال�سخ: 1

.32

 

كتاب
العادات ا�ریة : �یف ن�ين �ادات ج�دة و نت�لص من العادات الس��ة / جميس لكري (مؤلف) محمد ف�حي خرض (مرتمج) .- بريوت:

دار التنو�ر �ل�رش، 2019 .- 304 ص. ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: 155.24 ك ل ي   �دد ال�سخ: 2

.33

 

كتاب
�یف �كسب أ�صدقاء و تؤ�ر يف الناس / دیل اكرنیجي (مؤلف) هباء ا��ن خطاب (مرتمج) .- عامن: دار أ�هلیة �ل�رش، 2008 .-

228 ص.
رمق إالس�تد�اء: 158 ك ا ر   �دد ال�سخ: 1

.34

 

كتاب
Surrounded by psychopaths : how to protect yourself from being manipulated and exploited in
business (and in life) / Thomas Erikson (Author).- New York: Martin's Essentials, 2020 .- viii,
255 p. : ill. ; 20 cm.
Call Number: 158.2 ERI   No. of Copies: 2

  (Islam) 210   اإلسالم  ● 

.35

 

كتاب
ش�یفرة الكون / سارة أ�محد (مؤلف) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2021 .- 267 ص. ؛ 22 مس.

رمق إالس�تد�اء: 210 ٔ� ح م   �دد ال�سخ: 1

.36

 

كتاب
مر�ٓة �سالم / طه حيس (مؤلف) / فلسفة ومعارف �امة .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 161 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 210 ط هـ ح   �دد ال�سخ: 1
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.37

 

كتاب
ذو النور�ن ع�ن �ن عفان : �لث اخللفاء الراشد�ن ريض هللا عنه / محمد رضا (مؤلف) .- بريوت: املك�بة العرصیة ، 2002 .- 176

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 210.992 ر ض ا   �دد ال�سخ: 1

.38

 

كتاب
غنیة الطالبني و م�یة الراغبني املعروف �ملقدمة البقریة يف �مل التجوید / مشس ا��ن محمد �ن قامس البقري (مؤلف) محمد معاذ مصطفى

اخلن (حمقق) .- عامن: دار ��الم، 2002 .- 214 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 211.81 ب ق ر   �دد ال�سخ: 1

.39

 

كتاب
صور مرشقة من سري أ�ن��اء يف أ�ردن / محمود عبیدات (مؤلف) / فلسفة ومعارف �امة .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 528 ص.

؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 211.951 ع ب ي    �دد ال�سخ: 1

.40

 

كتاب
أ�ذاكر من �م س�ید أ��رار / ٔ�يب ز�ر� حميي ا��ن حيىي �ن رشف النووي (مؤلف) .- بريوت: دار أ�رمق �ل�رش، [20-] .- 384

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 213.7 ن و و   �دد ال�سخ: 1

.41

 

كتاب
�ادي أ�رواح اىل بالد أ�فراح / ٔ�بو عبد هللا محمد �ن ٔ�يب �كر �ن ٔ�یوب �ن سعد �ن حر�ر الزرعي ا�مشقي ا�ن قمي اجلوزیة (مؤلف)

.- بريوت: دار القمل ، 1983 .- 312 ص.
رمق إالس�تد�اء: 214.75 ا ب ن   �دد ال�سخ: 1

.42

 

كتاب
ٔ��داث ا�هنایة / محمد حسان (مؤلف) .- املنصورة- مرص: مك�بة ف�اض �لت�ارة والتوزیع، 2007 .- 704 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 214.75 ح س ا   �دد ال�سخ: 1
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.43

 

كتاب
الفرق بني الفرق / ٔ�بو م�صور عبد القاهر �ن طاهر �ن محمد البغدادي (مؤلف) محمد حميي ا��ن عبد امحلید (حمقق) .- القاهرة: دار

الطالئع �ل�رش، 2009 .- 287 ص.
رمق إالس�تد�اء: 215 ب غ د   �دد ال�سخ: 1

.44

 

كتاب
حتر�ر �سالم و رسائل زمن التحوالت / فهمي �د�ان (مؤلف) / فلسفة ومعارف �امة .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 463 ص.

؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 218 ج د ع   �دد ال�سخ: 1

.45

 

كتاب
رسائل من القر�ٓن / ٔ�دمه رشقاوي (مؤلف) .- الكویت: دار لكامت �ل�رش، 2021 .- 283 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 218.1 ش ر ق   �دد ال�سخ: 2

.46

 

كتاب
ٔ�دب احلوار / نعمي الظاهر (مؤلف) مجیل ا�راهمي صاحل (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 2019 .- 327 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 218.1 ظ ا هـ   �دد ال�سخ: 4

.47

 

كتاب
تن��ه الغافلني ب�ٔ�ادیث س�ید أ�ن��اء و املرسلني / ٔ�يب ا�لیث نرص �ن محمد �ن ٔ�محد �ن ا�راهمي السمرق�دي (مؤلف) .- القاهرة: مك�بة

الر�اب، 2006 .- 411 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 218.37 س م ر   �دد ال�سخ: 1

.48

 

كتاب
نور الیقني: يف سرية س�ید املرسلني / محمد �ن عف�في الباجوري اخلرضي (مؤلف) .- القاهرة: دار املنار �لطبع وال�رش، 2003 .- 256

