
 تماولمعلا درمصاو لمكتبةا | فیادافیال جامعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یةرلشھا تإلضافاا قائمة

 2022 ثاني نتشري

 فیةراغولبیبلیا تلبیاناا نیتضم ريشھ دارصا
 تماولمعلا درمصاو لمكتبةا رةئدا تلمقتنیا لمضافةا دةیدلجا تماولمعلا درلمصا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2382 يعرف فتاھ ديوزتلا مسق عم لصواتلا ىجري تامولمعلا نم ديزمل



قائمة الموضوعات

الصفحةعدد الموادالموضوعالتصنيف

11القصص العربية (Arabic fiction)ق

001(General Knowledge) 11المعارف العامة

004(Computer) 31الحاسوب

070(Journalism) 11الصحافة و الن�

080(General collections) 12المجموعات العامة

190(Modern philosophy) 12الفلسفة المعا�ة

210(Islam) 12اإلسالم

300(Sociology) 22علم االجتماع

302.2(Communication) 12االتصال

320(Political science) 43العلوم السياسية

330(Economics) 3-44االقتصاد

340(Law) 44القانون

350(Public administration) 15اإلدارة العامة

360(Social problems and services) 25المشاكل و الخدمات االجتماعية

368(Insurance) 15التأم�

370(Education) 15التعليم

380(Commerce) 15التجارة

410(Arabic language) 36اللغة العربية

490(Other languages) 16اللغات األخرى

500(Natural sciences) 16العلوم

570(Life sciences (Biology)) (األحياء) 16علوم الحياة

580(Botany) 17علم النبات

620(Engineering) 47الهندسة

630(Agriculture) 17الزراعة

650(Management) 28ادارة األعمال

657(Accounting) 18المحاسبة

700(Arts) 28الفنون

720(Architecture) ( الهندسة المعمارية ) 18العمارة

770(Photography; photographs & computer art) 59التصوير الفوتوغرافي

790(Recreation and performing arts) 19الفنون ال�فيهية والتمثيلية

800(Literature & rhetorice) 210اآلداب وفن الكتابة

810(Arabic literature) 10-511األدب العربي

910(Geography and travel) 211الجغرافيا و الرحالت

920(Biography) 211ال�اجم

956(Islamic and Arab History) 11-212التاريخ العربي و االسالمي
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  (Arabic fiction) ق   القصص العربية  ● 

.1

 

كتاب
حاكیة الناس و احل�ارة / رشاد ٔ�بو شاور (مؤلف) .- بريوت: دار العودة، 1989 .- 128 ص. ؛ 20 مس.

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

  (General Knowledge) 001   المعارف العامة  ● 

.2

 

كتاب
حتلیل التبا�ن يف العلوم السلو�یة مع اس�ت�دام �ر�مج IBM SPSS statistics v.20 / �ادل مسري محمد (مؤلف) .- عامن: دار شهرزاد

�ل�رش، 2022 .- 358 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 001.422 م ح م   �دد ال�سخ: 1

  (Computer) 004   الحاسوب  ● 

.3

 

كتاب
All-in-one CCT/CCNA routing and switching exam guide : (exams 100-490 & 200-301) / Glen E.
Clarke (Author) Richard Deal (Author).- New York: McGraw Hill, 2021 .- xxix, 786 p. : ill ;
24 cm.
Call Number: 004.6076 CLA   No. of Copies: 1

.4

 

كتاب
Internet of things (IOT) : technologies, applications, challenges, and solutions / B. K. Tripathy
(ed.) J. Anuradha (ed.).- New York: CRC Press, 2020 .- xxiii, 334 p. : ill ; 26 cm.
Call Number: 004.678 INT   No. of Copies: 2

.5

 

كتاب
Comp TIA Linux + study guide : exam XKO-005 / Richard Blum (Author) Christine Bresnahan
(Author).- New Jersey: SYBEX A Wiley Brand- John Wiley & Sons, 2022, 5th ed. .- lxiii, 926
p.; 24 cm.
Call Number: 005.432 BLU   No. of Copies: 1

  (Journalism) 070   الصحافة و الن�  ● 

.6

 

كتاب
��داد و التقدمي �ذاعي و التلفزیوين / رس�مت ٔ�بو رس�مت (مؤلف) .- عامن: دار املعزت �ل�رش، 2017 .- 186 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 070.19 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1
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  (General collections) 080   المجموعات العامة  ● 

.7

 

