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قائمة اإلضافات الشهرية | آب 2022 | الصفحة: 1

  (Arabic fiction) ق   القصص العربية  ● 
 

.1

 

كتاب
زهریت : [قصص قصرية] / رمزي الغزوي (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 145 ص. ؛ 20 مس.

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

  (General collections) 080   المجموعات العامة  ● 
 

.2

 

كتاب
دروس و �رب �ل�اصة و العامة من بين ال�رش / عبد الف�اح رمضان عبد العال (مؤلف) .- عامن: مدارس الريق الرتبوي، 2022، ط. 2

.- 272 ص.
رمق إالس�تد�اء: 081 ع ب د    �دد ال�سخ: 2

  (Religion) 200   الديانات  ● 
 

.3

 

كتاب
الرصاطات املس�تقمية : قراءة �دیدة لنظریة التعددیة ا�ی��ة / عبد الكرمي رسوش (مؤلف) ٔ�محد الق�اجني (مرتمج) .- بريوت: م�شورات

امجلل، 2009 .- 288 ص. ؛ 22 مس
رمق إالس�تد�اء: 200.1 س ر و   �دد ال�سخ: 1

 

.4

 

كتاب
الك��سة الاكثولیك�ة يف أ�ردن مبناس�بة ز�رة قداسة البا� فر�س�س اىل أ�ردن من 24 اىل 25 ٔ��ر 2014 .- عامن: املركز الاكثولیيك

��راسات و��الم، 2014 .- 110 ص. : مصور ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 298.82565 ك ن ي   �دد ال�سخ: 1

  (Islam) 210   اإلسالم  ● 
 

.5

 

كتاب
ٔ�رسار الطریق الصويف : جممتع التصوف و الزوا� و احلرضات يف أ�ردن / محمد ٔ�بو رمان (مؤلف) .- عامن: مؤسسة فریدر�ش ا�رت،

2020، ط. 2 .- 344 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 218.9 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

 

.6

 

كتاب
الرح�ق ا�توم: حبث يف السرية النبویة �ىل صاحهبا ٔ�فضل الصالة و السالم / صفي الرمحن املباركفوري (مؤلف) .- القاهرة: دار الغد

اجلدید، 2014 .- 496 ص. ؛ 25 مس.
رمق إالس�تد�اء: 219 م ب ا   �دد ال�سخ: 1
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قائمة اإلضافات الشهرية | آب 2022 | الصفحة : 2

  (Sociology) 300   علم االجتماع  ● 
 

.7

 

كتاب
الثقافة �س�یاسة : املثقفون و مسؤولیهتم �ج�عیة يف زمن الغیالن / �سني احلاج صاحل (مؤلف) / فكر س�یاسة .- بريوت: املؤسسة

العربیة ��راسات وال�رش، 2016 .- 286 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 305.55209561 ح ا ج   �دد ال�سخ: 1

 

.8

 

كتاب
مشوار ح�ايت : اضاءات �ىل كتاب (مسرية و عطاء ) ومواضیع ٔ�خرى / ٔ�دیب عكروش (مؤلف) .- الفحیص: املؤلف، 2015 .- 143

ص. : مصور ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 306.09565 ع ك ر   �دد ال�سخ: 1

 

.9

 

كتاب
الت�ش�ئة و الثقافة الس�یاس�یة / ٔ�مني عواد املشاق�ة (مؤلف) دینا صبیح شقري (مؤلف) / فلسفة ومعارف �امة .- عامن: وزارة الثقافة،

2020 .- 152 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 306.201 م ش ا   �دد ال�سخ: 3

 

.10

 

كتاب
الوصول اىل الواقع املیداين : م�ادىء الت�سري ال�شاريك �لعاملني يف التمنیة ا�متعیة / [نوبوايك] [وداد] (مؤلف) [هووا] [�اك�] (مؤلف)

محمد القامس (مرتمج) جامل الرش�یدات (مرتمج) .- عامن: املؤلفان، 2020 .- 397 ص. : مص. ؛ 21 مس.
رمق إالس�تد�اء: 307.14091724 و ا د   �دد ال�سخ: 1

 

.11

 

كتاب
الكريس و الر�ال : [مقاالت] / غسان "�يل نیازي" التل (مؤلف) .- عامن: املؤلف، 1990 .- 95 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 320.956 ت ل ك   �دد ال�سخ: 1

