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بسم هللا الرحمن الرحيم
تعتبر الببليوغرافيا الوطنية المرآة التي تعكس ثقافة البلد وتراثها الفكري وقيمها
ومبادئها وممارساتها العملية ومجاالتها المعرفية المتباينة ،والتي يعد إصدارها احدى الوظائف
األساسية للمكتبة الوطنية باعتبارها الجهة المنوط بها حفظ تراث االمة.
َّ
المصنفات،
إن تطور الضبط الببليوغرافي الوطني يعتمد بالدرجة األولى على انتظام إيداع

وتعاون المؤلفين والناشرين في إيداع أعمالهم الفكرية وانتاجاتهم اإلبداعية حال نشرها ،مما يساعد على

إصدار الببليوغرافيا الوطنية في الوقت المناسب للتعريف باإلنتاج الفكري واالبداعي األردني لمؤلفين

أردنيين أو غير أردنيين المنشور داخل المملكة األردنية الهاشمية أو خارجها؛ ولتمكين الدارسين
والباحثين والمثقفين وغيرهم من االطالع على ما تم إنتاجه واصداره لالستفادة منه.
وقد دأبت دائرة المكتبة الوطنية ومنذ تأسيسها على اصدار الببليوغرافيا األردنية،

ويسرها أن تقدم هذا اإلصدار السنوي من خالل اتاحته على الموقع االلكتروني
 ،www.nl.gov.joوقد تضمن مجموعة الكتب التي تم ايداعها فعلياً لدى مركز اإليداع في

المكتبة الوطنية لعام  2019والبالغ عددها ( )3290عنوان ،منها ( )3209باللغة العربية و

( )81باللغة اإلنجليزية.
لهذا أتوجه بدعوة المؤلفين والناشرين إلى ضرورة إيداع إنتاجهم الذهني لدى دائرة المكتبة

الوطنية لالحتفاظ به لألجيال القادمة ليكون جزًء من الذاكرة الثقافية الوطنية؛ التي تحتفظ بها
ذاكرة الوطن.
وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة العاملين في دائرة المكتبة الوطنية على
جهودهم في إخراج هذا اإلصدار إلى النور .وفقنا هللا واياكم لخدمة بلدنا الحبيب في ظل
حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني بن الحسين أيده هللا وحماه.
وهللا ولي التوفيق
مدير عام دائرة المكتبة الوطنية

األستاذ الدكتور نضال األحمد العياصرة
عمان في 2020/8/4

هـذه الببلـيـوغـرافيـا:
تشتلل هذه الببليوغرافيا على الكتب التا صارت فا األرد للؤلفين أردنيين أو غير أردنيين ،والكتب التا نشرها
أردنيو سواء داخل األرد أو خارجه وذلك خالل عام  2017وأودعت فعليا ً لاى مركز اإليااع فا داررا اللكتبة
الوطنية ،ولقا أعات هذه الببليوغرافيا وفق نظام (سيلفونا) الذي عربته ركة النظم العربية اللتطورا و ركة
سيرسا داينكس.
تضم هذه الببليوغرافيا الكشافات التالية:
كشاف المؤلفين
يضم هذا الكشاف أسلاء اللؤلفين أ خاصا ً وهيئات ،وكذلك اللعاين واللشرفين واللترجلين واللحررين
واللشاركين الذين استبالوا بكللة [...وآخرو ] وقا ذكر بجانب اسم كل من م الرقم اللتسلسل للكتاب.
كشاف العناوين
يقتصر هذا الكشاف على ذكر عنوا الكتاب ورقله اللتسلسل.
كشاف الواصفات
تم اختيار الواصفات اللناسبة للكتاب من اللكنز اللوسع /جلع وتحرير محلود أحلا إتيم  -.علا  :مؤسسة عبا
الحليا وما ومركز جلعية اللاجا للتراث والثقافة بلاية دبا. 1996 ،
يحتوي هذا الكشاف على الواصفات واألرقام اللتسلسلة للكتب اللتعلقة ب ا.
وقا رتبت موضوعات الببليوغرافيا حسب التقسيلات الرريسة فا تصنيف ديوي العشري ،ثم روعا ترتيب
اللااخل الرريسة هجاريا ً تحت تلك اللوضوعات ،ثم وصف كل كتاب وصف (ببليوغرافياً) ذكر رقم اإليااع
والواصفات ورقم التصنيف.
وجرى تطبيق (التقنين الاولا للوصف الببليوغرافا) الذي يفرض مجلوعة من العناصر يجب تثبيت ا عن كل
كتاب ،مع استخاام عالمات الترقيم للفصل بين كل عنصرين والعناصر ها:
المؤلف :هو اللسؤول مبا را عن وضع مادا الكتاب ،وقا يكو
مؤلفا ً أو مترجلا أو محققا ً أو جامعا ً أو محرراً أو ارحاً.

خصا ً أو أكثر ،مؤسسة أو هيئة أو قا يكو دوره

العنوان :وهو الكللات أو اإل ارات التا ظ رت على الكتاب ،وهنالك العنوا اللوازي باللغة األجنبية ،والعنوا
الفرعا اللفسر للعنوا الرريسا.
الطبعة :تذكر الطبعة أو الطبعات غير األولى للكتاب.
مكان النشر :وهو اسم اللاينة التا نشر في ا الكتاب.
الناشر :وهو اللصار الذي يستعا به للحصول على الكتاب ،وقا يكو
نفسه.

خصا ً أو دار نشر ،أو ركة ،أو اللؤلف

سنة النشر :وها السنة التا صار في ا الكتاب.
الصفحات واألجزاء :ياو عاد صفحات الكتاب ،وإذا كانت هنالك أجزاء فتاو .
الصور التوضيحية :تثبت الصور التوضيحية إذا رافقت الصور مادا الكتاب .
السلسلة :يشار إلى السلسلة إ وجات مع رقم الكتاب حسب ترتيبه في ا.
ردمك :وهو الرقم الاولا اللعياري للكتاب.
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واستخامت الببليوغرافيا عالمات ورموزاً لتس يل إدراك عناصر اللطبوع الواحا بلعرفة عالمات الترقيم الفاصلة
بين هذه العناصر ،وأهم هذه العالمات:
(=) للفصل بين العنوا األصلا والعنوا اللوازي.
( )/للفصل بين عنصر العنوا وعنصر التأليف ،وقبل كل واصفة وبعاها.
( )-.للفصل بين عنصر التأليف والطبعة وبين الطبعة ومكا النشر.
( ):للفصل بين مكا النشر والنا ر وبين العنوا األصلا والفرعا وبين الصفحات والصور التوضيحية.
(؛) للفصل بين اللؤلف واللترجم أو اللحقق وللفصل بين السلسلة ورقل ا.
( )،للفصل بين النا ر وسنة النشر
أما الرموز التا استخامت فا الببليوغرافيا ف ا اللوز التالية:
ط

الطبعة

[ د .م].

دو مكا

[ د]. .

دو نا ر
الجزء

ص

الصفحة

رقم اإليااع ( إ عام ظ وره فا بيانات الوصف يال أ الكتاب أودع لاى اللكتبة الوطنية من غير
ر.إ.
الحصول على رقم إيااع )
ردمك

الرقم الاولا اللعياري للكتاب

م.و.

مسجل لاى داررا اللكتبة الوطنية

وروعا فا الترتيب ال جارا فا هذه الببليوغرافيا ما يلا :
ـ تطبيق الشيفرا العربية اللوحاا ( اسلو ) 499
ـ ترتيب الكللات :كللة كللة
ـ إهلال ال التعريف فا بااية أسم اللؤلف والعنوا
ـ معاملة السوابق مثل :ابن  ،آل ،كأن ا كللات مستقلة
ـ اعتبار :ــ ءآأإاؤئ ـ سابقة لأللف
( ا ) ـ سابقة للتاء

( ى ) ـ سابقة للياء
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معلومات إحصائية

جداول بيان توزيع الكتب حسب اللغة والموضوعات ومكان النشر ونوع
المسؤولية
جدول رقم () 1
الكتب موزعة حسب اللغة

اللغة
اللغة العربية

الرقم
1

اللغة اإلنجليزية

2

المجموع

اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية

16

عدد الكتب
3209

النسبة المئوية
%97.53

81

%2.46

3290

%100

جدول رقم () 2
الكتب موزعة حسب الموضوعات
الرقم

الموضوع

المعارف
1
العامة
الفلسفة وعلم
2
النفس
الديانات
3
العلوم
4
االجتماعية
اللغات
5
العلوم
6
الطبيعية
العلوم
7
التطبيقية
الفنون
8
اآلداب
9
 10التاريخ
والجغرافيا
المجموع

النسبة
المئوية

عدد الكتب
باللغة العربية

عدد الكتب
باللغة
االنجليزية

المجموع

66

1

67

%2.01

140

-

140

%4.3

364
830

2
34

366
864

%11.4
%26.26

135
46

2
9

137
55

%4.16
%1.67

271

13

284

%8.63

105
1032
220

1
17
2

106
1049
222

%3.22
%31.88
%6.74

3209

81

3290

%100

1200
1000
800
600
400
200
0
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جدول رقم ()3
الكتب موزعة حسب مكان النشر
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