كتاب
بوح اخلواطر / سلطان اخلضور (مؤلف) .- عامن: دار أ��رار �ل�رش، 2015 .- 196 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 081 خ ض و   �دد ال�سخ: 1

  (Modern philosophy) 190   الفلسفة المعا�ة  ● 

.8

 

كتاب
جون دیوي، د�اكرت / ٔ�محد فؤاد أ�هواين (مؤلف) جنیب ب�ي (مؤلف) / نوابغ الفكر الغريب .- القاهرة: دار املعارف، 1968، ط. 2

.- 231 ، 223 ص. ؛ 23 مس.
رمق إالس�تد�اء: 190 ٔ� هـ و   �دد ال�سخ: 1

  (Islam) 210   اإلسالم  ● 

.9

 

كتاب
ٔ�صول الرتبیة �سالم�ة و تطبیقاهتا : دراسة ت�ٔس�س�یة جتدیدیة / �د�ن مصطفى خطاطبة (مؤلف) / سلس� دراسات معمقة يف �مل

الرتبیة �سالم�ة .- عامن: دار النفا�س �ل�رش، 2018 .- 536 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 210.7 خ ط ا   �دد ال�سخ: 2

  (Sociology) 300   علم االجتماع  ● 

.10

 

كتاب
املثقفون و التقدم �ج�عي / غ. ... [و �ٓخرون] �مي (مؤلف) شو�ت یوسف (مرتمج) .- عامن: وزارة الثقافة، 1984 .- 368 ص. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 303.482 م ث ق   �دد ال�سخ: 1

.11

 

كتاب
�طار العام ��و� و ا�متع : أ�ردنیني و �كو�ن ا�متع أ�ردين / وهیب عبده الشاعر (مؤلف) .- عامن: دار البريوين �ل�رش، 2019 .-

110 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 307.09565 ش اع   �دد ال�سخ: 1

  (Communication) 302.2   االتصال  ● 

.12

 

كتاب
��الم املتخصص / عبد الرزاق محمد ا��ميي (مؤلف) .- عامن: دار الیازوري �ل�رش، 2015 .- 328 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 302.2 د ل ي   �دد ال�سخ: 1
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  (Political science) 320   العلوم السياسية  ● 

.13

 

كتاب
ا�ٓفاق املس�تق�لیة ��و� الوطنیة / معروف ... [و �ٓخرون] البخیت (مؤلف) ا�راهمي بدران (معد) زهري توف�ق (معد) .- عامن: �امعة

ف�الدلف�ا، 2019 .- 144 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 320.540956 �ٓ ف ا   �دد ال�سخ: 1

.14

 

كتاب
الو�دة يف التجربة : دراسة حتلی� لو�دة 1958 / عوين عبد احملسن فرخس (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش، 1980 .- 450 ص. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 320.540956 ف ر س   �دد ال�سخ: 1

.15

 

كتاب
كتاب الرتبیة الوطنیة / محمد ... [و �ٓخرون] بين دويم (مؤلف) .- اربد: �امعة الريموك، 2020 .- 157 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 320.9565 ك ت ا   �دد ال�سخ: 1

.16

 

كتاب
احلراك الش�بايب أ�ردين يف ظل الربیع العريب : دراسة م�دانیة و نوعیة / محمد �ريك بين سالمة (معد) .- عامن: مؤسسة املس�تق�ل،

2013 .- 175 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 322.44 ب ن ي   �دد ال�سخ: 1

  (Economics) 330   االقتصاد  ● 

.17

 

كتاب
Fintech business models : applied canvas method and analysis of venture capital rounds / Matthias
Fischer (Author).- Boston: De Gruyter, 2021 .- xvi, 294 p. : ill ; 24 cm.
Call Number: 332 FIS   No. of Copies: 1

.18

 

كتاب
البنوك أ�ردنیة يف م�ة �ام من مسرية ا�و� / �ند م�یضني (مرشف) .- عامن: مركز التوثیق املليك أ�ردين، 2021 .- 345 ص. :

ایض. ؛ 22 مس.
رمق إالس�تد�اء: 332.109565 س و ر   �دد ال�سخ: 1
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.19

 

كتاب
Tracking SDG 7 : energy progress report 2019 : Arab region / األمم المتحدة. اللجنة االقتصادیة و االجتماعیة
.Beirut: United Nations, 2020 .- 182 p. : ill. ; 28 cm -.لغربي آسیا
Call Number: 333.790956 UNI   No. of Copies: 1