 

.12

 

كتاب
الش�باب و ظاهرة العنف / الصادق الفق�ه (مرشف) محمد سالم مجیعان (حمرر) / مك�بة �سك�دریة / سلس� احلوارات العربیة

املرشوع احلضاري العريب .- عامن: م�تدى الفكر العريب - دار ورد أ�ردنیة، 2012 .- 229 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 362.7 ا ل ش   �دد ال�سخ: 1
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قائمة اإلضافات الشهرية | آب 2022 | الصفحة : 3

  (Political science) 320   العلوم السياسية  ● 
 

.13

 

كتاب
املواطنة و الهویة الوطنیة يف أ�ردن و الوطن العريب / جمد ا��ن مخش (مؤلف) .- عامن: ا�ٓن �رشون و موزعون، 2019 .- 363

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 306.209565 خ م ش   �دد ال�سخ: 1

 

.14

 

كتاب
فرح ٔ�نطون و ٔ��ره يف الفكر القويم العريب املعارص / ٔ�سامة �راكت (مؤلف) .- عامن: بوالق �ل�رش ، 2003 .- 191 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 320.540956 ب ر ك   �دد ال�سخ: 1

 

.15

 

كتاب
�ذ حصتك من الق�ل : [مقاالت] / نرصي الصایغ (مؤلف) .- بريوت: دار الفاريب �ل�رش، 2014 .- 321 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 320.9562 ص ا ي   �دد ال�سخ: 1

 

.16

 

كتاب
Political development through political in the Middle East : Jordan as an example / Amani Jarrar
(Author).- Deutschland- Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2016 .- 172 p. : ill ; 22
cm.
Call Number: 320.9565 JAR   No. of Copies: 1

 

.17

 

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

 

.18

 

كتاب
من ا�عوة اىل الس�یاسة : �خوان املسلمون يف أ�ردن : �رخيهم و ٔ�فاكرمه / ا�راهمي غرایبة (مؤلف) .- عامن: مركز ا�راسات

�سرتاتیجیة- اجلامعة أ�ردنیة، 2021 .- 357 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 329.9565 غ ر ا   �دد ال�سخ: 1
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قائمة اإلضافات الشهرية | آب 2022 | الصفحة : 4

  (Economics) 330   االقتصاد  ● 
 

.19

 

كتاب
التارخي �ق�صادي : النظم و املذاهب �ق�صادیة و أ�زمات املالیة / محمد البنا (مؤلف) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2021 .- 255

ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 330.9 ب ن ا   �دد ال�سخ: 1

 

.20

 

كتاب
أ�زمات املالیة : قدميها و �د�هثا، ٔ�س�باهبا و نتاجئها، و ا�روس املس�تفادة / محمد عبد الوهاب العزاوي (مؤلف) عبد السالم محمد مخ�س

(مؤلف) .- الشارقة: مك�بة اجلامعة، 2009 .- 252 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 330.9 ع ز ا   �دد ال�سخ: 1

 

.21

 

كتاب
املصارف �سالم�ة : قوا�د و مر�كزات / ٔ�محد محمد اجلیويس (مؤلف) .- عامن: دار وائل �ل�رش، 2022 .- 380 ص. ؛ 25 مس.

رمق إالس�تد�اء: 332.12 ج ي و   �دد ال�سخ: 1

 

.22

 

كتاب
أ�سواق املالیة : �ر�ی�هتا، كفاءهتا، س�یو�هتا، و التجربة العربیة / دميا ولید ح�ا الربيض (مؤلف) .- القاهرة: املنظمة العربیة �لتمنیة �داریة،

2015 .- 161 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 332.6328 ر ب ض   �دد ال�سخ: 1

 

.23

 

كتاب
Entrepreneurship : the practice and mindset / Heidi Neck (Author) Christopher P. Neck (Author)
Emma L. Murray (Author).- Los Angeles: SAGE, 2021, 2nd ed. .- xliii, 486 p. : ill ; 28 cm.
Call Number: 338.04 NEC   No. of Copies: 2

 

.24

 

كتاب
املدا�ل أ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة / سامل عبد احلسن رسن (مؤلف) .- طرابلس- لی��ا: اجلامعة املف�و�ة، 2000 .- 242 ص.: ایض.