المكان
عمان
إربد
الزرقاء
السلط
المفرق
عجلون
الكرك
جرش
مادبا
المجموع

عدد الكتب
باللغة
العربية
3020
156
18
4
4
1
3
2
1
3209

عمان
إربد
الزرقاء
السلط
المفرق
عجلون
الكرك
جرش
مادبا
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عدد الكتب
باللغة
اإلنجليزية
72
6
2
1
81

المجموع

3092
162
18
6
4
1
3
2
2
3290

النسبة
المئوية
%93.98
%4.92
%0.54
%0.18
%0.12
%0.03
%0.09
%0.06
%0.06
%100

جدول رقم () 4
الكتب موزعة حسب المسؤولية
الرقم

المكان

تأليف شخص
1
طبيعي
تأليف هيئة
2
ترجمة
3
إعداد
4
تحقيق
5
تقديم
6
رسوم
7
جمع
8
تحرير
9
 10تصميم
المجموع

عدد الكتب
باللغة
العربية

عدد الكتب
باللغة
اإلنجليزية

المجموع

النسبة
المئوية

3462

86

3548

%92.32

35
108
56
21
8
72
2
3
2
3733

8
4
10
2
110

43
112
56
31
8
72
2
5
2
3843

%1.11
%2.91
%1.45
%0.8
%0.2
%1.87
%0.05
%0.13
%0.05
%100

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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مثال توضيحي للبيانات الواردة في كل تسجيلة

رقم التصنيف الخاص

رقم التصنيف العام

اللوضوع العام

199-100

الفلسفة وعلم النفس

 150علم النفس

اللوضوع الخاص

< > 107

بيا اللسؤولية
رقم التصنيف

الرقم اللتسلسل

العنوا اللوازي
النا ر

عنوا الكتاب
نيومان ،فيليب

150.1986

نظريات التطور اإلنسانا = s iroeh

n muH f

 / t e pmlo hDفيليب نيوما  ،باربرا نيوما ؛ ترجلة مفيا نجيب
حوا ين ،حسن أبو طالب ،مراد عيسى علا  -.علا  :دار الفكـر،
423 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3334 : .
ردمك 978-9957-92-212-2 :
الواصفات / :علم النفس اإلنسانا//علم النفس/
رقم اإليااع
تاريخ النشر عاد الصفحات

مكا النشر
الرقم الاولا اللعياري
الواصفات

21

المعارف العامة
 001المعرفة
> < 01
001.079

عبد الجواد ،هبة محمد
بنك اللعلومات اللتنوعة  /هبة محلا عبا الجواد  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما80 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2968 : .
ردمك 978-9957-66-142-7 :
الواصفات / :اللعرفة العامة//اللعلومات//اللسابقات/
> < 02

001.4

ابراهيم ،عامر محمد
الاليل اللختصر فا كتابة البحوث واألطاريح العللية  /عامر محلا
ابراهيم ،محلا عانا محلا ،وسام علاد عبا الغنا  -.علا  :دار أمجا،
160 -.2019ص
ر .إ2018/9/4403 : .
ردمك 978-9957-99-913-1 :
الواصفات / :البحث (معلومات)//كتابة الرسارل/
> < 03

001.4

بخوش ،مديحة
أدوات البحث العللا  /مايحة بخوش  -.علا  :دار األيام-.2019 ،
188ص
ر .إ2019/7/3804 : .
ردمك 978-9957-95-749-0 :
الواصفات / :البحث العللا//أدوات البحث/
> < 04

001.4

عباس ،جمال أحمد
مناهج وأساليب البحث العللا  /جلال أحلا عباس ،م ى خالا
اب  -.علا  :دار أمجا234 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1228 : .
ردمك 978-9957-99-750-2 :
الواصفات / :البحث (معلومات)//أساليب البحث/
> < 05

001.4

الهيتي ،عماد عبد الرحمن
أساسيات كتابة ونشر األبحاث العللية  /علاد عبا الرحلن ال يتا -.
علا  :دار الوضاح143 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5718 : .
ردمك 978-9923-19-013-5 :
الواصفات / :أساليب البحث//البحث العللا/
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> < 06
001.4

ياسين ،جبيري
تقنيات البحث العللا  /جبيري ياسين  -.علا  :دار ومكتبة الحاما،
156 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3432 : .
ردمك 978-9957-66-094-9 :
الواصفات / :البحث (معلومات)//أساليب البحث/
> < 07

001.42

بهلول ،لطيفة
أساليب ومناهج البحث العللا باتباع من جية )= )IMRED
 /Introduction Methods Results And Discussionلطيفة ب لول،
ياسلينة علامرا ،نوال بوعالق  -.علا  :دار األيام310 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1807 : .
ردمك 978-9957-95-675-2 :
الواصفات / :البحث العللا//اللن جية//أساليب البحث/
> < 08

001.42

كريسويل ،جون
تصليم البحث النوعا :دراسة معلقة فا خلسة أساليب  /جو
كريسويل ،يريل بوث؛ ترجلة عباهللا أحلا الثور  -.علا  :دار الفكـر،
470 -.2019ص
ر .إ2018/8/4352 : .
ردمك 978-9957-92-205-4 :
الواصفات / :البحث (معلومات)//أساليب البحث/
> < 09

001.42

المشهداني ،سعد سلمان
من جية البحث العللا  /سعا سللا اللش اانا  -.علا  :دار أسامة،
248 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4809 : .
ردمك 978-9957-22-799-9 :
الواصفات / :أساليب البحث//األسلوب العللا/
> < 10

001.42

المناصير ،حسين جدوع
الوجيز فا البحث العللا ومناهجه  /حسين جاوع اللناصير ،عبا
الكاظم عزيز الجبوري  -.علا  :دار الوضاح240 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5370 : .
ردمك 978-9923-19-004-3 :
الواصفات / :أساليب البحث//األبحاث/
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> < 11
001.422

بركات ،زياد أمين
تصليم البحث وأساليبه اإلحصارية  /زياد أمين بركات  -.علا :
مؤسسة الوراق445 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4527 : .
ردمك 978-9957-33-669-1 :
الواصفات / :البحث (معلومات)//أساليب البحث//اإلحصاء/
> < 12

001.422

مطر ،حازم محمد
دليلك اإلحصارا فا البحث العللا  / flffحازم محلا مطر -.
علا  :مؤسسة الوراق263 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6074 : .
ردمك 978-9957-33-690-5 :
الواصفات / :البيانات اإلحصارية//البيانات الجاولية//أساليب
البحث//األسلوب العللا/
> < 13

001.96

يونغ ،لي جي
اكتشافات ملتعة  /لا جا يونغ؛ ترجلة مكتب النيل للاراسات
والترجلات  -.علا  :دار فضاءات10 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة مغامرات فا
اللتاهة ؛ ) 5
ر .إ2018/9/4489 : .
ردمك 978-9923-716-70-0 :
الواصفات / :اختبارات الذكاء//اللعرفة//األطفال/
> < 14

001.96

يونغ ،لي جي
الكشاف العظيم  /لا جا يونغ؛ ترجلة مكتب النيل للاراسات
والترجلات  -.علا  :دار فضاءات10 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة مغامرات فا
اللتاهة ؛ ) 4
ر .إ2018/9/4495 : .
ردمك 978-9923-716-64-9 :
الواصفات / :اختبارات الذكاء//اللعرفة//األطفال/

 004علم الحاسوب
> < 15
004.678

الزبيدي ،عبد العظيم حمزة
بكة اإلنترنت :تقنية غيرت وجه العالم  /عبا العظيم حلزا
الزبياي -.علا  :دار صفاء166 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة روارع السينلا )
ر .إ2018/9/4428 : .
ردمك 978-9957-687-64-9 :
الواصفات / :اإلنترنت //بكات الحاسوب/
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 005البرمجة
> < 16
005.1

الفخري ،نعمه عبدهللا
أساسيات فا تعاين البيانات :مفاهيم وتقنيات  /نعله عباهللا
الفخري -.علا  :دار األيام240 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3178 : .
ردمك 978-9957-95-582-3 :
الواصفات / :اإلنترنت//البيانات//البرمجة/
> < 17

005.133

الخزاعي ،وسام علي
الكامل فا تعلم اوراكل ( / )g11وسام علا الخزاعا  -.علا  :دار
ابن النفيس233(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2018/8/4244 : .
ردمك 978-9923-718-65-0 :
الواصفات / :لغات البرمجة//الحواسيب/
> < 18

005.3

القاضي ،محمد نمور
اللختصر فا الرسم ال ناسا باستخاام الحاسوب األوتوكاد  /محلا
نلور القاضا  -.علا  :مكتبة اللجتلع العربا207 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/5036 : .
ردمك 978-9957-83-676-4 :
الواصفات / :برامج الحاسوب//الرسم ال ناسا//البرمجيات/
> < 19

005.437

األرياني ،أروى يحيى
تصليم واج ات اللستخام التفاعلية = hD ueeDHe rf u
 / hD usee t fHghأروى يحيى األريانا ،نجود ها م الولياي  -.علا :
مؤسسة الوراق302 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5612 : .
ردمك 978-9957-33-757-5 :
الواصفات / :البرمجة التفاعلية//واج ات االستخاام//تصليم النظم/
/برامج الحاسوب/