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 219 خ ض ر   �دد ال�سخ: 1
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  (Sociology) 300   علم االجتماع  ● 

.49

 

كتاب
أ�نرثوبولوج�ا : (�مل ��سان) / هشام محمد خفر ا��ن (مؤلف) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2020 .- 275 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 301 ف خ ر   �دد ال�سخ: 1

.50

 

كتاب
س�یكولوج�ة امجلاهري / جوس�تاف لوبون (مؤلف) .- القاهرة: دار املعرفة �ل�رش، 2017 .- 236 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 302.33 ل و ب   �دد ال�سخ: 1

.51

 

كتاب
اخلطاب ال�سوي يف الوطن العريب : ٔ�وراق مؤمتر ف�الدلف�ا ا�ويل الثالث و العرش�ن 23 - 25 ن�سان (ا�ریل) 2019 / غسان ... [و

�ٓخرون] عبد اخلالق (حمرر) / �امعة ف�الدلف�ا .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، دار فضاءات �ل�رش، 2021 .- 2 ج. يف 2 مج.
رمق إالس�تد�اء: 305.4 م ؤ ت   �دد ال�سخ: 2

.52

 

كتاب
ا�ٔ�راد أ�ردنیون و دورمه يف بناء أ�ردن احلدیث مع حملات من ٔ��راد سور�، لبنان، و فلسطني / محمد �يل الصو�ريك الكردي (معد)

.- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 176 ص ؛ 24 مس
رمق إالس�تد�اء: 305.8915970565 ك ر د   �دد ال�سخ: 1

.53

 

كتاب
�خ�الف و س�یاسة ال�سامح : حبث يف �شاكلیات الثقاف�ة و الس�یاس�یة يف س�یاسات الرش�ید و الربامكة و امل�ٔمون / �ج�ة الورميي

بوجعی� (مؤلف) .- ا�ار البیضاء: املركز الثقايف العريب، 2015 .- 302 ص. ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: 306 ب و ع   �دد ال�سخ: 1

  (Communication) 302.2   االتصال  ● 

.54

 

كتاب
Surrounded by idiots : the four types of human behavior and how to effectively communicate with
each in business (and in life) / Thomas Erikson (Author).- London: Vermilion, 2019 .- xv, 282
p. : ill. ; 21cm.
Call Number: 302.2 ERI   No. of Copies: 2
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  (Political science) 320   العلوم السياسية  ● 

.55

 

كتاب
مد�ل اىل العلوم الس�یاس�یة املعارصة / نعمي ا�راهمي الظاهر (مؤلف) .- اربد: �امل الك�ب احلدیث، 2015 .- 295 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 320 ظ ا هـ   �دد ال�سخ: 4

.56

 

كتاب
الرتبیة الوطنیة : (أ�ردن منوذ�ا) / سعید ... [و �ٓخرون] التل (مؤلف) ٔ�ماين ... [و �ٓخرون] جرار (حمرر) .- عامن: دار الیازوري

�ل�رش، 2021 .- 321 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 320.072056 ت ر ب    �دد ال�سخ: 1

.57

 

كتاب
ا�ميقراطیة يف الفكر العريب املعارص / محمد ا�راهمي العساف (مؤلف) / فلسفة ومعارف �امة .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 501

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 321.8 ع س ا   �دد ال�سخ: 1

.58

 

كتاب
التحول ا�ميقراطي و حریة الص�افة يف أ�ردن : دراسات اسرتاتیجیة / جامل عبد الكرمي الشليب (مؤلف) / فلسفة ومعارف �امة .-

عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 85 ص.
رمق إالس�تد�اء: 323.445 ش ل ب   �دد ال�سخ: 1

  (Economics) 330   االقتصاد  ● 

.59

 

كتاب
احلمكة يف ادارة الندرة : م�ة �ام من ادارة املوارد النادرة يف أ�ردن / حمي ا��ن ... [و �ٓخرون] توق (معد) / دراسات .- عامن: وزارة

الثقافة، 2021 .- 286 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 330.9565 ح ك م   �دد ال�سخ: 1

.60

 

كتاب
�رش�ید الطاقة يف ب��ك / ٔ�یوب ٔ�بو دیة (مؤلف) / �لوم .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 264 ص. ؛ 20 مس

رمق إالس�تد�اء: 333.7917 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1
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.61

 

كتاب
رؤیيت : الت�د�ت يف س�باق ا�متزي / محمد �ن راشد �ٓل مك�وم (مؤلف) .- ديب: موتیف�ت �ل�رش، 2008 .- 223 ص. : ایض. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 338.95695 �ٓ ل م   �دد ال�سخ: 1

  (Law) 340   القانون  ● 

.62

 

كتاب
الثقافة القانونیة : القانون يف ح�اتنا / �رب �ازي شطناوي (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش، 2021 .- 255 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 340 ش ط ن   �دد ال�سخ: 1

.63

 

كتاب
القانون يف ح�اتنا / صالح النايه (مؤلف) محمد صبحي جنم (مؤلف) �ئل عبد الرمحن (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش و التوزیع،

2014، ط. 9 .- 221 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 340 ن ا هـ   �دد ال�سخ: 1

.64

 