.20

 

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  ● 

.21

 

رسا� �امعیة
حنو تنظمي قانوين �لمشاریع العشوائیة يف أ�ردن / راما �اد محمد اجلندي (معد) �سام الطراونة (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا،

2022 .- 63 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 340 ج ن د   �دد ال�سخ: 2

.22

 

رسا� �امعیة
الطبیعة �س�ت��ائیة اخلاصة �لعمالت الرمقیة و اشاكلیات تنظميها يف القانون أ�ردين / ر�د زهري محدان الرواشدة (معد) ق�س عنزيان

الرشا�ري (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 54 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 340 ر و ا   �دد ال�سخ: 2

.23

 

رسا� �امعیة
الرشكة �لكرتونیة و تنظميها القانوين / م�س الصوص (معد) �سام الطراونة (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 70 ورقة ؛

30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 340 ص وص   �دد ال�سخ: 2

.24

 

كتاب
احلقوق العی��ة وفقا ٔ�حاكم الفقه �ساليم و أ�نظمة السعودیة : دراسة مقارنة مدمعة ب�ٔ�دث التطبیقات القضائیة / بل�اج العريب

(مؤلف) .- عامن: دار الثقافة �ل�رش، 2022، ط. 3 .- 424 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 346.04 ع ر ب   �دد ال�سخ: 1
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  (Public administration) 350   اإلدارة العامة  ● 

.25

 

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

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

.26

 

كتاب
Beyond boundaries : utilizing protection orders to cultivate a holistic response to domestic violence
in the Arab region / ESCWA,.- Beirut: Unaited Nations, 2019 .- ix, 73 p. : ill. ; 28 cm.
Call Number: 362.83 UNI   No. of Copies: 1

.27

 

كتاب
غسل أ�موال و متویل �رهاب : �ٓفات العرص احلدیث و س�بل ماكحفهتم / قيص محدان امجلال (مؤلف) .- اربد: [املؤلف]، 2021 .-

163 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 364.168 ج م ا   �دد ال�سخ: 2

  (Insurance) 368   التأم�  ● 

.28

 

كتاب
قانون مؤسسة ضامن الودائع رمق (33) لس�نة 2000 و تعدیالته : عامن - اململكة أ�ردنیة الهامشیة / مؤسسة ضامن الودائع .- عامن:

مؤسسة ضامن الودائع، 2000 .- 29 ، 35 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 368.85409565 ٔ� ر د   �دد ال�سخ: 1

  (Education) 370   التعليم  ● 

.29

 

كتاب
رؤى و ٔ�فاكر لقضا� ساخ�ة يف التعلمي العايل أ�ردين : حبوث املؤمتر الرتبوي الثاين / امجلعیة أ�ردنیة �لعلوم الرتبویة .- عامن: امجلعیة

أ�ردنیة �لعلوم الرتبویة، 2017 .- 207 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 378.565 م ؤ ت   �دد ال�سخ: 1

  (Commerce) 380   التجارة  ● 

.30

 

كتاب
احلیاة �ق�صادیة يف احل�از و �القاته يف عرص املاملیك / محمد محمود العناقرة (مؤلف) / �رخي العرب .- القاهرة: الهیئة املرصیة العامة

�لك�اب، 2015 .- 231 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 380.10956062 ع ن ا   �دد ال�سخ: 1
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  (Arabic language) 410   اللغة العربية  ● 

.31

 

رسا� �امعیة
بال�ة السؤال و اجلواب يف (الهوامل و الشوامل) : دراسة يف جاملیات الرؤیة و أ�سلوب / فاطمة �لمي محمود ٔ�بو معیيل (معد)

غسان اسامعیل عبد اخلالق (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 95 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 410 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 2

.32

 

رسا� �امعیة
��الل يف أ�فعال من سورة الكهف : (دراسة رصف�ة) / محمد رینا�ي ٔ�وس�ين �را�ما (معد) یوسف الر�بعة (مرشف) .- عامن: �امعة

ف�الدلف�ا، 2022 .- 123 ورقة ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 410 ب ر 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. ; 24 cm
رمق إالس�تد�اء: ABD 418.24   �دد ال�سخ: 2

  (Other languages) 490   اللغات األخرى  ● 

.34

 

كتاب
مسامهة العرب يف دراسة ا�لغات السام�ة / هامش الطعان (مؤلف) / املوسو�ة الصغرية .- بغداد: وزارة الثقافة والف�ون، 1978 .- 88