> < 20
005.55

جبار ،حيدر شمخي
التطبيقات اإلحصارية فا مقاييس التربية الرياضية  /حيار لخا
جبار ،نصرهللا راضا مشجل  -.علا  :دار الوضاح152 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2847 : .
ردمك 978-9923-19-030-2 :
الواصفات / :البرامج اإلحصارية//الرياضيو //التاريس الرياضا/
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 006تطبيقات وأساليب حاسوبية خاصة
> < 21
006.3

الموسوي ،واثق علي
الذكاء االصطناعا  :Iبين األسلوب والتحليل  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام288(4 -. 2019 ،ص)  ( -.م ارات عللية فا
تطوير الذات )
ر .إ2019/1/88 : .
ردمك 978-9957-95-619-6 :
الواصفات / :النظم الخبيرا//التكنولوجيا//الذكاء االصطناعا//علم
الحاسوب/
> < 22

006.3

الموسوي ،واثق علي
الذكاء االصطناعا  :Iبين التطبيق واآلليات  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام303(5 -. 2019 ،ص)  ( -.م ارات عللية فا
تطوير الذات )
ر .إ2019/1/89 : .
ردمك 978-9957-95-618-9 :
الواصفات / :النظم الخبيرا//التكنولوجيا//الذكاء االصطناعا//علم
الحاسوب/
> < 23

006.3

الموسوي ،واثق علي
الذكاء االصطناعا  :Iبين الفلسفة واللف وم  /واثق علا
اللوسوي -.علا  :دار األيام380(1 -. 2019 ،ص)  ( -.م ارات عللية فا
تطوير الذات )
ر .إ2019/1/81 : .
ردمك 978-9957-95-622-6 :
الواصفات / :النظم الخبيرا//التكنولوجيا//الذكاء االصطناعا//علم
الحاسوب/
> < 24

006.3

الموسوي ،واثق علي
الذكاء االصطناعا  :Iبين اللن ج واالبتكار  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام272(3 -. 2019 ،ص)  ( -.م ارات عللية فا
تطوير الذات )
ر .إ2019/1/85 : .
ردمك 978-9957-95-620-2 :
الواصفات / :النظم الخبيرا//التكنولوجيا//الذكاء االصطناعا//علم
الحاسوب/
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> < 25
006.3

الموسوي ،واثق علي
الذكاء االصطناعا  :Iبين النظرية واللعرفة  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام344(2 -. 2019 ،ص)  ( -.م ارات عللية فا
تطوير الذات )
ر .إ2019/1/82 : .
ردمك 978-9957-95-621-9 :
الواصفات / :النظم الخبيرا//التكنولوجيا//الذكاء االصطناعا//علم
الحاسوب/
> < 26

006.35

يوسف ،حميدي عمار
مفاهيم وتطبيقات فا اللسانيات الحاسوبية  /حلياي علار يوسف -.
علا  :مركز الكتاب األكاديلا162 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1879 : .
ردمك 978-9957-35-333-9 :
الواصفات / :اللسانيات الحاسوبية//الذكاء االصطناعا//تطبيقات
الحاسوب/

 010البيبلوغرافيا
015.56324

> < 27
الونداوي ،مؤيد ابراهيم
خصيات عراقية فا وثارق بريطانية  :1923أعالم والية
اللوصل  /مؤيا ابراهيم الونااوي  -.علا  :دار الوضاح358 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2843 : .
ردمك 978-9923-19-036-4 :
الواصفات / :الببليوغرافيا الوطنية //خصيات وطنية//اللوصل
(العراق)/

 020علم المكتبات والمعلومات
020

> < 28
الدرهوبي ،محمد الهادي
دراسات فا علم اللكتبات واللعلومات  /محلا ال ادي
الارهوبا -.إربا :عالم الكتب الحايث274 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2018 : .
ردمك 978-9957-686-31-4 :
الواصفات / :اللكتبات//مراكز اللعلومات/

28

020

> < 29
عبيدات ،عثمان عبد القادر
مقامة فا علم اللعلومات  /عثلا عبا القادر عبياات  -.علا :
دار ومكتبة الحاما231 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1689 : .
ردمك 978-9957-66-069-7 :
الواصفات / :علم اللعلومات//علم اللكتبات/
> < 30

020

عوض هللا ،دينا حسن
تاريخ علم اللكتبات  /دينا حسن عوض هللا  -.علا  :دار غيااء،
233 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3598 : .
ردمك 978-9957-96-533-4 :
الواصفات / :علم اللكتبات//مراكز اللعلومات/
> < 31

023

025

025.1977

المجالي ،مشعل محمد
تنلية اللوارد البشرية فا اللكتبات ومراكز اللعلومات  /مشعل
محلا اللجالا  -.علا  :دار يافا العللية344 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4824 : .
ردمك 978-9957-697-47-1 :
الواصفات / :إدارا األفراد//اللكتبات//مراكز اللعلومات/
> < 32
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية  -رماح
اللكتبات واللعلومات والتوثيق :الوصول الحر لللعلومات  /مركز
البحث وتطوير اللوارد البشرية  -رماح  -.علا  :مؤسسة الوراق-. 2019 ،
522ص
ر .إ2018/11/5554 : .
ردمك 978-9957-33-687-5 :
الواصفات / :اللكتبات//مراكز اللعلومات//األر يف//أتلتة
اللكتبات/
> < 33
عبيدات ،عثمان عبد القادر
اللؤسسات العاللية وطرق تصنيف اللؤسسات األكاديلية  /عثلا
عبا القادر عبياات  -.علا  :دار ومكتبة الحاما264 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1967 : .
ردمك 978-9957-66-085-7 :
الواصفات / :علم اللكتبات/

29

> < 34
025.41

العناسوة ،محمد علي
التكشيف واالستخالص فا اللكتبات ومراكز اللعلومات  /محلا
علا العناسوا  -.علا  :دار جليس الزما 298 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5399 : .
ردمك 978-9957-81-373-4 :
الواصفات / :خامات االستخالص والتكشيف//التكشيف اآللا/
/تطبيقات الحاسوب/
> < 35

025.49

027.7

027.7026563

العناسوة ،محمد علي
اللكانز :ضبط اللصطلحات واللفاهيم فا التحليل اللوضوعا
للوثارق  /محلا علا العناسوا  -.علا  :دار جليس الزما -. 2019 ،
256ص
ر .إ2018/10/5398 : .
ردمك 978-9957-81-372-7 :
الواصفات / :اللكانز//رؤوس اللوضوعات//تطبيقات
الحاسوب/
> < 36
عبد الرحمن ،هادية يوسف
اللكتبات الجامعية ودورها فا بناء مجتلع اللعلومات  /هادية
يوسف عبا الرحلن  -.علا  :دار الخليج192 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/2/763 : .
ردمك 978-9957-615-27-7 :
الواصفات / :اللكتبات الجامعية/
> < 37
عزيز ،غالب عبد الكريم
اللكتبات الجامعية وتشريعات ا فا عصر التكنولوجيا :التطبيقات
العللية لتحقيق نظام اللكتبات الجامعية  /غالب عبا الكريم عزيز ،إيلا
م اي صالح  -.علا  :دار الوضاح336 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/173 : .
ردمك 978-9923-19-019-7 :
الواصفات / :اللكتبات الجامعية//التشريع اللكتبا//العراق/
> < 38

027.709565

الصرايرة ،خالد عبده
تكنولوجيا اللعلومات وأثرها على فاعلية االتصاالت اإلدارية
فا مكتبات الجامعات األردنية الحكومية والخاصة :دراسة مقارنة  /خالا
عباه الصرايرا  -.علا  :دار زهاي195 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5714 : .
ردمك 978-9923-17-024-3 :
الواصفات / :اللكتبات الجامعية//تكنولوجيا اللعلومات//معالجة
البيانات//االتصاالت اإلدارية//األرد /

30

027.70962

> < 39
خطاب ،السعيد مبروك
إدارا اللكتبات الجامعية فا البيئة الرقلية  /السعيا مبروك
خطاب  -.علا  :مؤسسة الوراق237 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6072 : .
ردمك 978-9957-33-692-9 :
الواصفات / :إدارا اللكتبات//اللكتبات الجامعية//اللكتبة
اإللكترونية//قواعا اللعلومات//مصر/
> < 40

027.8256531

المجالي ،مشعل محمد
واقع اللكتبة اللارسية فا محافظة الكرك وأثرها فا تشجيع
اللطالعة لاى طلبة الصفوف الرابع والخامس والسادس االبتاارا :دراسة
مياانية  /مشعل محلا اللجالا  -.علا  :دار يافا العللية219 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1481 : .
ردمك 978-9957-697-63-1 :
الواصفات / :اللكتبات اللارسية//اللاارس االبتاارية//الكرك
(األرد )/

