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  (Arabic fiction) ق   القصص العربية  ● 

.1

 

كتاب
الباكء بني یدي عزرائیل : روایة / حسام الرش�ید (مؤلف) .- عامن: أ�هلیة �ل�رش والتوزیع، 2022 .- 181 ص. ؛ 22 مس.

رمق إالس�تد�اء: ق ر ش ي   �دد ال�سخ: 4

.2

 

كتاب
وح�دا �و�ر ر�بة : قصص قصرية / محمد عبد الكرمي الزیود (مؤلف) / مدن ثقاف�ة .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 67 ص. ؛ 21 مس

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

.3

 

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

.4

 

كتاب
النافذة احلد�ء : قصص / خم� �راكت (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 103 ص. ؛ 20 مس.

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

.5

 

كتاب
ثالث جشرات �برية �مثر �رتقاال : قصص / حيىي الطاهر عبد هللا (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 118 ص.

؛ 20 مس.
رمق إالس�تد�اء: ق ع ب د   �دد ال�سخ: 3

.6

 

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
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.7

 

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: 2

.8

 

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

.9

 

كتاب
مغامرات ف�اة الهایك : قصص �لیافعني / اميان مرزوق (مؤلف) / التفرغ �بداعي .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 133 ص. ؛ 20

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

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

.10

 

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

  (Computer) 004   الحاسوب  ● 

.11

 

كتاب
الكوم�یو�ر العمالق : هنوض الصني كقوة �اسوبیة فائقة / غونغ ش��غهو (مؤلف) زینغ فاجني (مؤلف) صالح ا��ن م�ذر (مرتمج) .-

عامن: دار فضاءات �ل�رش، 2020 .- 242 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 004.0951 ش ي ن   �دد ال�سخ: 1

.12

 

كتاب
Financial analysis with Microsoft Excel 2019 / Timothy R. Mayes (Author).- Australia: Cengage,
2021, 9th ed. .- xv, 574 p. : ill. ; 26 cm.
Call Number: 658.150285 MAY   No. of Copies: 2

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/182053.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182053?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182219.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182219?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182210.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182210?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182202.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182202?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182242.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182242?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182320.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep/LIBRARY_EN_DETAILS/ACCESSION_NUMBER+%20182320?SESSIONSEARCH
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  (Journalism) 070   الصحافة و الن�  ● 

.13

 

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  ● 

.14

 

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

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

  (Philosophy & psychology) 100   الفلسفة وعلم النفس  ● 

.15

 

كتاب
السامح �لرح�ل : الطریق حنو ال�سلمي / دیف�د ر. هاو�یزن (مؤلف) ٔ�رجوان ب�ت سل�ن (مرتمج) .- بريوت: دار اخلیال، 2019، ط. 3

.- 380 ص. ؛ 21 مس.
رمق إالس�تد�اء: 128.2 هـ ا و   �دد ال�سخ: 1

.16

 

كتاب
ٔ�نت نتاج ٔ�فاكرك / ساره أ�محد (مؤلف) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2021 .- 206 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 130 ٔ� ح م   �دد ال�سخ: 1

.17

 

كتاب
رشفات فلسف�ة : نصوص يف التنوع و �خ�الف الفلسف�ني / محید لشهب (مرتمج) / فلسفة .- عامن: خطوط وظالل �ل�رش، 2022

.- 250 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 190 ش ر ف   �دد ال�سخ: 1

  (Specific philosophical schools) 140   مذاهب فلسفية معينة  ● 

.18

 

كتاب
الوسط : من الفزي�ء اىل البیولوج�ا / عبد الوهاب �ن �شري خطاط (مؤلف) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2021 .- 353 ص. :

ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 140 خ ط ا   �دد ال�سخ: 1
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  (Psychology) 150   علم النفس  ● 

.19

 

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. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 158 ك ا ر   �دد ال�سخ: 1

  (Islamic philosophy) 189.1   الفلسفة االسالمية  ● 

.20

 

كتاب
ال ن�ٔسف �ىل �ز�اج / ٔ�محد �ريي العمري (مؤلف) .- القاهرة: دار املعرفة �ل�رش، 2015، ط. 2 .- 30 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 189.1 ع م ر   �دد ال�سخ: 1

  (Modern Arabic philosophy) 191   الفلسفة العربية المعا�ة  ● 

.21

 