كتاب
ا�لیل العلمي �لم�ايم / صالح ا��ن محمد شوشاري (مؤلف) .- عامن : دار الثقافة �ل�رش، 2022، ط. 6 .- 288 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 340.023 ش وش   �دد ال�سخ: 1

.65

 

كتاب
Legal terminology : English and Arabic / Zaid Mahmoud Al-Aqaileh (Author) .- Amman: Dar Al-

.Thaqafa، 2021، 10th ed. .- 336 p. ; 25 cm
رمق إالس�تد�اء: AQA 340.14   �دد ال�سخ: 1

.66

 

كتاب
الو�زي يف رشح القانون ا�ويل اخلاص : دراسة مقارنة �ل�رشیعات العربیة و القانون الفر�يس / محمد ولید املرصي (مؤلف) .- عامن: دار

الثقافة �ل�رش و التوزیع، 2022، ط. 6 .- 397 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 340.9 م ص ر   �دد ال�سخ: 1
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.67

 

كتاب
الوس�یط يف القانون ا�ويل العام / عبد الكرمي �لوان (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش، 2015 - 2019، ط. 5 .- ج.3 ، ج.4

رمق إالس�تد�اء: 341.2 ع ل و   �دد ال�سخ: 2

.68

 

كتاب
حقوق ��سان : ضام�هتا و مربرات ق�ودها يف ا�س�تور أ�ردين و ال�رشیع املقارن / محمد سل�ن الهالالت (مؤلف) .- عامن: دار

الثقافة وا�ار العلمیة �ل�رش، 2019، ط. 2 .- 239 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 341.565481 هـ ل ا   �دد ال�سخ: 1

.69

 

كتاب
الرقابة القضائیة �ىل ٔ�عامل �دارة يف الظروف �س�ت��ائیة يف القانون أ�ردين : دراسة مقارنة (فر�سا - مرص) / مد�ن جامل احملاس�نة

(مؤلف) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2020 .- 572 ص. : 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 342.56506 م ح ا   �دد ال�سخ: 1

.70

 

كتاب
رشح قانون العقو�ت : القسم العام : دراسة حتلیلیة يف النظریة العامة �لجرمية و املسؤولیة اجلزائیة / نظام توف�ق ا�ايل (مؤلف) .-

عامن: دار الثقافة �ل�رش و التوزیع ، 2020، ط. 7 .- 557 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 345 م ج ا   �دد ال�سخ: 1

.71

 

كتاب
جرامئ تق�یة نظم املعلومات �لكرتونیة : دراسة مقارنة / ٔ�سامة ٔ�محد املناعسة (مؤلف) �الل محمد الزعيب (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة

�ل�رش والتوزیع، 2022، ط. 4 .- 344 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 345.0268 م ن ا   �دد ال�سخ: 1

.72

 

كتاب
رشح قانون العقو�ت : القسم العام وفق ٔ��دث التعدیالت اليت جرت �لقانون املعدل رمق 7 لس�نة 2018 / عبد الرمحن توف�ق ٔ�محد

(مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش، 2022، ط. 4 .- 503 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 345.565 ٔ� ح م   �دد ال�سخ: 1
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.73

 

كتاب
ٔ�صول �جراءات اجلزائیة : رشح لقانون ٔ�صول احملاكامت اجلزائیة / محمد سعید منور (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش والتوزیع،

2021، ط. 6 .- 712 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 345.56507 ن م و   �دد ال�سخ: 1

.74

 

كتاب
الو�زي يف رشح العقود املسامة : البیع و �جيار ورشح قانون املالكني و املس�ت�ٔجر�ن وفقا �ٓخر التعدیالت معززا �لقرارات القضائیة و
رشح نصوص قانون امللك�ة العقاریة اجلدید / صاحب عبید الف�الوي (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش، 2021 .- 328 ص. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 346.0434 ف ت ل   �دد ال�سخ: 1

.75

 

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. 3 .- ج. 2 (423 ص.) ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 347.05 ك ي ل   �دد ال�سخ: 1

.76

 

كتاب
رشح قانون الب��ات معززا ب�ٔ�دث �جهتادات القضائیة / یوسف محمد عبیدات (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش، 2022 .- 295

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 347.06 ع ب ي   �دد ال�سخ: 1

.77

 

كتاب
الصیغ النوذج�ة : يف ا��اوي احلقوق�ة، ا��اوي اجلزائیة، العقود و االتفاق�ات، �نذارات و �خطارات، �قرارات و الواكالت /

صالح ا��ن شوشاري (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش، 2022، ط. 4 .- 272 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 348 ش وش   �دد ال�سخ: 1

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

.78

 

كتاب
اجلرامئ �لكرتونیة و خماطرها / عبري شف�ق الرح�اين (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش، 2020 .- 472 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 364.16 ر ح ب   �دد ال�سخ: 1
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  (Education) 370   التعليم  ● 

.79

 

كتاب
التعمل املبين �ىل العقل : العمل اجلدید �لتعلمي و التدریب / ا�ریك ج��سن (مؤلف) .- الر�ض: مك�بة جر�ر، 2009، ط. 2 .- 406

ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 370.1523 ج ي ن   �دد ال�سخ: 1

.80

 

كتاب
�خ�بارات و املقای�س النفس�یة و الرتبویة / سوسن شا�ر جمید (معد) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2021 .- 3 ج.