 060المنظمات العامة والمتاحف
> < 41
060

الزعبي ،حسن علي
اللنظلات الذكية (منظور استراتيجا) = T EII LET
 / NLIT ZIحسن علا الزعبا ،مصطفى سليلا النواصرا-.
TO
علا  :دار وارل214 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3395 : .
ردمك 978-9957-91-540-7 :
الواصفات / :اللنظلات//السلوك التنظيلا/

 070الصحافة والنشر
> < 42
070.014

طيبي ،أحمد عبدهللا
دليل لغوي لتقويم لغة اإلعالم فا الجزارر  /أحلا عباهللا طيبا،
محلا سعيا رويسات ،طاهر يونس ها لا  -.إربا :عالم الكتب الحايث،
102 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3054 : .
ردمك 978-9923-14-110-6 :
الواصفات / :اإلعالم//اللغة//التواصل اللفظا/

31

> < 43
070.072

070.195

حمدي ،محمد الفاتح
مناهج البحث فا علوم واالتصال وطريقة إعااد البحوث  /محلا
الفاتح حلاي ،سليرا سطوطاح  -.علا  :دار ومكتبة الحاما-. 2019 ،
189ص
ر .إ2019/6/2967 : .
ردمك 978-9957-66-143-4 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري//مناهج البحث/
/البحوث/
> < 44
البيروتي ،سليمان مزعل
التصوير التلفزيونا :فن اإلعااد والتج يز  /سليلا مزعل
البيروتا  -.اللؤلف224 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4025 : .
الواصفات / :التلفزيو //التصوير التلفزيونا//البرامج التلفزيونية/
/اإلعااد الفنا//وسارل اإلعالم الجلاهيري/
> < 45

070.195

رضا ،مصطفى عباس
األساليب الفنية فا إنتا النشرات اإلخبارية  /مصطفى عباس
رضا  -.علا  :دار أسامة232 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2536 : .
ردمك 978-9957-22-778-4 :
الواصفات / :النشرات اإلخبارية//التلفزيو //وسارل االتصال
الجلاهيري/
> < 46

070.4

جرادات ،محمد مصطفى
الكتابة الساخرا فا الصحافة :محاولة للقراءا  /محلا مصطفى
جرادات  -.علا  :اآل نا رو 159 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3989 : .
ردمك 978-9923-13-029-2 :
الواصفات / :التسلية//الصحافة/
> < 47

070.4

حمدي ،ماطر عبدهللا
الصحافة فا اللجتلع  /ماطر عباهللا حلاي  -.علا  :دار الصايل،
218 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5220 : .
ردمك 978-9923-710-22-7 :
الواصفات / :حرية الصحافة//الصحافة//وسارل االتصال
الجلاهيري/
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> < 48
070.4

سلطان ،محمد صاحب
مبادئ الكتابة الصحفية :الشكل واألسلوب  /محلا صاحب
سلطا  -.علا  :دار اللسيرا340 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5559 : .
ردمك 978-9957-97-138-0 :
الواصفات / :التحقيق الصحفا//اللحررو //الصحافة/
> < 49

070.4

الطائي ،نور كريم
صحافتنا العربية والصحافة الغربية  /نور كريم الطارا  -.علا :
دار أمجا60 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2764 : .
ردمك 978-9923-25-152-2 :
الواصفات / :الصحافة//الصحافة العربية//الصحافة األجنبية/
> < 50

070.4

070.40285

الهوتي ،سارة أحمد
مصادر األخبار فا الصحافة  /سارا أحلا ال وتا  -.علا  :دار
أمجا194 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2368 : .
ردمك 978-9957-99-766-3 :
الواصفات / :الصحافة//وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 51
العاني ،بتول عبد العزيز
بيئة العلل اإللكترونا اإلعالما بين تلوث اللعلومات ومعايير
اللصااقية  /بتول عبا العزيز العانا  -.علا  :دار أمجا270 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2445 : .
ردمك 978-9923-25-140-9 :
الواصفات / :الصحافة اإللكترونية//وسارل االتصال الجلاهيري/
/الجرارم الحاسوبية//اإلعالم/
> < 52

070.4081

السيفية ،عائشة عبدهللا
االتساق واالنسجام فا مقاالت اللرأا العُلانية :جرياا عُلا
أنلوذجا ً  /عارشة عباهللا السيفية  -.إربا :عالم الكتب الحايث-. 2019 ،
216ص
ر .إ2018/11/5616 : .
ردمك 978-9923-14-038-3 :
الواصفات / :اللقاالت//اللحررو //الصحافة//اللرأا//سلطنة
عُلا /
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> < 53
070.4083

الجبوري ،زهرة محمد
أ كال ومضامين صحافة األطفال  /زهرا محلا الجبوري -.
علا  :دار صفاء286 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3944 : .
ردمك 978-9957-687-42-7 :
الواصفات / :الصحافة//األطفال/
> < 54

070.41

أبو عرجه ،تيسير أحمد
التحليل الصحفا اإلخباري الورقا واإللكترونا  /تيسير أحلا أبو
عرجه ،نسرين رياض عباهللا  -.علا  :دار اللسيرا243 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3646 : .
ردمك 978-9957-97-150-2 :
الواصفات / :التحرير الصحفا//الصحافة اإللكترونية//الصحافة
الورقية//الصحافة//اإلعالم/
> < 55

070.41

الدليمي ،عدنان محمد
اللقال الصحفا فا الصحافة العربية  /عانا محلا الاليلا -.
علا  :دار غيااء278 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5074 : .
ردمك 978-9957-96-602-7 :
الواصفات / :التحقيق الصحفا//التحرير (الكتابة)//الصحافة/
> < 56

070.41

مرابعي ،الطاهر أحمد
خبايا غرفة التحرير من معالجة البرقيات إلى كتابة التقارير /
الطاهر أحلا مرابعا  -.علا  :دار أسامة144 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2576 : .
ردمك 978-9957-22-779-1 :
الواصفات / :التحرير (الكتابة)//الصحافة/
> < 57

070.43

ذويب ،عثمان محمد
الخبر الصحفا واإللكترونا  /عثلا محلا ذويب  -.علا  :دار
أسامة192 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2534 : .
ردمك 978-9957-22-776-0 :
الواصفات / :األخبار//الصحافة/
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> < 58
070.435

العيسى ،جاسم محمد
حاود تطبيقات تكنولوجيا االتصال فا الصحافة  /جاسم محلا
العيسى  -.علا  :دار أمجا210 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5909 : .
ردمك 978-9957-99-688-8 :
الواصفات / :الصحافة//وسارل االتصال الجلاهيري//التكنولوجيا/
> < 59

070.442

ذويب ،عثمان محمد
اللقال االفتتاحا الصحفا  /عثلا محلا ذويب  -.علا  :دار
أسامة136 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2533 : .
ردمك 978-9957-22-775-3 :
الواصفات / :اللقاالت//النشر//الصحافة/
> < 60

070.442

عبيدات ،محمد محسن
مقاالت صحفية جاذبة  /محلا محسن عبياات  -.إربا :اللؤلف،
92 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3703 : .
الواصفات / :مقاالت صحفية//الصحافة//األرد /
> < 61

070.442

070.449320

070.4493236

عبيدات ،محمد محسن
مقاالت صحفية الذعة  /محلا محسن عبياات  -.إربا :اللؤلف،
107 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3704 : .
الواصفات / :مقاالت صحفية//الصحافة//األرد /
> < 62
محمد ،اسماعيل حمدي
الصحافة السياسية  /اسلاعيل حلاي محلا  -.علا  :دار غيااء،
469 -. 2019ص
ر .إ2018/8/3875 : .
ردمك 978-9957-96-576-1 :
الواصفات / :السياسة//الصحافة//البلاا العربية/
> < 63
العصيمي ،مرام ضيف هللا
الصحافة وقيم اللواطنة :دراسة تحليلية  /مرام ضيف هللا
العصيلا  -.علا  :دار األيام202 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1031 : .
ردمك 978-9957-95-655-4 :
الواصفات / :الصحافة//اللواطنة//الصحف/

35

070.5

071

> < 64
عبد المطلب ،رانيا عدلي
الوراقة والوراقو ومجالس األمالا ودورها فا الحياا العللية
بغرناطة 897-635هـ1492-1238/م  /رانيا عالا عبا اللطلب  -.علا :
دار أمجا430 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/5083 : .
ردمك 978-9957-99-661-1 :
الواصفات / :تاريخ األنالس /1492 – 711
> < 65
الوزان ،عبد الكريم عبد الجليل
الصحافة والعالقة مع الاول اإلقليلية والجوار  /عبا الكريم عبا
الجليل الوزا  -.علا  :دار أمجا222 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2367 : .
ردمك 978-9957-99-765-6 :
الواصفات / :الصحافة//وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 66

071.565

الزبيدي ،ماجد خالد
محنة الصحافة األردنية إبا االنتااب  /ماجا خالا الزبياي -.
إربا :اللؤلف251 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة دراسات أكاديلية فا الصحافة
األردنية والفلسطينية ; ) 1
ر .إ2019/6/2710 : .
الواصفات / :الصحافة//الصحافة اللحلية//حرية اإلعالم//االنتااب
البريطانا//األرد /