كتاب
ٔ�شاكل من اخلطاب الفلسفي العريب : حر�یة يف الفكر و جتارب من كتابة خمتلفة / زهري اخلوی�ي (مؤلف) .- بغداد: املركز العلمي

العرايق، 2015 .- 399 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 191 خ و ي   �دد ال�سخ: 1

  (Religion) 200   الديانات  ● 

.22

 

كتاب
عبق بدا�ت املس�یحیة العربیة : حبث يف املس�یحیة العربیة من القرن أ�ول اىل العارش املیالدي / مشعل مجیل هلسة (مؤلف) .-

عامن: املؤلف، 2021 .- 221 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 275.6 هـ ل س   �دد ال�سخ: 1

  (Islam) 210   اإلسالم  ● 

.23

 

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

.24

 

كتاب
�رمجة العالمة الس�یوطي / مشس ا��ن محمد �ن �يل ا�اوودي املاليك (مؤلف) حميي ا��ن سايم حميي ا��ن �ب (حمقق) .- عامن:

دار شهرزاد �ل�رش، 2019 .- 587 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 213.33092 م ا ل   �دد ال�سخ: 1
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.25

 

كتاب
أ��ادیث القدس�یة .- بريوت: رشكة دار أ�رمق �ن ٔ�يب أ�رمق، [20-] .- 2 ج. يف جم� (400 ص.) ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 213.78 ٔ� ح ا   �دد ال�سخ: 1

.26

 

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

بريوت: دار القمل ، 1983 .- 312 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 214.75 ا ب ن   �دد ال�سخ: 1

.27

 

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. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 215 ب غ د   �دد ال�سخ: 1

.28

 

كتاب
احمل�ة البیضاء يف أ�حاكم الرشعیة و ا�ٓداب ا�ی��ة / حمي ا��ن ٔ�بو �كر محمد �ن �يل �ن محمد �ن ٔ�محد �ن عبد هللا احلامتي الطايئ

أ�ندليس ا�ن العريب (مؤلف) عبد العز�ز سلطان املنصوب (حمقق) .- القاهرة: رشكة القدس �ل�رش، 2016 .- 311 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 216.1 ا ب ن   �دد ال�سخ: 1

.29

 

كتاب
كتاب أ�حاكم السلطانیة و الوال�ت ا�ی��ة / ٔ�يب احلسن �يل �ن محمد �ن ح�یب البرصي البغدادي املاوردي (مؤلف) مسري مصطفى

ر�ب (حمقق) .- عامن: وزارة الثقافة، 2014 .- 280 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 216.9 م ا و   �دد ال�سخ: 1

.30

 

كتاب
احلسن و احلسني س�یدا ش�باب ٔ�هل اجلنة / محمد رضا (مؤلف) .- بريوت: املك�بة العرصیة، 2005 .- 160 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 219.8 ر ض ا   �دد ال�سخ: 1
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  (Sociology) 300   علم االجتماع  ● 

.31

 

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

.32

 

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

.33

 

كتاب
الهویة الثقاف�ة العربیة و حتد�هتا / وهیب الشاعر (مؤلف) .- عامن: دار البريوين �ل�رش، 2019 .- 123 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 306 ش ا ع   �دد ال�سخ: 1

.34

 

كتاب
يف الثقافة أ�ردنیة : الرؤیة و الواقع / ا�راهمي الع�لوين (Author) / فلسفة ومعارف �امة .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 320 ص.

؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 306.09565 ع ج ل   �دد ال�سخ: 1

.35

 

كتاب
النظریة �ج�عیة و ا��ن : دراسة يف �مل �ج�ع ا�یين / هشام محمد خفر ا��ن (مؤلف) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2023 .-

244 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 306.6 ف خ ر   �دد ال�سخ: 1

.36

 

كتاب
مقدمة يف �رشاد أ�رسي و الزوا� / سايم حمسن اخلتاتنة (مؤلف) .- عامن: دار �فا العلمیة �ل�رش، 2012 .- 240 ص. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 306.8 خ ت ا   �دد ال�سخ: 1
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  (Political science) 320   العلوم السياسية  ● 

.37

 

كتاب
احل�اج و املواطنة : من املعرفة ا�ٔاكدميیة اىل �رس�یخ القمي ا�ميقراطیة / تويب حلسن (مؤلف) .- القاهرة: رؤ� �ل�رش والتوزیع، 2014 .-

222 ص. ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: 323.6 ل ح س   �دد ال�سخ: 1