رمق إالس�تد�اء: 371.26 ج ل ب   �دد ال�سخ: 3

.81

 

كتاب
�جتاهات احلدیثة يف التدر�س / ف�صل صاحل فرحي اجلراح (مؤلف) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2021 .- 211 ص. : ایض. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 371.3 ج ر ا   �دد ال�سخ: 1

.82

 

كتاب
التك�ولوج�ا و تصممي التدر�س / صاحل محمد الرواضیة (مؤلف) حسن �يل بين دويم (مؤلف) معر حسني العمري (مؤلف) .- عامن:

زمزم �رشون وموزعون، 2011 .- 408 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 371.33 ر و ا   �دد ال�سخ: 1

  (Folklore) 398   الفولكلور  ● 

.83

 

كتاب
حاك�ت شعبیة من فلسطني و أ�ردن / معر عبد الرمحن السار�يس (�امع و معد) ا�راهمي یعقوب عبد الهادي (�امع و معد) / فلسفة

ومعارف �امة .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- ج. 3 (346 ص.)
رمق إالس�تد�اء: 398.209564 س ا ر   �دد ال�سخ: 1

  (Arabic language) 410   اللغة العربية  ● 

.84

 

رسا� �امعیة
كتاب "مرايق العال يف رشح ٔ�م�ة ٔ�يب العال" : امل�سوب لتاج ا��ن �ن عبد الرمحن : - دراسة و حتق�قا- / عبد الرمحن �سني أ��ا

(معد) محمد حسني عبید هللا (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 126 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 410 ا غ ا   �دد ال�سخ: 2
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.85

 

رسا� �امعیة
الب��ة القصصیة يف مجهرة أ�م�ال ٔ�يب هالل العسكري / دانیا غسان محمود بلب�يس (معد) غسان عبد اخلالق (مرشف) .- عامن: �امعة

ف�الدلف�ا، 2022 .- 114 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 410 ب ل ب   �دد ال�سخ: 2

.86

 

رسا� �امعیة
�ود احسان عباس يف دراسة أ�دب أ�ندليس : (عرض حتلیل) / هال محمود سامل العدوان (معد) معر فارس الكفاو�ن (مرشف) .-

عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 102 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 410 ع د و   �دد ال�سخ: 2

.87

 

كتاب
ت�سريات لغویة / شويق ضیف (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة (�التفاق مع دار املعارف -القاهرة)، 2020 .- 200 ص.

؛ 24 مس
رمق إالس�تد�اء: 415.1 ض ي ف   �دد ال�سخ: 1

.88

 

كتاب
النحو التطبیقي الوايف امل�رس / م�صور الفول (مؤلف) .- عامن: دار �فا العلمیة �ل�رش، 2010 .- 456 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 415.1 غ و ل   �دد ال�سخ: 1

  (Astronomy) 520   علم الفلك  ● 

.89

 

كتاب
الكو�ب أ�محر : قصة اس�تكشاف �و�ب املرخي "مس�بار أ�مل" / عامد عبد العز�ز جماهد (مؤلف) .- عامن: دار اخللیج �ل�رش، 2021

.- 323 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 523.43 م ج ا   �دد ال�سخ: 1

  ((Life sciences (Biology) (األحياء) 570   علوم الحياة  ● 

.90

 

كتاب
Case files : biochemistry / Eugene C. ... [et al] Toy (Author).- New York: McGraw-Hill
Medical, 2015, 3rd ed. .- xvi, 480 p. : ill. ; 24 cm.
Call Number: 572.4 CAS   No. of Copies: 3
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  (Medical sciences) 610   العلوم الطبية  ● 

.91

 

كتاب
�اليت النفس�یة س��ة �دا / حس�ين محد املسرتحيي (مؤلف) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2020 .- 141 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 616.89 م س ت   �دد ال�سخ: 1

.92

 

كتاب
تق�مي و �شخیص اضطرا�ت الت�اطب احلر�یة (العصبیة) / ولید فاروق حسن س�ید (مؤلف) / الولید يف �لوم ذوي �ح�یا�ات

اخلاصة .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2021 .- 388 ص. ؛: ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 618.928589 س ي د   �دد ال�سخ: 1

  (Engineering) 620   الهندسة  ● 

.93

 

رسا� �امعیة
An approach for assessing web applications SQL injection vulnerability / Osama Muhannad
Halloush (ed.) Samer Hanna (Supervisor).- Amman: Philadelphia Uinversity, 2022 .- xi, 45
leaves : ill. ; 30 cm.
Call Number: 620 HAL   No. of Copies: 2

.94

 

رسا� �امعیة
Obstacles avoidance for mobile robot using type - 2 fuzzy logic controller / Mohammad Sameer
Almallah (ed.) Mustafa Awwad Al-Kawaldeh (Supervisor) Mohammad Mahdi Ali
(Supervisor).- Amman: Philadelphia University, 2022 .- vi, 51 leaves : ill. ; 30 cm.
Call Number: 620 MAL   No. of Copies: 2

.95

 

رسا� �امعیة
Advance control for variable load _ constant speed of 3- phase induction motor / Mohammad Said
Al-Rawajfeh (ed.) Jasim Abdullah Ghaeb (Supervisor).- Amman: Philadelphia University,
2022 .- xi, 62 leaves : ill. ; 30 cm.
Call Number: 620 RAW   No. of Copies: 2