الفلسفة وعلم النفس
 110الفلسفة
> < 67
100

العاني ،سدير طارق
من وحا الفلسفة  /ساير طارق العانا  -.علا  :دار أمجا،
255 -.2019ص
ر .إ2017/11/5879 : .
ردمك 978-9957-99-670-3 :
الواصفات / :الفلسفة/
> < 68

100

العجلوني ،ابراهيم خليل
اء من الفلسفة  /ابراهيم خليل العجلونا  -.علا  :اللؤلف،
298 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2544 : .
ردمك 978-9923-9723-3-5 :
الواصفات / :اللقاالت الفلسفية//الفلسفة األدبية/

36

> < 69
100

الياسري ،عمار ابراهيم
التلثالت الفكرية للل لش فا الخطاب السينلاتوغرافا  /علار
ابراهيم الياسري  -.علا  :دار ابن النفيس376 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2475 : .
ردمك 978-9923-718-37-7 :
الواصفات / :الفلسفة/
> < 70

101

اليوسف ،علي محمد
أفكار و ذرات فلسفية  /علا محلا اليوسف  -.علا  :دار غيااء،
274 -. 2019ص
ر .إ2019/1/21 : .
ردمك 978-9957-96-655-3 :
الواصفات / :اللقاالت الفلسفية//الفلسفة/
> < 71

102

زتيلي ،خديجة
فا دروب الفكر والكتابة :حوار أجرته فاطلة الفالحا  /خايجة
زتيلا  -.علا  :دار فضاءات167 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1542 : .
ردمك 978-9923-716-13-7 :
الواصفات / :اللقاالت الفلسفيه//الفلسفة/

 110الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة)
> < 72
111

شاهين ،حرب محمد
سورين كيركيجارد فيلسوف الوجودية  /حرب محلا
علا  :اللؤلف112 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2047 : .
الواصفات / :الفلسفة الغربية//الفلسفة الاينية اللسيحية//الفلسفة/

اهين -.

> < 73
111.85

عزيز ،حاتم جاسم
التربية الجلالية ودورها فا اإلنلاء التربوي  /حاتم جاسم عزيز،
عاد محلود حلادي  -.علا  :دار صفاء370 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3489 : .
ردمك 978-9957-687-35-9 :
الواصفات / :علم الجلال//التربية/
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 120نظرية المعرفة ،السببية ،النوع البشري
> < 74
120

الخفاجي ،تومان غازي
نظرية علم النقطة فا تجايا الفكر العربا  /توما غازي الخفاجا،
خالا كاظم حلياي  -.علا  :دار كنوز اللعرفة252 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2303 : .
ردمك 978-9957-74-732-9 :
الواصفات / :نظرية اللعرفة//الفلسفة//الفكر العربا/
> < 75

120

هالل ،وليد
الفلسفة وأفق الف م والتأويل :تأمالت فا تأويلية اإلنسا اللعاصر /
وليا هالل  -.علا  :دار األيام214 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1790 : .
ردمك 978-9957-95-673-8 :
الواصفات / :اإلنسا //نظرية اللعرفة//التأويل//األنثروبولوجيا/
/الفلسفة/
> < 76

121

التكريتي ،ناجي عباس
حوارات فلسفية :جال الوجود والالوجود  /ناجا عباس التكريتا -.
علا  :دار األيام220(2 -. 2019 ،ص)  ( -.حوارات فلسفية ؛ ) 2
ر .إ2016/9/4549 : .
ردمك 978-9957-95-369-0 :
الواصفات / :الفلسفة//علم الوجود/
> < 77

126

التكريتي ،ناجي عباس
حوليات فلسفية :حوار فا نقا الذات  /ناجا عباس التكريتا -.
علا  :دار األيام218(2 -. 2019 ،ص)  ( -.حوليات فلسفية ؛ ) 2
ر .إ2016/9/4544 : .
ردمك 978-9957-95-368-3 :
الواصفات / :الفلسفة//الذات/
> < 78

126

درويش ،معين نواف
تطوير الذات والعلل  /معين نواف درويش  -.علا  :دار زهرا ،
152 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3744 : .
ردمك 978-9957-88-444-4 :
الواصفات / :الشخصية//علم النفس/
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> < 79
128

الحافظ ،منير عبدهللا
اللثنوية جالية التغريب فا مطارحات اللفترض :دراسة فكرية /
منير عباهللا الحافظ  -.علا  :دار الخليج263 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5623 : .
ردمك 978-9957-615-89-5 :
الواصفات / :الحياا (فلسفة)//الشعور الباطن//الفلسفة/
> < 80

128

قموه ،جميل برهم طافش
فلسفة خار اإلطار  /جليل برهم طافش قلوه  -.علا  :اآل
نا رو 151 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5854 : .
ردمك 978-9923-13-072-8 :
الواصفات / :اللذهب اإلسالما//العقالنية//التفكير//الحياا (فلسفة)/
> < 81

128.1

جندل ،جاسم محمد
كيلياء الروح  /جاسم محلا جنال  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
230ص  ( -.موسوعة كيلياء العواطف )
ر .إ2018/7/3803 : .
ردمك 978-9957-65-167-1 :
الواصفات / :الروح//اإلنسا //الجسا//النفس/
> < 82

128.2

األعسم ،عبد األمير
مقاربات فلسفية فا تشريح العقل عنا العرب  /عبا األمير األعسم -.
علا  :دار دجلة446 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3437 : .
ردمك 978-9923-732-54-0 :
الواصفات / :العقل//الفكر اللعاصر//الحضارات القايلة//الفلسفة/
> < 83

128.2

الحافظ ،منير عبدهللا
هام العقل اللفارق :ا تغاالت ملكة اللعقلن قاما ً وحاثا ً  /منير عباهللا
الحافظ  -.علا  :دار الخليج278 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5982 : .
ردمك 978-9923-23-045-9 :
الواصفات / :العقل//الفلسفة السفسطارية//الفلسفة اليونانية//الاين/
/الفلسفة/
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> < 84
128.3

التكريتي ،ناجي عباس
حوارات فلسفية :جال الحب واالغتراب  /ناجا عباس التكريتا -.
علا  :دار األيام220(3 -. 2019 ،ص)  ( -.حوارات فلسفية ؛ ) 3
ر .إ2016/9/4550 : .
ردمك 978-9957-95-370-6 :
الواصفات / :الفلسفة//االغتراب//العواطف/
> < 85

128.3

التكريتي ،ناجي عباس
حوارات فلسفية :حوار فا التذكر والتذكير  /ناجا عباس
التكريتا -.علا  :دار األيام224 -. 2019 ،ص  ( -.حوارات فلسفية ؛ ) 1
ر .إ2016/9/4548 : .
ردمك 978-9957-95-373-7 :
الواصفات / :الفلسفة//التذكر/
> < 86

128.3

التكريتي ،ناجي عباس
حوليات فلسفية :جال الضعف والقوا  /ناجا عباس التكريتا -.
علا  :دار األيام220 -. 2019 ،ص  ( -.حوليات فلسفية ؛ ) 5
ر .إ2016/9/4547 : .
ردمك 978-9957-95-365-2 :
الواصفات / :القارات//القوا//الفلسفة/
> < 87

128.33

الوردي ،علي
م زلة العقل البشري  /علا الوردي  -.علا  :وزارا الثقافة،
303 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3194 : .
الواصفات / :التفكير//الفلسفة/
> < 88

128.4

128.4

التكريتي ،ناجي عباس
حوارات فلسفية :جال الحب والزمن  /ناجا عباس التكريتا -.
علا  :دار األيام236(4 -. 2019 ،ص)  ( -.سلسلة حوارات فلسفية ؛ ) 4
ر .إ2016/9/4551 : .
ردمك 978-9957-95-371-3 :
الواصفات / :الفلسفة//العواطف/
> < 89
التكريتي ،ناجي عباس
حوليات فلسفية :جال الحب واأللم  /ناجا عباس التكريتا  -.علا :
دار األيام220(3 -. 2019 ،ص)  ( -.حوليات فلسفية ؛ ) 3
ر .إ2016/9/4545 : .
ردمك 978-9957-95-366-9 :
الواصفات / :العواطف//الفلسفة/

40

> < 90
128.5

128.6

التكريتي ،ناجي عباس
حوليات فلسفية جال اللوت والحياا  /ناجا عباس التكريتا -.
علا  :دار األيام220(4 -. 2019 ،ص)  ( -.حوليات فلسفية ؛ ) 4
ر .إ2016/9/4546 : .
ردمك 978-9957-95-367-6 :
الواصفات / :الوفاا//الفلسفة/
> < 91
سمير ،عليوي عبد العزيز
صورا الجسم :مقاربات نفسية نظرية وإكلينيكية  /عليوي عبا
العزيز سلير  -.إربا :عالم الكتب الحايث264 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2112 : .
ردمك 978-9957-686-73-4 :
الواصفات / :األنثروبولوجيا//علم النفس/

 130الظواهر الخارقة
> < 92
133

العدوان ،هاني محمود
دراسات وبحوث فا الباراسيكولوجا  /هانا محلود العاوا -.
علا  :دار الراية200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5153 : .
ردمك 978-9957-622-58-9 :
الواصفات / :التنويم اللغناطيسا//علم نفس التخاطر//الظواهر
الطبيعية الخارقة/
> < 93