ص. ؛ 17 مس.
رمق إالس�تد�اء: 492 ط ع ا   �دد ال�سخ: 1

  (Natural sciences) 500   العلوم  ● 

.35

 

كتاب
The illustrated encyclopedia of the animal kingdom / Herbert ... [et al.] Kondo (ed.).- New York:
The Danbury Press, 1972 .- 19v. (v.2- v.20)
Call Number: 591 ILL   No. of Copies: 19

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

.36

 

كتاب
Biodiversity of wild mushrooms in Jordan / Ahmad Mohamad Al-Raddad Al-Momany (Author).-
Amman: The Royal Botanic Garden of Jordan, 2018 .- xi, 302 p. : ill. ; 28 cm.
Call Number: 579.5 MOM   No. of Copies: 1
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  (Botany) 580   علم النبات  ● 

.37

 

كتاب
املصادر الوراثیة النباتیة و طرق صوهنا / محمود �اید ا�و�ري (مؤلف) رضا عبد هللا شليب (مؤلف) محمد عوض الشطناوي (مؤلف) .-

عامن: [املؤلفون]، 2012 .- 384 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 580 د و ي   �دد ال�سخ: 1

  (Engineering) 620   الهندسة  ● 

.38

 

كتاب
An intelligent controller for microgrid energy management / Ansam Bassam El-Fawair (ed.)
Kasim M. Al-Aubidy (Supervisor).- Amman: Philadelphia University, 2022 .- xv, 96 leaves :
ill. ; 30 cm.
Call Number: 620 FAW   No. of Copies: 2

.39

 

رسا� �امعیة
UGV navigation and tracking of dynamic target using neural networks / Anas Ali Alkom (ed.)
Tarek A. Tutunji (Supervisor) Mohammed Bani Younis (Supervisor).- Amman: Philadelphia
University, 2022 .- 64 leaves : ill. ; 30 cm.
Call Number: 620 KOM   No. of Copies: 2

.40

 

كتاب
Analog and digital communication systems / Martin S. Roden (Author).- Los Angeles: Discovery
Press, 2003, 5th ed. .- xi, 572 p. : ill. ; 25 cm. + 1 CD-ROM
Call Number: 621.382 ROD   No. of Copies: 1

.41

 

كتاب
Digital signal processing : a primer with MATLAB / Samir I. Abood (Author).- New York: CRC
Press, 2022 .- xvii, 319 p. : ill. ; 26 cm.
Call Number: 621.3822 ABO   No. of Copies: 2

  (Agriculture) 630   الزراعة  ● 

.42

 

كتاب
صنا�ة الزیتون يف أ�ردن : ا�شاء �ساتني الزیتون و ادارهتا، �ٓفات جشرة الزیتون و التغذیة و التصنیع الغذايئ ل�ر الزیتون / مصطفى

محمد ... [و �ٓخرون] قرنف� (مؤلف) .- عامن: دار وائل �ل�رش، 2021 .- 270 ص. : ایض. ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 634.63 ص ن ا   �دد ال�سخ: 1
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  (Management) 650   ادارة األعمال  ● 

.43

 

كتاب
الصمت التنظميي / عبد هللا حسني جوهر (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 2021 .- 162 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 658.382 ج و هـ   �دد ال�سخ: 2

.44

 

كتاب
Building a millionaire mindset : how to use the pillars of entrepreneurship to gain, maintain, and
sustain long-lasting wealth / Johnny Wimbrey (Author).- New York: McGraw Hill, 2021 .-
xxviii, 234 p. : ill. ; 24 cm.
Call Number: 658.421 WIN   No. of Copies: 2

  (Accounting) 657   المحاسبة  ● 

.45

 

رسا� �امعیة
العوامل املؤ�رة يف حمك املدقق اخلار� يف تق�مي اس�متراریة الرشاكت املسامهة العامة املدر�ة يف بورصة عامن / محمد �ا� عبد الغين

ا�ٔ��يل (معد) قامس العواق� (مرشف) .- عامن: �امعة ف�الدلف�ا، 2022 .- 82 ورقة : ایض. ؛ 30 مس.
رمق إالس�تد�اء: 657 ٔ� ك ح   �دد ال�سخ: 2

  (Arts) 700   الفنون  ● 

.46

 

كتاب
نظریة ا�لون : [م�ادئ يف التصممي] / �ديل محمد عبد الهادي (مؤلف) محمد عبد هللا ا�را�سة (مؤلف) .- عامن: مك�بة ا�متع العريب،