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 338.9 ر س ن   �دد ال�سخ: 1
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قائمة اإلضافات الشهرية | آب 2022 | الصفحة : 5

  (Law) 340   القانون  ● 
 

.25

 

رسا� �امعیة
مدى كفایة ٔ�حاكم القانون أ�ردين يف تنظمي الوساطة االتفاق�ة �وس�ی� ل�سویة م�از�ات الت�ٔمني / لؤي مصطفى درو�ش العش (معد)

ق�س الرشا�ري (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 89 ورقة، 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 340 ع ش م   �دد ال�سخ: 2

 

.26

 

كتاب
اس�تقالل القضاء / فاروق الك�الين (مؤلف) .- بريوت: املركز العريب �لمطبو�ات، 1999، ط. 2 .- 574 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 347.012 ك ي ل   �دد ال�سخ: 1

  (Public administration) 350   اإلدارة العامة  ● 
 

.27

 

كتاب
التقر�ر الس�نوي 2020 / أ�ردن. دیوان اخلدمة املدنیة .- عامن: دیوان اخلدمة املدنیة، 2020 .- 171 ص. : ایض. ؛ 30 مس.

رمق إالس�تد�اء: 352.6309565 ٔ� ر د   �دد ال�سخ: 1

  (Education) 370   التعليم  ● 
 

.28

 

كتاب
ا�مج الرتبوي �وي �ح�یا�ات اخلاصة : "اسرتاتیجیات دمج التالم�ذ ذوي �ح�یا�ات اخلاصة يف مدارس التعلمي العام" : " دلیل

ملعلمي و معلامت الرتبیة اخلاصة و التعلمي العام �لمامرسة التطبیق�ة العملیة املیدانیة اجلادة" / محمد كامل ٔ�بو الف�وح (مؤلف) / ا�مج �لجمیع
.- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2020 .- 382 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 371.9 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

  (Customs and etiquette) 390   العادات و التقاليد  ● 
 

.29

 

كتاب
املعزب ر�ح : مد�ل اىل �راث �نتاج الفال� - البدوي و تقالید الغذاء يف أ�ردن / �هض �رت (معد) ٔ�محد ٔ�بو �لیل (معد) /

�راث ودراسات ٔ�ردنیة .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 472 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 390.09565 ح ت ر   �دد ال�سخ: 2

  (Arabic language) 410   اللغة العربية  ● 
 

.30

 

كتاب
م�اجه ا�لغة العربیة و طرائق و ٔ�سالیب تدر�سها / م�صور حسن الغول (مؤلف) .- عامن: دار الك�اب الثقايف، 2008 .- 261 ص. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 410.7 غ و ل   �دد ال�سخ: 1
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.31

 

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: 3

 

.32

 

كتاب
من الفصیح املهجور : حبث يف رد العايم يف أ�ردن اىل الفصیح : له�ة حمافظة الكرك منوذ�ا / م�صور عبد الكرمي الكفاو�ن (مؤلف) /

�راث ودراسات ٔ�ردنیة .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 316 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 417.565 ك ف ا   �دد ال�سخ: 2

 

.33

 

كتاب
Communicating in arabic / Abdel Fa�ah Ramadan Abdel Al (Author) .- Amman: [Madaris al roki al

.tarbawi]، 2022، 4th ed. .- 312 p
رمق إالس�تد�اء: ABD 418.24   �دد ال�سخ: 2

  (Natural sciences) 500   العلوم  ● 
 

.34

 

كتاب
الفلسفة و العمل / توف�ق شومر (مؤلف) / الفلسفة �لش�باب .- عامن: وزارة الثقافة، 2021 .- 136 ص. ؛ 17 مس.

رمق إالس�تد�اء: 501. ش و م   �دد ال�سخ: 1

  (Mathematics) 510   الرياضيات  ● 
 

.35

 

كتاب
Elementary differential equations and boundary value problems / William E. Boyce (Author)
Richard C. DiPrima (Author) Douglas B. Meade / International Adaptation.- New Delhi:
Wiley India, 2022, 12th ed. .- xvi, 719 p. ; 28 cm.
Call Number: 515.35 BOY   No. of Copies: 2

 

.36

 

كتاب
Differential equations with applications and historical notes / George F. Simmons (Author) /
Textbooks in mathematics.- New York: CRC Ress, 2017, 3rd ed. .- xxi, 740 p. : ill : 24 cm.
Call Number: 515.35 SIM   No. of Copies: 1
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  (Medical sciences) 610   العلوم الطبية  ● 
 