133.8

الحلي ،حسين عبد الكريم
ظواهر غامضة حيرت العللاء  /حسين عبا الكريم الحلا  -.علا :
دار الوضاح195 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/642 : .
ردمك 978-9923-19-024-1 :
الواصفات / :الظواهر الطبيعية الخارقة/
> < 94

133.8

خلف ،ريكان ابراهيم
الباراسايكولوجا بين النظرية والتطبيق  /ريكا ابراهيم خلف -.
علا  :دار دجلة267 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1868 : .
ردمك 978-9923-732-22-9 :
الواصفات / :الباراسيكولوجيا//الشعور الباطن//علم نفس التخاطر/

41

 140مذاهب واتجاهات فلسفية معينة
> < 95
140

التكريتي ،ناجي عباس
جاليات فلسفية حوار الحكلاء( :رسارل فا النقا الفلسفا)  /ناجا
عباس التكريتا  -.علا  :دار األيام222(1 -. 2019 ،ص)  ( -.جاليات
فلسفية ؛ ) 1
ر .إ2016/9/4553 : .
ردمك 978-9957-95-376-8 :
الواصفات / :الفلسفة/
> < 96

140

ديورانت ،ول
مباهج الفلسفة  /ول ديورانت  -.علا  :وزارا الثقافة-. 2019 ،
328(2ص)
ر .إ2019/6/3326 : .
ردمك 978-9957-94-515-2 :
الواصفات / :الفلسفة/
> < 97

140

ديورانت ،ول
مباهج الفلسفة  /ول ديورانت  -.علا  :وزارا الثقافة-. 2019 ،
302ص
ر .إ2019/6/3324 : .
الواصفات / :الفلسفة/
> < 98

142

الحسيني ،قاسم جليل
النقا الفنا :األسلوب بين القايم واللعاصرا  /قاسم جليل الحسينا -.
علا  :الاار اللن جية192 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2518 : .
ردمك 978-9957-608-93-4 :
الواصفات / :الفلسفة النقاية//الفلسفة/
> < 99

149

غصيب ،هشام
العقل واللن ج فا الثورا العللية الكبرى  /هشام غصيب  -.علا :
وزارا الثقافة144 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3195 : .
الواصفات / :العقل//الفلسفة/
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> < 100
149.9

خضير ،باسم خيري
الحجا وتوجيه الخطاب :مف ومه ومجاالته وتطبيقات فا خطب
ابن نباته  /باسم خيري خضير  -.علا  :دار صفاء199 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2384 : .
ردمك 978-9957-687-08-3 :
الواصفات / :الفكر الغربا//الفلسفة/
> < 101

149.91

يوسف ،حميدي عمار
التعريف بين التراث العربا والفكر الغربا :دراسة مقارنة /
حلياي علار يوسف  -.إربا :عالم الكتب الحايث258 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2160 : .
ردمك 978-9957-686-83-3 :
الواصفات / :الفلسفة//اللاارس الفلسفية//التراث العربا/
> < 102

149.97

السيد ،السيد نصر الدين
علوم ما بعا الحااثة :اللفاهيم والتااعيات  /السيا نصر الاين السيا-.
علا  :دار الشروق273 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2488 : .
ردمك 978-9957-00-739-3 :
الواصفات / :الحااثة//اللجتلع//اللعرفة//الفلسفة/
> < 103

149.97

عمر ،ازراج
من أين جاءت ما بعا البنبوية ومقاربات أخرى  /ازرا علر ،فر
هللا صالح ديب  -.علا  :دار فضاءات137 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5917 : .
ردمك 978-9923-729-49-6 :
الواصفات / :التركيبية//اللاارس الفلسفية//اللقاالت الفلسفية/

 150علم النفس
150

> < 104
المهداوي ،عبدهللا محمد
اللواج ة النفسية لألحااث الصادمة :حوادث اللرور أنلوذجا ً /
عباهللا محلا الل ااوي  -.علا  :دار الرنيم290 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1805 : .
ردمك 978-9957-691-37-0 :
الواصفات / :علم النفس االنفعالا//علم النفس/

43

> < 105
150.1943

ابريعم ،سامية خالد
االضطرابات السلوكية :التعريف ،النظريات اللفسرا ،أبرز
األ كال  /سامية خالا ابريعم  -.علا  :دار الجنا 169 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4871 : .
ردمك 978-9957-649-59-3 :
الواصفات / :السلوكية//العال السلوكا//االضطرابات/
> < 106

150.1986

عبيد ،عادل علي
ما قبل الخلسين :بحث فا النفس اإلنسانية  /عادل علا عبيا -.
علا  :دار أمجا154 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3265 : .
ردمك 978-9923-25-192-8 :
الواصفات / :علم النفس اإلنسانا//الروحانية//العقل//علم النفس/
> < 107

150.1986

نيومان ،فيليب
n muH f
نظريات التطور اإلنسانا = s iroeh
 / t e pmlo hDفيليب نيوما  ،باربرا نيوما ؛ ترجلة مفيا نجيب
حوا ين ،حسن أبو طالب ،مراد عيسى علا  -.علا  :دار الفكـر-. 2019 ،
423ص
ر .إ2019/7/3334 : .
ردمك 978-9957-92-212-2 :
الواصفات / :علم النفس اإلنسانا//علم النفس/
> < 108

150.7

صباح ،نصراوي
القياس النفسا :مبادئ ومفاهيم أساسية ،اللقاييس النفسية بناؤها
وتكييف ا ،التحليل العاملا والنلذجة  /نصراوي صباح  -.علا  :دار األيام،
160 -. 2019ص
ر .إ2019/8/4470 : .
ردمك 978-9957-95-759-9 :
الواصفات / :أبحاث علم النفس//االختبارات النفسية//علم النفس/
> < 109

152

جندل ،جاسم محمد
كيلياء الجسا  /جاسم محلا جنال  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
217ص  ( -.موسوعة كيلياء العواطف )
ر .إ2018/7/3613 : .
ردمك 978-9957-65-158-9 :
الواصفات / :جسم اإلنسا //علم النفس/
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152

> < 110
سلمي ،عالء عبد الرحمن
االضطرابات والضغوطات النفسية فا ضوء البرمجة اللغوية
العصبية  /عالء عبا الرحلن سللا  -.علا  :دار الجنادرية-. 2019 ،
192ص
ر .إ2019/3/1624 : .
ردمك 978-9957-610-27-2 :
الواصفات / :االضطرابات//العواطف واالنفعاالت//علم النفس
العاطفا/
> < 111

152

152.188

152.3

الموصلي ،سامي أحمد
السالح السايكترونا للسيطرا على العقل والتحكم به عبر األقلار
الصناعية  /ساما أحلا اللوصلا  -.علا  :دار دجلة134 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2381 : .
ردمك 978-9923-732-40-3 :
الواصفات / :العقل (علم النفس)//علم النفس العصبا//األقلار
الصناعية/
> < 112
داود ،صبرينة عبد القادر
كبسوالت تحفيز  /صبرينة عبا القادر داود  -.علا  :دار كنوز
اللعرفة288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2871 : .
ردمك 978-9957-74-748-0 :
الواصفات / :التحفيز//اللواقف//علم النفس/
> < 113
عبد القادر ،محمد ممتاز
لغة الجسا  /محلا ملتاز عبا القادر ،حكلت أحلا سلير  -.علا :
دار عالم الثقافة315 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/655 : .
ردمك 978-9957-73-235-6 :
الواصفات / :لغة الجسا//علم النفس/
> < 114

152.334

الدليمي ،ناهدة عبد زيد
استراتيجيات فا التعلم الحركا  /ناهاا عبا زيا الاليلا  -.علا :
دار الرضوا 155 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4413 : .
ردمك 978-9957-76-680-1 :
الواصفات / :الحركة//الوظارف الفسيولوجية//التعلم/

45

> < 115
152.4

ريف ،جون مارشال
ف م الاافعية واالنفعال  /جو مار ال ريف؛ ترجلة ثارر أحلا
غباري  -.علا  :دار الفكـر749 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4350 : .
ردمك 978-9957-92-204-7 :
الواصفات / :االنفعاالت//العواطف/
> < 116

152.41

جندل ،جاسم محمد
كيلياء الحب  /جاسم محلا جنال  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
328ص
ر .إ2018/7/3501 : .
ردمك 978-9957-65-147-3 :
الواصفات / :الحب//العواطف//علم النفس/
> < 117

152.41

جندل ،جاسم محمد
كيلياء العاطفة  /جاسم محلا جنال  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
234ص  ( -.موسوعة كيلياء العاطفة )
ر .إ2018/7/3612 : .
ردمك 978-9957-65-159-6 :
الواصفات / :العواطف//علم النفس/
> < 118

152.42

جندل ،جاسم محمد
كيلياء السعادا  /جاسم محلا جنال  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
270ص
ر .إ2018/7/3500 : .
ردمك 978-9957-65-146-6 :
الواصفات / :السعادا//العواطف//علم النفس/
> < 119

152.46

جندل ،جاسم محمد
كيلياء الخوف  /جاسم محلا جنال  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
252ص
ر .إ2018/7/3503 : .
ردمك 978-9957-65-149-7 :
الواصفات / :الخوف//العواطف//علم النفس/