.38

 

كتاب
احلرب الباردة : �رخي العالقات أ�مر�ك�ة و الروس�یة / ایناس سعدي عبد هللا (مؤلف) .- عامن: ٔ�مواج �ل�رش والتوزیع، 2015 .-

419 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 327.73047 ع ب د   �دد ال�سخ: 1

  (Economics) 330   االقتصاد  ● 

.39

 

كتاب
مفاهمي و نظم اق�صادیة : "الت�لیل �ق�صادي اللكي و اجلزيئ" / اسامعیل عبد الرمحن (مؤلف) حريب محمد عریقات (مؤلف) .- عامن:

دار وائل �ل�رش، 2004 .- 563 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 330 ع ب د   �دد ال�سخ: 1

.40

 

كتاب
�ق�صاد الر�يض / م�اضل اجلواري (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش، 2010 .- 272 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 330.0151 ج و ا   �دد ال�سخ: 1

.41

 

كتاب
Economics : private and public choice / James D. Gwartney (Author) Richard L. Stroup
(Author) A. H. Studenmund (Author).- Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich, 1992, 6th ed.
.- xxxi, 958 p. : ill. ; 26 cm.
Call Number: 330.1 GWA   No. of Copies: 1

.42

 

كتاب
�ق�صاد الق�ايس بني النظریة و التطبیق �س�ت�دام �ر�مج Eviews 7 / حسام �يل داود (مؤلف) �ا� محمد السواعي (مؤلف) .-

عامن: دار املسرية �ل�رش، 2016، ط. 2 .- 430 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 332.015195 د ا و   �دد ال�سخ: 1
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.43

 

كتاب
ادارة العملیات املرصف�ة - احمللیة و ا�ولیة - / �ا� ٔ�مني عبد هللا (مؤلف) اسامعیل ا�راهمي الطراد (مؤلف) .- عامن: دار وائل �ل�رش،

2006 .- 459 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 332.1 ع ب د   �دد ال�سخ: 1

.44

 

كتاب
Behavioral finance : psychology, decision-making, and markets / Lucy F. Ackert (Author) Richard
Deaves (Author).- Mason: South-Western Cengage Learning, 2010 .- xxxii, 392 p. : ill. ; 25
cm.
Call Number: 332.6019 ACK   No. of Copies: 1

.45

 

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

.46

 

كتاب
أ�ردن املمكن : ما حنب ٔ�ن �كون و ما جيب فع� لنكون ما حنب / ا�راهمي غرایبة (مؤلف) / فلسفة ومعارف �امة .- عامن: وزارة

الثقافة، 2020 .- 501 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 338.9565 غ ر ا   �دد ال�سخ: 2

  (Law) 340   القانون  ● 

.47

 

كتاب
احلومكة الرش�یدة و ماكحفة الفساد : م�ظور اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد / حمي ا��ن شعبان توق (مؤلف) .- عامن: دار الرشوق

�ل�رش، 2014 .- 391 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 342.088 ت و ق   �دد ال�سخ: 1

.48

 

كتاب
اس�تقالل القضاء / فاروق الك�الين (مؤلف) .- بريوت: املركز العريب �لمطبو�ات، 1999، ط. 2 .- 574 ص.

رمق إالس�تد�اء: 347.012 ك ي ل   �دد ال�سخ: 1
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  (Education) 370   التعليم  ● 

.49

 

كتاب
دلیل ضامن اجلودة و �ع�د ا�ٔاكدميي �لربامج الرتبویة وفق معایري ا�ولیة NCATE / سوسن شا�ر جمید (مؤلف) .- عامن: دار

شهرزاد �ل�رش، 2022 .- 178 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 378.1012 م ج ي   �دد ال�سخ: 1

.50

 

كتاب
املرجع لضامن جودة �رامج الس�یا�ة و الضیافة وفق املعایري ا�ولیة COAPRT & ICHRIC / سوسن شا�ر جمید اجلليب (معد) .-

عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2023 .- 95 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 378.1012 م ج ي   �دد ال�سخ: 1

.51

 

كتاب
دلیل ضامن اجلودة و �ع�د ا�ٔاكدميي لربامج ��الم و االتصال امجلاهريي وفق معایري ACEJMC / سوسن شا�ر جمید (معد) .-

عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2022 .- 180 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 378.1012 م ج ي   �دد ال�سخ: 1