  (Management) 650   ادارة األعمال  ● 

.96

 

كتاب
Management / Stephen P. Robbins (Author) Mary Coulter (Author).- Harlow, England:
Pearson Education Limieted, 2021, 15th ed. .- 618 p. : ill. ; 28 cm.
Call Number: 658 ROB   No. of Copies: 3
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.97

 

كتاب
اج�ذاب العمالء : �یف ميكن ملرشوع �شئ ٔ�ن حيقق منوا �بريا و رسیعا يف ٔ��داد العمالء / �ا�رییل واینربغ (مؤلف) �اسنت مريز

(مؤلف) عصام داوود (مرتمج) .- عامن: ج�ل عامن �رشون، 2020 .- 288 ص. : ایض. ؛ 23 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.11 و ا ي   �دد ال�سخ: 1

.98

 

كتاب
Research to revenue : a practical guide to university start-ups / Don Rose (Author) Cam Patterson
(Author) / Luther H. Hodges, Jr. and Luther H. Hodges, Sr. series on business,
entrepreneurship, and public policy.- North Carolina : The University of North Carolina Press,
2016 .- x, 336 p. : ill. ; 25 cm.
Call Number: 658.11 ROS   No. of Copies: 1

.99

 

كتاب
Zero to one : notes on startups, or how to build the future / Peter Thiel (Author) Blake Masters
(Author).- New York: Crown Business, 2014 .- 199 p. : ill. ; 20 cm.
Call Number: 658.11 THI   No. of Copies: 2

.100

 

كتاب
Fundamentals of human resource management / Gary Dessler (Author).- Harlow: Pearson
Education Limited, 2020, 5th ed. .- 621 p. : ill. ; 28 cm.
Call Number: 658.3 DES   No. of Copies: 3

.101

 

كتاب
الرشكة اليت ال تقهر / ٔ�لیكس ... [و �ٓخرون] ٔ�وسرتفا�ر (مؤلف) �ر�س وایت (مصمم طبا�ة) �ر�ش ��دا�وس (مصمم طبا�ة) ندى

عصام السامن (مرتمج) / اسرتاتی�ا�زر .- عامن: ج�ل عامن �رشون، 2022 .- 363 ص. : ایض. ؛ 19 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.4012 ش ر ك   �دد ال�سخ: 1

.102

 

كتاب
اخ�بار ٔ�فاكر العمل الت�اري / دیفید جاي. بالند (مؤلف) ألیكس أوسترفالدر (مؤلف) أالن سمیث (مصمم طباعة) تریش
باباداكوس (مصمم طباعة) ندى عصام السمان (مترجم) / استراتیجایزر.- عمان: جبل عمان ناشرون, 2020 .- 337 ص.
.: ایض. ؛ 19 سم
Call Number: 658.4034 ب ل ا   No. of Copies: 1
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.103

 

كتاب
التفكري البرصي : متكني أ�فراد و امل�ش�ٓت �س�ت�دام التعاون البرصي / فلميني �روند (مؤلف) ندى السامن (مرتمج) .- عامن: ج�ل

عامن �رشون، 2021، ط. 2 .- 143 ص. : ایض. ؛ 25 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.45 ب ر و   �دد ال�سخ: 1

.104

 

كتاب
قا�دة الثالث دقائق : اخ�رص ال�م و حقق املزید يف عروضك التقدميیة / �رانت بنف�دیك (مؤلف) �ٓالن �مل ا��ن (مرتمج) .- عامن:

ج�ل عامن �رشون، 2022 .- 224 ص. : ایض. ؛ 23 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.45 ب ن ف   �دد ال�سخ: 1

.105

 

كتاب
Business and professional communication / Kory Floyd (Author) Peter W. Cardon (Author).-
New York: McGraw-Hill Education, 2020 .- xxii, 371 p. : ill. ; 29 cm.
Call Number: 658.45 FLO   No. of Copies: 3

.106

 

كتاب
اسرتاتیجیة التعلق : �یف ت�ين م�ت�ات تو� �ادات يف املس�هت� / نري ا�ل (مؤلف) ر�ن هوفر (مؤلف) ٔ�الن �مل ا��ن (مرتمج) .-

عامن: ج�ل عامن �رشون، 2021 .- 191 ص. : ایض. ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.575 ا ي ا   �دد ال�سخ: 1

.107

 

كتاب
أ�سلوب ا�لني LEAN لتحسني جتربة املس�ت�دم UX / جف غوثیلف (مؤلف) جوش سایدن (مؤلف) عصام داود (مرتمج) /

سلس� أ�سلوب ا�لني .- عامن: ج�ل عامن �رشون، 2013 .- 182 ص. : ایض. ؛ 23 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.575 غ و ث   �دد ال�سخ: 1

  (Accounting) 657   المحاسبة  ● 

.108

 

رسا� �امعیة
ٔ��ر ادارة أ�ر�ح �ىل أ�سعار السوق�ة لٔ�سهم : دراسة تطبیق�ة �ىل الرشاكت الصناعیة أ�ردنیة / محمود ت�سري عق�ل بين �اكر (معد)