46

> < 120
152.47

التل ،شادية أحمد
ال تغضب  /ادية أحلا التل  -.إربا :عالم الكتب الحايث-.2019 ،
152ص
ر .إ2018/4/2020 : .
ردمك 978-9957-686-33-8 :
الواصفات / :الغضب//العواطف//علم النفس/
> < 121

152.47

جمعه ،فرج خير الدين
إدارا الغضب والعنف عنا الرياضيين  /فر خير الاين جلعه -.
علا  :دار أمجا194 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2715 : .
ردمك 978-9957-99-843-1 :
الواصفات / :الغضب//العواطف//الالعبو /
> < 122

153

جاكندوف ،راي
دليل ميسر إلى الفكر واللعنى  /راي جاكناوف؛ ترجلة حلزا
قبال اللزينا  -.علا  :دار كنوز اللعرفة424 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2848 : .
ردمك 978-9957-74-742-8 :
الواصفات / :العقل (علم نفس )//التفكير/
> < 123

153

حماد ،شوقي سليم
إدارا العقل  /وقا سليم حلاد  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
222ص
ر .إ2019/4/1757 : .
ردمك 978-9957-95-660-8 :
الواصفات / :العقل//الج از العصبا//القيادا//علم النفس اللعرفا/
> < 124

153

الخالدي ،جمال خليل
فإنك بأعيننا  /جلال خليل الخالاي  -.علا  :دار الجنا -. 2019 ،
274ص
ر .إ2018/7/3599 : .
ردمك 978-9957-649-46-3 :
الواصفات / :العواطف//علم النفس/
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> < 125
153

الزامل ،مهند غازي
الذكاء العاطفا  /م نا غازي الزامل  -.علا  :دار ومكتبة الحاما،
120 -. 2019ص
ر .إ2019/8/4067 : .
ردمك 978-9957-66-176-2 :
الواصفات / :العلليات العقلية//الذكاء//العواطف//علم النفس/
> < 126

153.1

153.1

153.152

خصاونة ،آمنة حكمت
استراتيجيات التذكر ودورها فا تنلية أداء الذاكرا العاملة  /آمنة
حكلت خصاونة  -.علا  :اللعا210 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/50 : .
الواصفات / :علم النفس اللعرفا//الذاكرا//التفكير//العقل (علم
النفس)/
> < 127
مكاحله ،عبد الكريم أحمد
كيف تنلا ذاكرتك  /عبا الكريم أحلا مكاحله  -.دار سفيا ،
80 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1988 : .
ردمك 978-9923-745-22-9 :
الواصفات / :الذاكرا//النسيا //العلليات العقلية/
> < 128
الزغول ،عماد عبد الرحيم
نظريات التعلم  /علاد عبا الرحيم الزغول  -.علا  :دار الشروق،
295 -. 2019ص
ر .إ2019/2/670 : .
ردمك 978-9957-00-733-1 :
الواصفات / :طرق التعلم//علم النفس//اللجتلعات/
> < 129

153.1532

الحيالي ،سنديه مروان
االنتباه من منظور إداري  /سنايه مروا الحيالا ،نجلة يونس آل
مراد  -.علا  :دار األيام160 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3131 : .
ردمك 978-9957-95-576-2 :
الواصفات / :االنتباه//علليات التعلم//اإلدارا/

48

153.4

> < 130
الياصجين ،فرحان محمد
فاعلية برنامج تاريبا مستنا إلى نظرية تريز فا تنلية م ارات
التفكير الناقا  /فرحا محلا الياصجين  -.علا  :دار زهرا -. 2019 ،
184ص
ر .إ2016/4/1498 : .
ردمك 978-9957-88-274-7 :
الواصفات / :التفكير//علم النفس//العلليات العقلية/
> < 131

153.42

التميمي ،رائد رمثان
التفكير مفاهيم وتطبيقات  /رارا رمثا
الخيكانا  -.علا  :دار صفاء290 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4434 : .
ردمك 978-9957-687-69-4 :
الواصفات / :التفكير//العقل (علم النفس)/

التليلا ،زيا علوا

> < 132
153.8

عبد الحق ،أماني طه
يكفيك رف اللحاولة  /أمانا طه عبا الحق  -.علا  :اللؤلف،
168 -. 2019ص
ر .إ2019/11/5679 : .
ردمك 978-9957-67-368-0 :
الواصفات / :اإلدارا//تعايل السلوك//ضبط النفس//علم النفس/
> < 133

153.8

غباربة ،سالم أسعد
تحرر من ق رك  /سالم أسعا غباربة  -.علا  :دار جرير،
112 -.2019ص
ر .إ2019/6/2887 : .
ردمك 978-9957-38-412-8 :
الواصفات / :اإلرادا//ضبط النفس//تحايات الحياا//علم نفس/
> < 134

153.85

الخطيب ،جمال محمد
تعايل السلوك اإلنسانا :دليل العاملين فا اللجاالت النفسية
والتربوية واالجتلاعية  /جلال محلا الخطيب  -.علا  :دار حنين-. 2019 ،
404ص
ر .إ2018/9/4451 : .
ردمك 978-9957-17-801-7 :
الواصفات / :العالقات بين األفراد//السلوك//علم النفس/
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> < 135
155

الفتلي ،حسين هاشم
اللزا والشخصية وعالقت لا ببعض :اللتغيرات النفسية والتربوية/
حسين ها م الفتلا  -.علا  :دار الرضوا 264 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2300 : .
ردمك 978-9957-76-649-8 :
الواصفات / :علم النفس الفردي//الشخصية//العواطف/
> < 136

155

لوري ،دون
تحليل الشخصية  /دو لوري؛ ترجلة حورية حلزا  -.علا  :دار
كنوز اللعرفة152 -. 2019 ،ص
ر .إ2013/9/3064 : .
ردمك 978-9957-74-300-0 :
الواصفات / :الشخصية//علم النفس الفردي/
> < 137

155.2

155.2

أبو حميد ،ديما حيدر
غير تفكيرك تتغير حياتك  /ديلا حيار أبو حليا  -.ط -. 2علا :
اللؤلف265 -. 2019 ،ص
ر .إ2013/2/679 : .
الواصفات / :الشخصية//التفكير//علم النفس الفردي/
> < 138
أبو حميدان ،يوسف عبد الوهاب
مقامة فا علم نفس الشخصية :اللف وم والنظريات واالضطرابات
واللقاييس  /يوسف عبا الوهاب أبو حلياا  -.علا  :دار العامرية-. 2019 ،
322ص
ر .إ2019/1/248 : .
ردمك 978-9957-609-14-6 :
الواصفات / :علم نفس الشخصية//تطوير الشخصية//اضطرابات
الشخصية//علم النفس الفردي/
> < 139

155.2

اسماعيل ،ختام أحمد
اإليجابية فا حياتنا :اباأ حياتك من جايا  /ختام أحلا اسلاعيل -.
علا  :دار ابن النفيس104 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4316 : .
ردمك 978-9923-718-70-4 :
الواصفات / :علم النفس الفردي/
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> < 140
155.2

جمال ،رنا أحمد
 8خطوات فا إدارا التنلية الذاتية  /رنا أحلا جلال  -.علا  :دار
ابن النفيس162 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2473 : .
ردمك 978-9923-718-35-3 :
الواصفات / :الذات//علم النفس الفردي/
> < 141

155.2

جمال ،رنا أحمد
كيف لتغيير وإدارا حياتك نحو األفضل :أنت وحاك من يستطيع أ
يرفع من هلتك  /رنا أحلا جلال  -.علا  :دار ابن النفيس153 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2474 : .
ردمك 978-9923-718-36-0 :
الواصفات / :علم النفس الفردي/
> < 142

155.2

حسن ،صالح الحاج
الطريق إلى النجاح وتطوير الشخصية  /صالح الحا
علا  :دار الخليج314 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6557 : .
ردمك 978-9957-615-77-2 :
الواصفات / :النجاح//الشخصية//علم النفس/

حسن -.