.52

 

كتاب
دلیل ضامن اجلودة و �ع�د ا�ٔاكدميي لربامج لكیات ا�متریض وفق املعایري ا�ولیة NLNAC & CCNE / سوسن شا�ر جمید اجلليب

(معد) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2022 .- 67 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 378.1012 م ج ي   �دد ال�سخ: 1

.53

 

كتاب
دلیل ضامن اجلودة لربامج �خ�صاصات الطبیة وفق املعایري ا�ولیة ACGMC / سوسن شا�ر جمید اجلليب (معد) .- عامن: دار

شهرزاد �ل�رش، 2023 .- 93 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 378.1012 م ج ي   �دد ال�سخ: 1

  (Customs and etiquette) 390   العادات و التقاليد  ● 

.54

 

كتاب
م�ولوج�ا أ�ردن القدمي / خز�ل املا�دي (مؤلف) / �راث ودراسات ٔ�ردنیة .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 311 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 398.20565 م ا ج   �دد ال�سخ: 1
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  (Folklore) 398   الفولكلور  ● 

.55

 

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

  (Natural sciences) 500   العلوم  ● 

.56

 

كتاب
العمل و احلضارة / راغب الرس�اين (مؤلف) / سلس� العمل وبناء أ�مم .- القاهرة: ٔ�قالم �ل�رش والتوزیع، 2013 .- 247 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 509.56 س ر ج   �دد ال�سخ: 1

  (Medical sciences) 610   العلوم الطبية  ● 

.57

 

كتاب
ا�درات : " �رخي و �ميیاء و �ٓلیة معل املظهرات النفس�یة و ا�ٓ�ر النفس�یة و اجلان��ة و السمیة" / سل�ن محمد العل�ت (مؤلف) .-

عامن: [املؤلف]، 2021 .- 413 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 613.83 ع ل ي   �دد ال�سخ: 1

.58

 

كتاب
The emotion code : how to release your trapped emotions for abundant health, love and happiness /
Bradley Nelson (Author).- New York: St. Martin's Essentials, 2019 .- xviii, 328 p. : ill. ; 21
cm.
Call Number: 615.5 NEL   No. of Copies: 1

.59

 

كتاب
Physical rehabilitation / Susan B. O'Sullivan (Author) Thomas J. Schmitz (Author) George D.
Fulk (Author).- Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 7th ed. .- xxi, 1476 p. : ill. ; 29 cm.
Call Number: 615.82 OSU   No. of Copies: 2

.60

 

كتاب
Goodman and Fuller's pathology : implications for the physical therapist / Catherine Cavallaro
Goodman (ed.) Kenda S. Fuller (ed.) Rolando T. Lazaro (ed.).- Louis, Missouri: Elsevier,
2021, 5th ed. .- xxi, 1771 p. : ill. ; 29 cm.
Call Number: 616.0702461582 GOO   No. of Copies: 2
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.61

 

كتاب
الغدة ا�رق�ة و اعتالالهتا / اكمل محمد صاحل ... [و �ٓخرون] الع�لوين (مؤلف) / �لوم و�ك�ولوج�ا .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .-

112 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 616.44 غ د ة   �دد ال�سخ: 2

.62

 

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

.63

 

كتاب
Du�on's orthopaedic examination, evaluation, and intervention / Mark Dutton (Author).- New
York: McGraw Hill Education, 2020, 5th ed. .- xiii, 1569 p. : ill. ; 28 cm.
Call Number: 617.9076 DUT   No. of Copies: 2

.64

 

كتاب
ٔ�مراض الت�اطب �ى املس�نني : ال�شخیص و العالج / ولید فاروق حسن س�ید (مؤلف) / الولید يف �لوم ذوي �ح�یا�ات اخلاصة

.- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2021 .- 470 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 618.97 س ي د   �دد ال�سخ: 1

  (Engineering) 620   الهندسة  ● 

.65

 

كتاب
Digital and analog communication systems / Leon W. Couch II (Author).- Boston: Prentice-Hall
of India Private Limited, 2013, 8th ed. .- 784 p. : ill. ; 24 cm.
Call Number: 621.382 COU   No. of Copies: 2

  (Management) 650   ادارة األعمال  ● 

.66

 