�يل مسا�ده (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 69 ورقة : ایض. ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 657 ب ن ي   �دد ال�سخ: 2
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.109

 

كتاب
ا�منوذج احملاس�يب املعارص : من املبادئ اىل املعایري : دراسة معمقة يف نظریة احملاس�بة / رضوان �لوة ح�ان (مؤلف) .- عامن: دار وائل

�ل�رش و التوزیع، 2006، ط. 2 .- 495 ص.
رمق إالس�تد�اء: 657 ح ن ا   �دد ال�سخ: 1

.110

 

كتاب
Century 21 accounting : multicolumn journal / Kenton E. ... [et al.]. Ross (Author).- Cincinnati:
South-Western Educational Publishing , 2000, 7th ed. .- 1 v. ( varias paginaciones)
Call Number: 657 ACC   No. of Copies: 1

.111

 

كتاب
مراجعة احلسا�ت املتقدمة : �طار النظري و �جراءات العملیة / حسني ٔ�محد د�دوح (مؤلف) حسني یوسف القايض (مؤلف) .-

عامن: دار الثقافة �ل�رش و التوزیع، 2012، ط. 2 .- ج.2 (349 ص.)
رمق إالس�تد�اء: 657.45 د ح د   �دد ال�سخ: 1

.112

 

كتاب
م�ادئ احملاس�بة املالیة : أ�سس العلمیة و العلمیة يف الق�اس احملاس�يب / هادي رضا الصفار (مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش و

التوزیع، 2011، ط. 2 .- ج. 1 (399 ص.)
رمق إالس�تد�اء: 657.48 ص ف ا   �دد ال�سخ: 1

  (Arts) 700   الفنون  ● 

.113

 

كتاب
ٔ�ساس�یات ا�لون يف التصممي : دلیل یبني مدى ت�ٔثري ا�لون يف التصممي / �ٓر�س شرين (مؤلف) .- عامن: ج�ل عامن �رشون، 2021 .-

156 ص. : ایض. ؛ 26 مس.
رمق إالس�تد�اء: 701.85 ش ي ر   �دد ال�سخ: 1

  (Drawing) 740   الرسم  ● 

.114

 

كتاب
دفا�ر الرسامني : طرائق العرض و التنوع أ�سلويب / بالمس محمد (مؤلف) ٔ��س محمد املاليك (مؤلف) / ف�ون .- عامن: خطوط وظالل

�ل�رش، 2021 .- 298 ص. : ایض. ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: 741 م ح م   �دد ال�سخ: 1
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.115

 

كتاب
التفكري التصمميي �لتواصل ال�رشي / �افن ٔ�مربوز (مؤلف) وبول هار�س (مؤلف) دميا ا�سو (مرتمج) / م�ادئ التصممي .- عامن: ج�ل

عامن �رشون، 2020 .- 189 ص. : ایض. ؛ 23 مس.
رمق إالس�تد�اء: 741.6 ٔ� م ب   �دد ال�سخ: 1

.116

 

كتاب
How to design a logo : the comprehensive step - by - step guide to creating effective logo designs
and visual identity systems / Hadeel Sayed Ahmad (Author).- Amman: Jabal Amman
Publishers, 2021 .- v, 432 p. : ill. ; 28 cm.
Call Number: 741.6 AHM   No. of Copies: 1

.117

 

كتاب
ال�شك�ل امجلايل �لفضاء يف اخلزف �ساليم / ح�یب زوینخ (مؤلف) / ف�ون .- عامن: خطوط وظالل �ل�رش، 2021 .- 222 ص. :

ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 745.0956 ز و ي   �دد ال�سخ: 2

  (Music) 780   الموسيقى  ● 

.118

 

كتاب
املوس�یقى و الغناء يف أ�ردن / �يل الرشمان (مؤلف) / ف�ون .- عامن: ا�ٓن �رشون ووزارة الثقافة، 2021 .- 280 ص. ؛ 22 مس.

رمق إالس�تد�اء: 780.9565 ش ر م   �دد ال�سخ: 1

  (Arabic literature) 810   األدب العربي  ● 

.119

 

كتاب
حزات الصبا : (ٔ�شعار محمد �ذميان) / محمد �يل �ذميان (مؤلف) فاطمة �ذميان (معد) / ابدا�ات شعر نبطي .- عامن: وزارة الثقافة،

2019 .- 465 ص. ؛ 20 مس.
رمق إالس�تد�اء: 81.095 ع ذ ي   �دد ال�سخ: 1

.120

 

كتاب
مقاصد القصائد : نقد / سلطان اخلضور (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 2022 .- 325 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9 خ ض و   �دد ال�سخ: 5
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.121

 

كتاب
محمود درو�ش : ر�� معر يف دروب الشعر / هاين اخلري (معد) / موسو�ة ٔ��الم الشعر العريب احلدیث .- دمشق: دار رسالن

اا�رش، 2015 .- 190 ص.
رمق إالس�تد�اء: 811.9564 خ ي ر   �دد ال�سخ: 1

.122

 

كتاب
ا�� عطر القصیدة / عامد ... [و �ٓخرون] درو�ش (مؤلف) شف�ق ٔ�محد العطاونة (حمرر) .- عامن: دار �فا العلمیة �ل�رش، 2022 .- 90

ص. ؛ 21 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9564 ل د ع   �دد ال�سخ: 4

.123

 

كتاب
� عنب اخللیل : شعر / عزا��ن املنارصة (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 172 ص.