.37

 

كتاب
Nutrition across life stages / Melissa Bernstein (Author) Kimberley McMahon (Author).-
Burlington: Jones and Bartlett Learning, 2023, 2nd ed. .- xxvii, 605 p. : ill ; 28 cm. 
Call Number: 613.2 BER   No. of Copies: 1

 

.38

 

كتاب
السمنة : �ٓ�رها و ٔ�مراضها و الوقایة مهنا و �ال�ا / اكمل محمد صاحل ... [و �ٓخرون] الع�لوين (مؤلف) .- عامن: املركز الوطين �لسكري

والغدد الصامء، 2017 .- 176 ص. : ایض. ؛ 25 مس.
رمق إالس�تد�اء: 613.25 ع ج ل   �دد ال�سخ: 1

 

.39

 

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

 

.40

 

كتاب
Lecture notes in pharmacy practice / Lilian M. Azzopardi (ed.).- London: PhP. Pharmoceutical
Press, 2010 .- x, 448 p. : ill. ; 25 cm.
Call Number: 615.1068 AZZ   No. of Copies: 2

 

.41

 
كتاب

British pharmacopoeia 2022.- London: The Stationery Office, 2022 .- 5 v.
Call Number: 615.1141 BRI   No. of Copies: 5

 

.42

 

كتاب
British pharmacopoeia (veterinary ) 2022.- London: The Stationery Office, 2022 .- 1 v. (various
pagings) ; 30 cm.
Call Number: 615.1141 BRI   No. of Copies: 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/182394.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep/LIBRARY_EN_DETAILS/ACCESSION_NUMBER+%20182394?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182403.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182403?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182323.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep_ar/library_ar_details/ACCESSION_NUMBER+%20182323?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182390.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep/LIBRARY_EN_DETAILS/ACCESSION_NUMBER+%20182390?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182398.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep/LIBRARY_EN_DETAILS/ACCESSION_NUMBER+%20182398?SESSIONSEARCH
http://library.philadelphia.edu.jo/m2lweb/books_cover/182399.jpg
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/144/w_rep/LIBRARY_EN_DETAILS/ACCESSION_NUMBER+%20182399?SESSIONSEARCH


 
 
 
 

قائمة اإلضافات الشهرية | آب 2022 | الصفحة : 8

  (Engineering) 620   الهندسة  ● 
 

.43

 

رسا� �امعیة
An artificial neural network approach in solving inverse kinematics of a 6 DOF KUKA industrial
robot / Mohamed Kamel Jarnaz (ed.) Mohammed Baniyounis (Supervisor) Qadri AL-
Hamarsheh (Supervisor).- Amman: Philadelphia University, 2022 .- xi, 73 leaves : ill. ; 30 cm.
Call Number: 620 JAR   No. of Copies: 2

 

.44

 

رسا� �امعیة
Toward automated goal model generation from UML use case and swimlane diagrams / Ahlam
Fayad A. J. Yousef (ed.) Said Ghoul (Supervisor).- Amman: Philadelphia University, 2022 .-
51 leaves : ill. ; 30 cm.
Call Number: 620 Y O U   No. of Copies: 2

 

.45

 

رسا� �امعیة
Toward automated feature model generation from UML use case and class diagrams / Tasneem
Fayad A. J. Yousef (ed.) Said Ghoul (Supervisor).- Amman: Philadelphia University, 2022 .-
xi, 50 leaves: ill. ; 30 cm.
Call Number: 620 YOU   No. of Copies: 2

 

.46

 

كتاب
Principles of electronic communication systems / Louis E. Frenzel, Jr. (Author).- New York:
McGraw Hill, 2023, 5th ed. , international student edition .- xv, 925 p. : ill, : 28 cm.
Call Number: 621.382 fre   No. of Copies: 2

 

.47

 

كتاب
Digital communications: fundamentals and applications / Bernard Sklar (Author) Fred Harris
(Author).- USA: Pearson Education, 2021, 3rd ed. .- xxix, 1105 p : ill, : 23 cm.
Call Number: 621.382 SKL   No. of Copies: 1

 

.48

 