كتاب
Financial management : theory and practice : instructor's manual / Eugene Brigham (Author)
Michael C. Ehrhardt (Author).- Singapore: Thomson Learning, 2002, 10th. ed .- xxviii, 1051,
[55] p. : ill. ; 28 cm. + 1 computer optical discs (4 3/4 in.)
Call Number: 658.15 BRI   No. of Copies: 1
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.67

 

كتاب
:Ray H. Garrison (Author) Eric W. Noreen (Author) Peter C. Brewer (Author).- Boston / فار�ة
McGraw - Hill/Irwin, 12th ed. (International ed.) .- xvi, 862 p.
Call Number: 658.1511 GAR   No. of Copies: 0

.68

 

كتاب
Managerial accounting : creating value in a dynamic environment / Ronald W. Hilton.- Boston:
Irwin/Mcgraw-Hill, 2009, 8th ed. .- xxxv, 812 p. : ill. ; 29 cm.
Call Number: 658.1511 HIL   No. of Copies: 1

.69

 

كتاب
�سرتاتیجیة : مهنج املامرسات املتاكم� : التفكري �سرتاتیجي، التخطیط �سرتاتیجي، �دارة �سرتاتیجیة / یعقوب �ادل �رص

ا��ن (مؤلف) .- عامن: �امعة الرشق أ�وسط/ دار املسرية �ل�رش، 2021، ط. 2 .- 542 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.4012 ن ا ص    �دد ال�سخ: 3

.70

 

كتاب
ا�لیل العلمي لك�اب �سرتاتیجیة : مهنج املامرسات املتاكم� : التفكري �سرتاتیجي، التخطیط �سرتاتیجي، �دارة �سرتاتیجیة /

یعقوب �ادل �رص ا��ن (مؤلف) .- عامن: �امعة الرشق أ�وسط، 2021 .- 164 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.4012 ن ا ص   �دد ال�سخ: 1

  (Accounting) 657   المحاسبة  ● 

.71

 

كتاب
Principles of international auditing and assurance / Rick Hayes (Author) Philip Wallage (Author)
Peter Elmers (Author).- Amsterdam: Amsterdam University Press, [20-], 4th ed. .- 695 p. : ill.
; 25 cm. No. of Copies: 2

.72

 

كتاب
ٔ�ساس�یات املعرفة احملاس��ة / طالل ... [و �ٓخرون] اجل�اوي (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش، 2009 .- 413 ص. : ایض. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 657 ٔ� س ا   �دد ال�سخ: 1
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.73

 

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. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 657 ح ن ا   �دد ال�سخ: 1

.74

 

كتاب
الشامل يف م�ادئ احملاس�بة (1) / عبد الس�تار الك��يس (مؤلف) .- عامن: دار وائل �ل�رش، 2003 .- 443 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 657 ك ب ي   �دد ال�سخ: 1

.75

 

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

.76

 

كتاب
مقدمة يف حماس�بة التاكلیف / غسان فالح املطارنة (مؤلف) .- عامن: دار وائل �ل�رش، 2006، ط. 2 .- 351 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 657.42 م ط ا   �دد ال�سخ: 1

.77

 

كتاب
Cost accounting / Jawahar Lal (Author).- New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing, 2002, 3rd
ed. .- xvi, 876 p. : ill. ; 24 cm.
Call Number: 657.42 LAL   No. of Copies: 1

.78

 

كتاب
Fundamentals of cost accounting / Michael W. Maher (Author) William N. Lanen (Author)
Shannon W. Anderson (Author).- Boston: McGraw-Hill/ Irwin, 2011, 3rd ed. .- 1 v. (Various
Pagings) 
Call Number: 657.42 MAH   No. of Copies: 1
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.79

 

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

.80

 

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

.81

 

كتاب
QuickBooks all-in-one desk reference for dummies / Stephen L. Nelson (Author).- New York:
Wiley Publishing, 2003 .- xxiv, 638 p. : ill. ; 24 cm.
Call Number: 657.9042028555 NEL   No. of Copies: 1

  (Drawing) 740   الرسم  ● 

.82

 

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

  (Music) 780   الموسيقى  ● 

.83

 

كتاب
ٔ��ش�ید أ�طفال و ٔ�مهیهتا الرتبویة / محمد فؤاد احلوامدة (مؤلف) / مدن ثقاف�ة دراسات .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 226 ص. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 782.420833 ح و ا   �دد ال�سخ: 2

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

.84

 