رمق إالس�تد�اء: 811.9564 م ن ا   �دد ال�سخ: 1

.124

 

كتاب
ق�ص م�واصل : شعر / معر ٔ�بو الهی�اء (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 139 ص.

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

.125

 

كتاب
قوار�ر : شعر / ٔ�مني الربیع (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 107 ص. ؛ 20 مس.

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

.126

 

كتاب
ٔ�حزان حصراویة : شعر / ت�سري الس�بول (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 226 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 س ب و   �دد ال�سخ: 1
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.127

 

كتاب
ز� ٔ�خرى �لحمكة : شعر / جر�س ساموي (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 174 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 س م ا   �دد ال�سخ: 1

.128

 

كتاب
ٔ��ر الثورة العربیة الكربى يف الشعر أ�ردين املعارص / عامد الضمور (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 151

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ض م و   �دد ال�سخ: 1

.129

 

كتاب
أ�عامل الشعریة / �ا� حماد�ن (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 400 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 م ح ا   �دد ال�سخ: 1

.130

 

كتاب
العقل العريب يف الروا�ت العربیة الفا�زة جبا�زة البو�ر العربیة / حسن �لیان (مؤلف) .- عامن: ٔ�زم�ة، وزارة الثقافة، 2021 .- 564 ص.

؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 813.009 ع ل ي   �دد ال�سخ: 3

.131

 

كتاب
القصة القصرية يف فلسطني و أ�ردن م�ذ �ش�ٔهتا حىت ج�ل "أ�فق اجلدید" / محمد عبید هللا (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة

الثقافة، 2021 .- 350 ص. ؛ 24 مس
رمق إالس�تد�اء: 813.0109564 ع ب ي   �دد ال�سخ: 1

.132

 

كتاب
�سك يف حمراب الثقافة / �دي فكري العلمي (مؤلف) .- عامن: دار �فا العلمیة �ل�رش، 2021 .- 458 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 818 ع ل م   �دد ال�سخ: 2
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.133

 

كتاب
من قاس�یون ... اىل ربة معون : ر�� العمر / عبد الرمحن شقري (مؤلف) / �راث ودراسات ٔ�ردنیة .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .-

296 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 818.03 ش ق ي   �دد ال�سخ: 2

.134

 

كتاب
بعض یوم : مذ�رات ا�كتور �دي فكري العلمي / �دي فكري العلمي (مؤلف) .- عامن: دار �فا العلمیة �ل�رش، 2020 .- 325 ص.

؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 818.03 ع ل م   �دد ال�سخ: 2

  (Other literatures) 890   اآلداب األخرى  ● 

.135

 

كتاب
مجهرة الرتجامت العربیة لر�عیات اخلیام �ري امل�شورة يف كتب مس�تق� / یوسف حسني �اكر (حمرر) .- عامن: خطوط وظالل �ل�رش،

2021 .- 292 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 891.551 ج م هـ   �دد ال�سخ: 1

.136

 

كتاب
م��ائیل �خ�ني : املبدٔ� احلواري / �زق�تان تودوروف (مؤلف) خفري صاحل (مرتمج) .- القاهرة: رؤ� �ل�رش والتوزیع، 2012، ط. 4 .-

290 ص.
رمق إالس�تد�اء: 891.7092 ت و د   �دد ال�سخ: 1

  (Biography) 920   ال�اجم  ● 

.137

 

كتاب
ٔ�ولئك �ٓ�يئ : �رامج ٔ�هل أ�ردن امل�سوبني رصا�ة اىل املدن أ�ردنیة يف املصادر الرتاثیة / معر عبد هللا الف�اوي (حمقق) .- عامن: وزارة

الثقافة، 2019 .- 2 ج. يف 2 مج.
رمق إالس�تد�اء: 920.0565 ف ج ا   �دد ال�سخ: 2

.138

 

كتاب
خشصیات حتت الضوء : عبد الكرمي الغرایبة، �بت الطاهر / ا�راهمي بدران (حمرر) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2014 .- 108 ص. ؛

21 مس.
رمق إالس�تد�اء: 920.71 ش خ ص   �دد ال�سخ: 4
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.139

 

كتاب
الش�یخ عبد الرمحن ٔ�بو �لیون : سرية عطرة و �رخي مرشق / محمد ا�راهمي املك�ل (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 2022 .- 137 ص. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 920.71 م ك ح   �دد ال�سخ: 2

.140

 

كتاب
هیفاء ال�شري ... س�یدة حبجم وطن / م�سون ... (و �ٓخرون) العرموطي (مؤلف) .- عامن: مؤسسة عبد امحلید شومان، 2022 .- 190

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 920.72 هـ ي ف   �دد ال�سخ: 1

  (Ancient history) 930   التاريخ القديم  ● 

.141

 

كتاب
�رخي دو� أ�نباط / احسان عباس (مؤلف) / حبوث يف �رخي بالد الشام �راث ودراسات ٔ�ردنیة .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .-

173 ص. ؛ 20 مس.
رمق إالس�تد�اء: 939.48 ع ب ا   �دد ال�سخ: 1

  (General history of Asia) 950   التاريخ العام آلسيا  ● 

.142

 