كتاب
Sensors and measurement systems / Walter Lang (Author) / electronic materials devices.-
Gistrup, Denmark: River Publishers, 2021, 2nd ed. .- xxi, 221 p. : ill ; 25 cm.
Call Number: 681.2 LAN   No. of Copies: 2
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  (Management) 650   ادارة األعمال  ● 
 

.49

 

كتاب
اجلدوى �ق�صادیة و تق�مي املشاریع : (القضا� و م�ظومة املعایري املس�ت�دمة) / محید �امس امجلیيل (مؤلف) عبد احللمي محمد �ربان

(مؤلف) .- عامن: مؤسسة الوراق �ل�رش، 2013 .- 339 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.1554 ج م ي   �دد ال�سخ: 1

 

.50

 

كتاب
راك�ز �دارة �سرتاتیجیة / ج�ه. دایف�د هاجنر (مؤلف) توماس ال. ویلني (مؤلف) .- بريوت: مك�بة لبنان �رشون، 2014 .- 282

ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.401 هـ ا ن   �دد ال�سخ: 1

 

.51

 

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

 

.52

 

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

 

.53

 

كتاب
�دارة �سرتاتیجیة : مد�ل بناء و ادامة املزية التنافس�یة / طارق رشیف یو�س (مؤلف) �ا� عبد الرحمي مطر الهیيت (مؤلف) /

سلس� الك�ب �داریة .- البحر�ن: �امعة العلوم التطبیق�ة، 2011 .- 397 ص. : ایض. ؛ 25 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.4012 ي و ن   �دد ال�سخ: 1

 

.54

 

كتاب
الن�اح وفق رشوطنا : حاك�ت س�یدات ٔ�عامل اس�ت��ائیات و �اد�ت / فرج�نیا ٔ�و�را�ن (مؤلف) محمود �رهوم (مرتمج) .- عامن: دار

الفارس �ل�رش و التوزیع، 2001 .- 255 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 658.409 ٔ� و ب   �دد ال�سخ: 1
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  (Accounting) 657   المحاسبة  ● 
 

.55

 

رسا� �امعیة
ٔ��ر تطبیق ٔ�سالیب ادارة التاكلیف �سرتاتیجیة �ىل هیلكة املنت�ات يف الرشاكت الصناعیة املسامهة العامة يف أ�ردن / املعتصم ��

رف�ق �الونه (معد) طالل سل�ن جر�ره (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 93 ورقة : ایض.؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 657 ع ل ا   �دد ال�سخ: 2

 

.56

 

كتاب
حتلیل القوامئ املالیة : مد�ل نظري و تطبیقي / مؤید رايض خ�فر (مؤلف) غسان فالح املطارنة (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش،

2011، ط. 3 .- 303 ص. : ایض. 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 657.3 خ ن ف   �دد ال�سخ: 1

 

.57

 

كتاب
Internal audit program : steps to complete an internal audit / J. P. Russell (ed.).- USA: ASQ,
2007, 2nd ed. .- [without numbering] : ill. ; 24 cm.
Call Number: 657.45 INT   No. of Copies: 5

  (Plastic arts) 730   الفنون التشكيلية  ● 
 

.58

 

كتاب
املرود و املك�� : مقار�ت يف الفن ال�شك�يل الفلسطیين و �الق�ه بقضا� ا�متع يف أ�رض احملت� و الش�تات / محمد العامري (مؤلف) .-

عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 212 ص. ؛ 20 مس.
رمق إالس�تد�اء: 730.09564 ع ا م   �دد ال�سخ: 2

 

.59

 

كتاب
ر�ليت مع احلیاة و الفن : مذ�رات رف�ق ا�ل�ام / رف�ق ا�ل�ام (مؤلف) هاين احلوراين (مرشف) / ٔ�دب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة،

2021 .- 256 ص. : ایض. ؛ 20 مس.
رمق إالس�تد�اء: 730.9565 ل ح م   �دد ال�سخ: 1

  (Photography; photographs & computer art) 770   التصوير الفوتوغرافي  ● 
 

.60

 

كتاب
الصورة بوصفها بال�ة : بال�ة ا�لغة أ�یقونیة و یلیه "الب��ة أ�یقونیة" �لعقل العريب / شا�ر لعیيب (مؤلف) / ف�ون .- عامن: خطوط

وظالل �ل�رش، 2021 .- 336 ص. ؛ 23 مس.
رمق إالس�تد�اء: 770.1 ل ع ي   �دد ال�سخ: 1
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  (Recreation and performing arts) 790   الفنون ال�فيهية والتمثيلية  ● 
 