كتاب
�لون / م�طاد : "اخلیال العلمي و الف�تاز� و حتف س��ئیة " / 2 : قرءة انطباعیة �دلیة معیقة و فریدة ... / �ند النابليس (مؤلف)

.- عامن: عصور �ل�رش والتوزیع، 2022 .- 388 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 791.43 ن ا ب   �دد ال�سخ: 1
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.85

 

كتاب
ٔ�دب و س�� و تق�یات اخلیال العلمي / �ند النابليس (مؤلف) .- القاهرة: مشس �ل�رش و��الم، 2020 .- 471 ص. : ایض. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 791.43 ن ا ب   �دد ال�سخ: 1

.86

 

كتاب
موجز �رخي املرسح أ�ردين : 1918 - 2006 / غنام غنام (معد) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 96 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 792.09565 غ ن ا   �دد ال�سخ: 1

  (Literature & rhetorice) 800   اآلداب وفن الكتابة  ● 

.87

 

كتاب
صورة املثقف يف الروایة اجلدیدة : الطرائق الرسدیة / هویدا صاحل (مؤلف) / النقد العريب .- القاهرة: رؤ� �ل�رش والتوزیع، 2013 .-

228 ص. ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: 809.3 ص ا ل   �دد ال�سخ: 1

.88

 

كتاب
شعریة التناص يف الروایة العربیة : - الروایة و التارخي - / سلمية �ذاوري (مؤلف) .- القاهرة: رؤ� �ل�رش والتوزیع، 2012 .- 251

ص. ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: 809.3 ع ذ ا   �دد ال�سخ: 1

  (Arabic literature) 810   األدب العربي  ● 

.89

 

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: 810.095 ع ذ ي   �دد ال�سخ: 2

.90

 

كتاب
ٔ�عامل نقدیة : الزمان و املاكن و النص، الغایة و أ�سلوب، أ�عرايب التائه، ح�ني مؤ�ل، الرمز و ا�ال�، ثال�ء الرماد / غسان

اسامعیل عبد اخلالق (مؤلف) .- عامن: دار فضاءات �ل�رش، 2022 .- 516 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810.9 ع ب د   �دد ال�سخ: 4

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/182322.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182322?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182192.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182192?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182267.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182267?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182268.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182268?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182213.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182213?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182310.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182310?SESSIONSEARCH


 
 
 
 

قائمة اإلضافات الشهرية | تموز 2022 | الصفحة : 16

.91

 

كتاب
توظیف الشخصیات التارخيیة يف قصائد ٔ�دون�س / �ٓیة عطیة (مؤلف) .- عامن: دار فضاءات �ل�رش، 2019 .- 352 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.009 ع ط ي   �دد ال�سخ: 1

.92

 

كتاب
اس�تد�اء الشخصیات الرتاثیة يف الشعر أ�ردين احلدیث / راكن حسن الاكید (مؤلف) .- عامن: ا�ٓن �رشون وموزعون، 2021 .-

238 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.009 ك ا ي   �دد ال�سخ: 1

.93

 

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. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9564 خ ي ر   �دد ال�سخ: 1

.94

 

كتاب
القدس يف الشعر العريب احلدیث : دراسة سوس�یو�رخيیة / عبد هللا رضوان (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .-

86 ص. ؛ 20 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9564 ر ض و   �دد ال�سخ: 1

.95

 

كتاب
اعتقد �ملاء �لف السد : شعر / سعد ا��ن شاهني (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 108 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9564 ش ا هـ   �دد ال�سخ: 2

.96

 

كتاب
ا�تارات الشعریة / �امك عقر�وي (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 174 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9564 ع ق ر   �دد ال�سخ: 3
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.97

 

كتاب
� عنب اخللیل : شعر / عزا��ن املنارصة (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 172 ص. ؛ 20 مس.

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

.98

 

كتاب
ق�ص م�واصل : شعر / معر ٔ�بو الهی�اء (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 139 ص. ؛ 20 مس.