كتاب
الوصا� املئة يف ادارة أ�زمات / �دي فكري العلمي (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 2003 .- 138 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 658.4056 ع ل م   �دد ال�سخ: 2

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

.143

 

كتاب
حق�ة من التارخي : ما بني وفاة النيب صل هللا �لیه وسمل اىل مق�ل احلسني ريض هللا عنه س�نة 61 هـ / ع�ن �ن محمد امخل�س

(مؤلف) .- القاهرة: مؤسسة زاد �ل�رش، 2012 .- 319 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.03 خ م ي   �دد ال�سخ: 1

.144

 

كتاب
ا�و� الع�نیة / الصاوي محمد الصاوي (مؤلف) .- القاهرة: مك�بة النافذة، 2012 .- 2 ج. يف 2 مج.

رمق إالس�تد�اء: 956.08 ص ا و   �دد ال�سخ: 2
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  (Syria -- History) 956.1   سوريا - تاريخ  ● 

.145

 

كتاب
رشيق أ�ردن و العهد الف�صيل (1918 - 1920) / محمد �يل الصو�ريك الكردي (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 204 ص. :

ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.101 ك ر د   �دد ال�سخ: 1

  (Palestine - History) 956.4   فلسط� - تاريخ  ● 

.146

 

كتاب
يف س��ل القدس / معن ٔ�بو نوار (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 184 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 956.411 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

  (Jordan - History) 956.5   األردن - تاريخ  ● 

.147

 

كتاب
ٔ�رض�ة و مقامات �ىل �رى أ�ردن الطهور / ٔ�محد محمد ٔ�بو ش�نار (مؤلف) / فلسفة ومعارف �امة .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .-

351 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.5 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

.148

 

كتاب
دراسات يف �رخي أ�ردن �ج�عي / ری�شارد ... [و �ٓخرون] ٔ�نتون (مؤلف) / سلس� �رخي أ�ردن �ج�عي �راث ودراسات

ٔ�ردنیة .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 2 ج. ؛ يف 2 مج.
رمق إالس�تد�اء: 956.5 د ر ا   �دد ال�سخ: 2

.149

 

كتاب
�رخي أ�ردن يف القرن العرش�ن / م�یب املايض (مؤلف) سل�ن موىس (مؤلف) / �راث ودراسات ٔ�ردنیة .- عامن: وزارة الثقافة،

2021 .- 2 ج. يف 2 مج.
رمق إالس�تد�اء: 956.5 م ا ض   �دد ال�سخ: 2

.150

 

كتاب
التطور الس�یايس لرشق أ�ردن يف عهد �مارة : (1921 - 1946) / م�سون م�صور عبیدات (مؤلف) / �راث ودراسات ٔ�ردنیة .-

عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 366 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.501 ع ب ي   �دد ال�سخ: 1
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.151

 

كتاب
�رخي أ�ردن الس�یايس املعارص ما بني �ايم 1952-1967م / �ازم �س��ة (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 256 ص. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.50223 ن س ي   �دد ال�سخ: 1

.152

 

كتاب
ٔ�رسار عامن : حتق�قات يف ذا�رة املدینة / محمد ٔ�بو عریضة (مؤلف) / فلسفة ومعارف �امة .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 401 ص.

؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.511 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

.153

 

كتاب
السلط و جوارها / جورج فرید طریف ا�اوود (مؤلف) / مك�بة أ�رسة أ�ردنیة: القراءة �لجمیع �راث ودراسات ٔ�ردنیة .- عامن: وزارة

الثقافة، 2021 .- 2 ج.
رمق إالس�تد�اء: 956.512 د ا و   �دد ال�سخ: 2

.154

 

كتاب
الكرك : �نوراما الزمن أ��ري / یوسف احلباش�نة (مؤلف) / �راث ودراسات ٔ�ردنیة .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 282 ص. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.531 ح ب ا   �دد ال�سخ: 1

  (Fiction) القصص اإلنجل�ية   F  ● 

.155

 

كتاب
Origin : a novel / Diana Abu- Jaber (Author).- London: W. W. Norton & Company, 2007 .- 384
p. ; 24 cm.
Call Number: F ABU   No. of Copies: 1

.156

 

كتاب
The midnight library / Matt Haig (Author).- Edinburgh: Canongate Books, 2020 .- 195 p. ; 20
cm.
Call Number: F HAI   No. of Copies: 2
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.157

 

كتاب
Confess : a novel / Colleen Hoover (Author).- New York: Atria Paperback, 2015 .- 276 p. ; 20
cm.
Call Number: F HOO   No. of Copies: 1

.158

 

كتاب
Confess : a novel / Colleen Hoover (Author).- USA: Penguin Supports, [2015] .- 296 p. ; 20
cm.
Call Number: F HOO   No. of Copies: 1

.159

 

كتاب
The song of Achilles : a novel / Madeline Miller (Author).- New york: ECCO, 2012 .- 378, 30
p. ; 20 cm.
Call Number: F MIL   No. of Copies: 2

.160

 

كتاب
Normal people : a novel / Sally Rooney (Author).- London: Faber & Faber, 2018 .- 255 p. ; 20
cm.
Call Number: F ROO   No. of Copies: 2
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