.61

 

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

 

.62

 

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

  (Arabic literature) 810   األدب العربي  ● 
 

.63

 

رسا� �امعیة
بناء امجل� الفعلیة يف سورة أ�عراف : (دراسة �ر�ی��ة داللیة) / محمد درسول �ا�ر (معد) یوسف ر�بعة (مرشف) .- عامن: �امعة

ف�الدلف�ا، 2020 .- 112 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810 ج ا ب   �دد ال�سخ: 2

 

.64

 

رسا� �امعیة
��رتاب يف روایة (املرف�ٔ البعید) حلنا م�نه : دراسة يف ضوء نقد ما بعد �س�تعامر / وصال محمد امجلعة (معد) غسان اسامعیل عبد

اخلالق (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 119 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810 ج م ع   �دد ال�سخ: 2

 

.65

 

رسا� �امعیة
ٔ�لفاظ املال و �دارة يف كتاب (اخلراج و صنا�ة الك�ابة) لقدامة �ن جعفر : (دراسة معجمیة) / �الء مظفر جواد (معد) محمد حسني

عبید هللا (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 127 ورقة، 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810 ج و ا   �دد ال�سخ: 2

 

.66

 

رسا� �امعیة
ٔ�سس التفكري املعجمي عند ٔ�محد �ن فارس يف معجم مقای�س ا�لغة / عبد الرؤوف محمد جامل �الق (معد) محمد عبید هللا (مرشف) .-

عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 108 ورقة، 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810 ح ل ا   �دد ال�سخ: 2
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.67

 

رسا� �امعیة
�ود �ا� الكريك أ�دبیة و النقدیة : دراسة و حتلیل / ٔ�محد محمد مفيض اخلالی� (معد) معر الكفاو�ن (مرشف) .- عامن: �امعة

ف�الدلف�ا، 2022 .- 87 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810 خ ل ا   �دد ال�سخ: 2

 

.68

 

رسا� �امعیة
الت�لیل ا�لساين لقصیدة الربدة لكعب �ن زهري "ريض هللا تعاىل عنه" / محمد رمضان (معد) یوسف ر�بعة (مرشف) .- عامن: �امعة

ف�الدلف�ا، 2021 .- 104 ورقة : ایض ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810 ر م ض   �دد ال�سخ: 2

 

.69

 

رسا� �امعیة
احلرب و الهجرة يف روایة "سامء قریبة من بی��ا" لشهال العجیيل : دراسة يف ضوء نقد ما بعد �س�تعامر / معايل مجیل محد الطرمان

(معد) غسان عبد اخلالق (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 108 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810 ط ر م   �دد ال�سخ: 2

 

.70

 

رسا� �امعیة
نرصت عبد الرمحن �قدا : دراسة حتلیلیة / مؤید �لیان سل�ن العقر�وي (معد) غسان اسامعیل عبد اخلالق (مرشف) .- عامن: �امعة

ف�الدلف�ا، 2022 .- 92 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810 ع ق ر   �دد ال�سخ: 2

 

.71

 

رسا� �امعیة
جاملیات النرث الصويف : رسا� "شكوى الغریب عن أ�وطان اىل �لامء الب�ان" منوذ�ا - دراسة بالغیة / شذى �بور (معد) یوسف

ر�بعة (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 107 ورقة، 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810 ك ب و   �دد ال�سخ: 2

 

.72

 

كتاب
بوح الزیتون / "ٔ�محد عرفات" الضاوي (مؤلف) / ابدا�ات .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 260 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 810.092 ض ا و   �دد ال�سخ: 2
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.73

 

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

 

.74

 

كتاب
بال�ة التجربة الشعریة / محمد صا�ر عبید (مؤلف) .- عامن: دار فضاءات �ل�رش، 2020 .- 476 ص. ؛ 24 مس.

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

 

.75

 

كتاب
سامء ٔ�ودیيت رؤاي : شعر / زهري توف�ق (مؤلف) .- عامن: ٔ�زم�ة �ل�رش و التوزیع، 2021 .- 110 ص. ؛ 22 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.07 ت و ف   �دد ال�سخ: 1

 

.76

 

كتاب
اثنان و عرشون �ش�یدا الثنني و عرشون شهیدا / �یف ٔ�بو عبید (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2012 .- 144 ص.