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

.99

 

كتاب
�س�مي الورود : دیوان شعر لٔ�حفاد / مسري رشیف اس�ت��یة (مؤلف) / شعر .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 254 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ا س ت   �دد ال�سخ: 3

.100

 

كتاب
امرٔ�ة يف دا�رة �نتظار / تفا�ة بطارسة (مؤلف) / خواطر .- عامن: وزارة الثقافة، 2018 .- 136 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ب ط ا   �دد ال�سخ: 2

.101

 

كتاب
ط�ني ٔ�ملاس : شعر / هناء البواب (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 208 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ب و ا   �دد ال�سخ: 3

.102

 

كتاب
دیوان ٔ��اس�س ذايت / �يل حسني فاضل جراح (مؤلف) / مدن ثقاف�ة شعر نبطي .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 114 ص. ؛ 20

مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ج ر ا   �دد ال�سخ: 2
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.103

 

كتاب
طاف الفكر : شعر / ممدوح مسور الرفوع (مؤلف) / مدن ثقاف�ة .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 127 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ر ف و   �دد ال�سخ: 3

.104

 

كتاب
العزف �ىل بیانو حيرتق : شعر / محمد حرب الرحمي (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 288 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ر م ح   �دد ال�سخ: 2

.105

 

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

.106

 

كتاب
لكام ا�سعت تضیق : شعر / ز�د السعودي (مؤلف) .- عامن: دار العنقاء �ل�رش ووزارة الثقافة، 2020 .- 192 ص. ؛ 20 مس.

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

.107

 

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

.108

 

كتاب
ما ال �س�تعاد : شعر / مرمي الرشیف (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 287 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ش ر ي   �دد ال�سخ: 2
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.109

 

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

.110

 

كتاب
دفقات : شعر / �اطف �لف العیایدة (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة ، 2019 .- 150 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ع ي ا   �دد ال�سخ: 2

.111

 

كتاب
تقاس�مي �ىل ٔ�و�ر الزمن : شعر / �كر عوض املزایدة (مؤلف) / مدن ثقاف�ة شعر .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 79 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 م ز ا   �دد ال�سخ: 3

.112

 

كتاب
ٔ�زرق ... مما ٔ�ظن : شعر / �يل الفاعوري (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 176 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565    �دد ال�سخ: 2

.113

 

كتاب
دیوان محمود سايم البارودي / محمود سايم البارودي (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 303 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.962 ب ا ر   �دد ال�سخ: 1

  (Biography) 920   ال�اجم  ● 

.114

 

كتاب
اخلا�ات 100 ٔ�ولهن الس�یدة مرمي : مناذج من ٔ�عظم �ساء التارخي / ٔ�محد سالمة ا�راهمي (معد) / �ساء لهن بصمة يف احلیاة .- دمشق:

دار الك�اب العريب، 2009 .- 380 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 920.72 ا ب ر   �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/182066.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182066?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182184.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182184?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182189.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182189?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182165.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182165?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182200.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182200?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182232.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182232?SESSIONSEARCH


 
 
 
 

قائمة اإلضافات الشهرية | تموز 2022 | الصفحة : 20

  (Ancient history) 930   التاريخ القديم  ● 

.115

 

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: 2

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

.116

 

كتاب
من احلكومة اىل ا�و� : جتربة احلكومة العربیة يف دمشق (1918 - 1920) : دراسات و مراجعات / محمد م. أ�ر�ؤوط (مؤلف) /

دراسات .- عامن: وزارة الثقافة، ا�ٓن �رشون، 2020 .- 304 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.101 ٔ� ر ن   �دد ال�سخ: 2

  (Syria -- History) 956.1   سوريا - تاريخ  ● 

.117

 

كتاب
�رخي والیة �لب : 1889 -1902 / ربیع خن� (مؤلف) .- بريوت: املك�بة الرشق�ة، 2017 .- 464 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 956.131 ن خ ل   �دد ال�سخ: 1

  (Palestine - History) 956.4   فلسط� - تاريخ  ● 

.118

 

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: 2

  (Jordan - History) 956.5   األردن - تاريخ  ● 

.119

 

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

.120

 

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
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.121

 

كتاب
اك�شاف حضارات الزرقاء - أ�زرق / محمد وهیب (مؤلف) / �راث ودراسات ٔ�ردنیة .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 220 ص. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.5111 و هـ ي   �دد ال�سخ: 1

.122

 

كتاب
من ذا�رة املاكن : (�ني ج�ا) / فا�زة محمد املومين (معد) / دراسات مدن ثقاف�ة .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 154 ص. : ایض. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.5212 م و م   �دد ال�سخ: 2

.123

 

كتاب
بصريا : ذا�رة الزمان و املاكن / �ربیل �اید الزیدانني (مؤلف) / مدن ثقاف�ة دراسات .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 157 ص. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.5311 ز ي ا   �دد ال�سخ: 2
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