2011 .- 295 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 701.85 ع ب د   �دد ال�سخ: 1

.47

 

كتاب
املوجز يف �رخي الفن العام / رس�مت ٔ�بو رس�مت (معد) .- عامن: دار املعزت �ل�رش، 2013 .- 332 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 709 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

  (Architecture) ( الهندسة المعمارية ) 720   العمارة  ● 

.48

 

كتاب
صوتیات الفرا�ات املعامریة / رزق منر شعبان حامد (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 2008 .- 376 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 729.29 ح م ا   �دد ال�سخ: 1
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  (Photography; photographs & computer art) 770   التصوير الفوتوغرافي  ● 

.49

 

كتاب
التصو�ر الفوتوغرايف الرمقي / رس�مت ٔ�بو رس�مت (مؤلف) .- عامن: دار املعزت �ل�رش، 2023 .- 427 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 770 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 2

.50

 

كتاب
مقدمة يف املونتاج التلفزیوين / رس�مت ٔ�بو رس�مت (مؤلف) .- عامن: دار املعزت �ل�رش، 2019 .- 158 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 777 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 2

.51

 

كتاب
تق�یات الاكمريا التلفزیونیة / رس�مت ٔ�بو رس�مت (مؤلف) .- عامن: دار املعزت �ل�رش، 2020 .- 234 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 777.34 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 3

.52

 

كتاب
جاملیات �ضاءة التلفزیونیة / رس�مت ٔ�بو رس�مت (مؤلف) .- عامن: دار املعزت �ل�رش، 2021 .- 182 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 777.52 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 2

.53

 

كتاب
تق�یات الصوت �ذاعي و التلفزیوين / رس�مت ٔ�بو رس�مت (مؤلف) .- عامن: دار املعزت �ل�رش، 2020 .- 95 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 777.53 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 2

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

.54

 

كتاب
موسو�ة ر�ضة �رة العني / عبد الباسط ... [و �ٓخرون] الرشمان (مؤلف) .- عامن: دار شهرزاد �ل�رش، 2022 .- 152 ص. : ایض. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 796.3 ش ر م   �دد ال�سخ: 1
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  (Literature & rhetorice) 800   اآلداب وفن الكتابة  ● 

.55

 

كتاب
أ�سطورة و الرمز : دراسات نقدیة مخلسة عرش �قدا / �رن�س ... [و �ٓخرون] سلوت (مؤلف) �ربا ا�راهمي �ربا (مرتمج) .- بريوت:

املؤسسة العربیة �راسات وال�رش، 1980، ط. 2 .- 168 ص. ، 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 809 ج ب ر   �دد ال�سخ: 1

.56

 

كتاب
فلسطني يف ذا�رة العامل : �نوراما يف الفعل �بداعي العاملي / م�یة سامرة (مرتمج) محمد الظاهر (مرتمج) .- بريوت: دار العودة، 1988

.- ج.1 (127 ص.) : ایض. ؛ 20 مس.
رمق إالس�تد�اء: 809.9564 ف ل س   �دد ال�سخ: 1

  (Arabic literature) 810   األدب العربي  ● 

.57

 

كتاب
مقدمة يف دراسة أ�دب العريب احلدیث / عبد الرمحن �غي (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 1975 .- 263 ص. ؛ 20 مس.

رمق إالس�تد�اء: 810.99 ي ا غ   �دد ال�سخ: 1

.58

 

كتاب
املعمل بطرس ال�س�تاين بقلمه : ر�� يف مؤلفاته املطبو�ة اح�فاء �ملئویة الثانیة لوالدته (1819 - 2019) / هیام جورج مالط (معد) .-

بريوت: مركز الرتاث ا�لبناين يف اجلامعة ا�لبنانیة أ�مر�ك�ة، 2020 .- 156 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810.99562 م ل ا   �دد ال�سخ: 1

.59

 

كتاب
اجتاهات فكریة يف أ�دب التو�يس احلدیث : محمد مزايل، محمود املسعدي، الشاذيل القلیيب و �ٓخرون / سعید فر�ات (مؤلف) .-

بريوت: املؤسسة العربیة ��راسات وال�رش، 1981 .- 80 ص. ؛ 21 مس.
رمق إالس�تد�اء: 810.996111 ف ر ح   �دد ال�سخ: 1

.60

 

كتاب
ٔ�دبنا و ٔ�د�ؤ� يف املهاجر أ�مري�ك�ة / جورج صیدح (مؤلف) .- بريوت: [املؤلف]، 1957 .- 615 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 810.997 ص ي د   �دد ال�سخ: 1
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.61

 

كتاب
ضیف �ىل ا��ر�ت / ا�راهمي السامن (مؤلف) .- [عامن]: [املؤلف]، 1971 .- 76 ص. ؛ 19 مس.