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

 

.77

 

كتاب
زیدان سعیفان الصویص : ح�اته و شعره / زیدان سعیفان الصویص (مؤلف) م�عم زیدان الصویص (حمقق) .- عامن: م�عم الصویص،

2013 .- 276 ص. ؛24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ص و ي   �دد ال�سخ: 1

 

.78

 

كتاب
دیوان الغجر / هامش غرایبة (مؤلف) / �ٓداب وف�ون .- عامن: وزارة الثقافة، 2020 .- 180 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 غ ر ا   �دد ال�سخ: 1
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.79

 

كتاب
دیوان الغجر / هامش غرایبة (مؤلف) / ابدا�ات روایة .- عامن: وزارة الثقافة، 2019 .- 208 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 غ ر ا   �دد ال�سخ: 2

 

.80

 

كتاب
ملمس �امض : [شعر] / ت�سري الن�ار (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة، 2007 .- 81 ص. ؛ 21 مس.

رمق إالس�تد�اء: 811.9565 ن ج ا   �دد ال�سخ: 1

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

.81

 

رسا� �امعیة
The depiction and psychological manifestations of the existentialist philosophy in selected works
from world literature / Tala Rashad Shafiq Al Batta (ed.) Mohammad Aljayyousi (Supervisor).-
Amman: Philadelphia University, 2022 .- iv, 89 leaves ; 30 cm.
Call Number: 820 BAT   No. of Copies: 2

  (Biography) 920   ال�اجم  ● 
 

.82

 

كتاب
الرتبیة : وظیفة - �نة - رسا� - مسرية ح�اة �ربویة / عزت جرادات (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش، 2021 .- 274 ص.:

ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 920.71 ج ر ا   �دد ال�سخ: 2

 

.83

 

كتاب
The global knowledge worker : 50 years of innovation 1972 - 2022 / Ramez "Mohammad Jamil"
Quneibi (Author) Shahid Halling (ed.).- Amman: The Author, 2022 .- 297 p. : ill ; 24 cm.
Call Number: 920.71 QUN   No. of Copies: 2

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

.84

 

كتاب
�مل التارخي العريب احلدیث : اخلطاب التارخيي و ا�و� أ�مة / یوسف الشو�ري (مؤلف) فك�ور حساب (مرتمج) .- بريوت: مركز

دراسات الو�دة العربیة، 2019 .- 271 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956 ش و ي   �دد ال�سخ: 1
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.85

 

كتاب
�رخي حركة �س�رشاق : ا�راسات العربیة و �سالم�ة يف ٔ�ورو� حىت بدایة القرن العرش�ن / یوهان فوك (مؤلف) معر لطفي العامل

(مرتمج) .- عامن: وزارة الثقافة، 2014، ط. 2 .- 352 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956 ف و ك   �دد ال�سخ: 1

 

.86

 

كتاب
التارخي العريب و م�اجه الفكر احلدیث : ٔ�وراق مؤمتر ف�الدلف�ا ا�ويل الثاين و العرش�ن 24 26 ن�سان (ا�ریل) 2018 / غسان ... [و

�ٓخرون] عبد اخلالق (حمرر) / �امعة ف�الدلف�ا .- عامن: دار فضاءات �ل�رش، 2019 .- ج. (82 ص.) ؛ 25 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.09 م ؤ ت   �دد ال�سخ: 1

  (Syria -- History) 956.1   سوريا - تاريخ  ● 
 

.87

 

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: 3

  (Palestine - History) 956.4   فلسط� - تاريخ  ● 
 

.88

 

كتاب
القدس مف�اح السالم / ولید اخلا�ي (مؤلف) .- عامن: وزارة الثقافة و مؤسسة ا�راسات الفلسطی��ة، 2019 .- 225 ص. : ایض. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.411 خ ا ل   �دد ال�سخ: 2

  (Egypt -- History) 962   م� - تاريخ  ● 
 

.89

 

كتاب
جتربة محمد �يل الك�ري : دروس يف التغیري و ا�هنوض / م�ري شف�ق (مؤلف) .- بريوت: دار الفالح �ل�رش، 1997 .- 112 ص. ؛ 21

مس.
رمق إالس�تد�اء: 962.05 ش ف ي   �دد ال�سخ: 1
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