رمق إالس�تد�اء: 814.9564 س م ا   �دد ال�سخ: 1

  (Geography and travel) 910   الجغرافيا و الرحالت  ● 

.62

 

كتاب
طرق البحث اجلغرايف / صفاء صبح صباحبة (مؤلف) .- الر�ض: دار ال�رش ا�ويل، 2017، ط. 2 .- 272 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 910.072 ص ب ا   �دد ال�سخ: 1

.63

 

كتاب
ب�ت احلمكة : �یف طور العرب احلضارة الغربیة / جونو�ن لیو�ز (مؤلف) فؤاد عبد املطلب (مرتمج) .- عامن: وزارة الثقافة، 2017 .-

326 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 910.603 ل ي و   �دد ال�سخ: 1

  (Biography) 920   ال�اجم  ● 

.64

 

كتاب
الوايل اسامعیل : حمطات مضیئة يف سرية اسامعیل �ن �لیل الرصايص / محمد �ن محد العرميي (حمرر) .- مسقط: �ز �ل�رش، 2021 .-

423 ص. : ایض. ؛ 28 مس.
رمق إالس�تد�اء: 920.71 ع ر ي   �دد ال�سخ: 1

.65

 

كتاب
القايض ا�ويل / العني تغرید حمكت : قصة طموح / معر محمد �زال العرموطي (معد) .- عامن: [املؤلف]، 2016 .- 234 ص. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 920.72 ع ر م   �دد ال�سخ: 1

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

.66

 

كتاب
معجم ٔ�سامء أ�دوات و ا�لوازم يف الرتاث العريب / �یف النوا�سة / كتاب الشهر .- عامن: وزارة الثقافة، 2000 .- 644 ص. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.003 ن و ا   �دد ال�سخ: 3
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.67

 

كتاب
�رخي رشق أ�ردن يف العهد الع�ين 922 هـ - 1337 هـ / 1516م - 1918م / هند غسان ٔ�بو الشعر (مؤلف) .- عامن: ا�لجنة العلیا

لك�ابة �رخي أ�ردن، 2001 .- 697 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.08 ٔ� ب و   �دد ال�سخ: 1

  (Palestine - History) 956.4   فلسط� - تاريخ  ● 

.68

 

كتاب
ا�كتور صبحي غوشة ٔ�یقونة مقدس�یة / صبحي سعد ا��ن غوشة (مؤلف) .- عامن: املؤلف، 2019 .- 156 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 956.4012 غ و ش   �دد ال�سخ: 1

.69

 

كتاب
اجلرمية املقدسة : ��دة امجلاعیة من ٔ�یدیولوج�ا الك�اب العربي اىل املرشوع الصهیوين / عصام خسن�ين (مؤلف) .- ا�و�ة: املركز

العريب لٔ�حباث ودراسة الس�یاسات، 2012 .- 192 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.4021 س خ ن   �دد ال�سخ: 1

.70

 

كتاب
قریة اجزم قضاء ح�فا : (امحلامة البیضاء) / لب�ب عبد السالم قدس�یه (مؤلف) .- عامن: دار وائل �ل�رش، 2010 .- 554 ص. : ایض.

؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.431 ق د س   �دد ال�سخ: 2

  (Jordan - History) 956.5   األردن - تاريخ  ● 

.71

 

كتاب
ثقاف�نا يف مخسني �اما / محمود ... [و �ٓخرون] العابدي (مؤلف) .- عامن: دا�رة الثقافة والف�ون، [19-] .- 395 ص.؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 956.5 ث ق ا   �دد ال�سخ: 1

.72

 

كتاب
ٔ�نطولوج�ا عامن ... الروح و اجلسد : دراسة يف تطور املدینة العربیة / سهام ملاكوي (مؤلف) �ذام قدورة (مؤلف) .- عامن:

[املؤلفني]، [19-] .- 207 ، 31 ص. : ایض. ؛ 21 مس.
رمق إالس�تد�اء: 956.511 م ل ك   �دد ال�سخ: 1
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