> < 143
155.2

رشدي ،هند محمد
الشخصية الكاريزمية  /هنا محلا ر اي  -.علا  :دار عالم
الثقافة320 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3228 : .
ردمك 978-9957-73-247-9 :
الواصفات / :الشخصية الفردية//تعايل السلوك//علم النفس الفردي/
/البرمحة العصبية/
> < 144

155.2

الزغول ،رافع عقيل
نظريات الشخصية  /رافع عقيل الزغول ،عبا السالم هانا عبا
الرحلن ،خلاو ابراهيم الابابا  -.علا  :دار اللسيرا520 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5560 : .
ردمك 978-9957-97-137-3 :
الواصفات / :الشخصية//تطوير الشخصية//عللاء النفس//علم
النفس الفردي/

51

> < 145
155.2

السالم ،سنا صقر
رؤيتك للحياا102 :زاوية لحياا أجلل  /سنا صقر السالم  -.علا :
دار دجلة276 -. 2019 ،ص  ( -.م ارات عللية فا تطوير الذات ؛ ) 2
ر .إ2018/11/5598 : .
ردمك 978-9923-732-06-9 :
الواصفات / :الحياا (فلسفة)//العواطف//األنثروبولوجيا/
> < 146

155.232

155.232

بدران ،منال أسامة
إضاءات حول التنلر  /منال أسامة بارا  -.علا  :اللؤلف،
280 -. 2019ص
ر .إ2019/8/4200 : .
ردمك 978-9957-67-326-0 :
الواصفات / :التنلر//الغضب//االضطرابات االنفعالية//السلوك
االجتلاعا//علم النفس االنفعالا/
> < 147
بن مجاهد ،فاطمه الزهراء
سلسلة فا علم النفس العيادي :ظاهرا التنلر وضوابط تقايرها
طلوح ما بعا أداا كوبر سليث  /فاطله الزهراء بن مجاها  -.علا  :دار ابن
بطوطة2 -. 2019 ،مج(205ص)
ر .إ2019/11/5894 : .
الواصفات / :العاوانية//االنفعاالت//التنشئة االجتلاعية//الصراع
االجتلاعا//سيكولوجيا األطفال//علم النفس االجتلاعا/
> < 148

155.25

"سيد أحمد" ،سلوى
فا رأسا دجاجة  /سلوى "سيا أحلا"  -.علا  :اللؤلف-.2019 ،
143ص
ر .إ2019/1/503 : .
الواصفات / :الثقافة اللعاصرا//العلوم االجتلاعية/
> < 149

155.25

فخر الدين ،هادي
كبسولة التغيير :الكبسولة السحرية فا التنلية البشرية  /هادي فخر
الاين  -.علا  :دار رزاد235 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/207 : .
ردمك 978-9923-702-25-3 :
الواصفات / :تطوير الشخصية//التنلية البشرية//الشخصية/

52

> < 150
155.4

جابر ،منال جمال
الخوف والقلق عنا األطفال وكيفية التغلب علي ا  /منال جلال
جابر -.علا  :دار زهرا 97 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/11/5324 : .
ردمك 978-9957-88-244-0 :
الواصفات / :سيكولوجية الطفولة//العواطف//علم النفس/
> < 151

155.4

حماد ،شوقي سليم
برمجة الطفل  /وقا سليم حلاد  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
188ص
ر .إ2019/6/2676 : .
ردمك 978-9957-95-719-3 :
الواصفات / :سيكولوجية الطفولة//فرط الحركة//العال //رعاية
األطفال//الطالب غير العادين/
> < 152

155.4

الخالدي ،عصام محمد
الصحة النفسية للطفل( :دليل األسرا للتعامل مع األطفال نفسيا) /
عصام محلا الخالاي  -.علا  :دار زهرا 188 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/10/4970 : .
ردمك 978-9957-88-236-5 :
الواصفات / :علم النفس//الطفولة/
> < 153

155.4

155.4

سالم ،منير موسى
سيكولوجيا تطور النلو عنا األطفال  /منير موسى سالم  -.علا :
دار زمزم236 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2117 : .
ردمك 978-9957-72-171-8 :
الواصفات / :سيكولوجية األطفال//نلو الطفل/
> < 154
الشميري ،عبد الرقيب عبده
حاجات الطفولة ومشكالت ا  /عبا الرقيب عباه الشليري  -.علا :
دار وارل349 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2170 : .
ردمك 978-9957-91-520-9 :
الواصفات / :سيكولوجية الطفولة//نلو الطفل/
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> < 155
155.4

عباس ،أسماء
العال اللعرفا السلوكا الضطراب القلق اللعلم لاى األطفال:
دراسة مياانية  /أسلاء عباس  -.علا  :دار األيام216 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4019 : .
ردمك 978-9957-95-754-4 :
الواصفات / :سيكولوجية األطفال//القلق//االضطرابات//العال
السلوكا//علم النفس اللعرفا/
> < 156

155.4

عطير ،ربيع شفيق
مشكالت الطفولة السلوكية والنفسية :واقع ا ،حلول ا  /ربيع فيق
عطير  -.علا  :دار أسامة256 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2410 : .
ردمك 978-9957-22-772-2 :
الواصفات / :سيكولوجية الطفولة//علم النفس/
> < 157

155.4

الفلفلي ،هناء حسين
ماخل إلى تربية الطفل  /هناء حسين الفلفلا ،أمة الرزاق محلا
الو لا  -.علا  :دار أمجا287 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5125 : .
ردمك 978-9957-99-666-6 :
الواصفات / :علم النفس//الطفولة/
> < 158

155.4

155.41

الندريث ،غاري لـ.
اللعب العالجا فن العالقة  /غاري لـ .الناريث؛ ترجلة محلا
حلاا الفارس الطحاينة ،عباهللا علا الشرما  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
431ص
ر .إ2018/9/4808 : .
ردمك 978-9957-65-175-6 :
الواصفات / :األطفال//اللعالجة باللعب//سيكولوجية الطفولة/
> < 159
عبد الغني ،خالد محمد
الاالالت النفسية لتطور رسوم األطفال واللراهقين  /خالا محلا
عبا الغنا  -.علا  :مؤسسة الوراق190 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/384 : .
ردمك 978-9957-33-702-5 :
الواصفات / :سيكولوجية األطفال//سيكولوجية اللراهقين//علم
نفس الطفولة/
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155.413

155.67

155.8491597

> < 160
الغريري ،سعدي جاسم
الذكاء االنفعالا لاى طفل الروضة  /سعاي جاسم الغريري،
إيلا يونس العبادي  -.علا  :مكتبة اللجتلع العربا183 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5861 : .
ردمك 978-9957-83-660-3 :
الواصفات / :سيكولوجية األطفال//الذكاء//علم النفس/
> < 161
عبد الغني ،خالد محمد
سيكولوجية الشيخوخة :األسباب والخصارص والنظريات
اللفسرا واألمراض  /خالا محلا عبا الغنا  -.علا  :مؤسسة الوراق،
204 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4544 : .
ردمك 978-9957-33-673-8 :
الواصفات / :الشيخوخة//اللسنو //علم النفس/
> < 162
مصطفى ،يوسف حمه صالح
مالمح الشخصية الكوردية :دراسات نفسية اجتلاعية على فئات
من اللجتلع الكوردي  /يوسف حله صالح مصطفى  -.علا  :دار دجلة،
644 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2382 : .
ردمك 978-9923-732-41-0 :
الواصفات / :علم النفس االجتلاعا//األكراد (العراق)/
/خصارص الشخصية/
> < 163

155.9

حسين ،نغم هادي
علم النفس البيئا  /نغم هادي حسين  -.علا  :دار صفاء،
240 -.2019ص
ر .إ2018/9/4404 : .
ردمك 978-9957-687-56-4 :
الواصفات / :علم النفس البيئا//علم النفس/
> < 164

155.9042

التميمي ،محمود كاظم
اإلج اد والصحة النفسية  /محلود كاظم التليلا ،طالب خلف
حسن  -.علا  :دار دجلة216 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5263 : .
ردمك 978-9957-71-994-4 :
الواصفات / :اإلج اد//الصحة النفسية//علم النفس/
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> < 165
155.9042

الموسى ،جواد أحمد
األثر النفسا واالجتلاعا لللارب الرياضا  /جواد أحلا
اللوسى -.علا  :دار أمجا161 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2688 : .
ردمك 978-9957-99-826-4 :
الواصفات / :علم النفس//الرياضيو /
> < 166

155.916

حسين ،عماد يوسف
إعادا التأهيل النفسا لالعبين عقب اإلصابة  /علاد يوسف
حسين -.علا  :دار امجا154 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2721 : .
ردمك 978-9957-99-838-7 :
الواصفات / :الجوانب النفسية//اإلصابات الرياضية//الالعبو /
> < 167

158.1

حمد ،ليث كريم
ثقافة الحياا ومواج ة الضغوط النفسية  /ليث كريم حلا  -.علا :
دار مجاالوي272 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5023 : .
ردمك 978-9957-02-685-1 :
الواصفات / :تطوير الشخصية//الضغوط النفسية//علم النفس/
> < 168

158.1

الدوسري ،فهد ابراهيم
سنة أولى نجاح  /ف ا ابراهيم الاوسري  -.علا  :دار حنين،
175 -.2019ص
ر .إ2019/1/530 : .
ردمك 978-9957-17-818-5 :
الواصفات / :النجاح//اإلرادا//اإلبااع//الشخصية/
> < 169

158.2

حسين ،زيد خليل
تقنيات فن التعامل مع الحياا واآلخرين كيف نرتقا بالحياا  /زيا
خليل حسين  -.علا  :دار ابن النفيس116 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3585 : .
ردمك 978-9923-718-49-0 :
الواصفات / :العالقات اإلنسانية//علم النفس/
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> < 170
158.3

غولي ،حسن أحمد القره
البرامج اإلر ادية :األساليب والفنيات  /حسن أحلا القره غولا -.
علا  :دار غيااء429 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4127 : .
ردمك 978-9957-96-579-2 :
الواصفات / :اإلر ادات//علم النفس/
> < 171

158.3

فريح ،فؤاد محمد
علم النفس اإلكلينيكا :رؤية طب نفسية معاصرا  /فؤاد محلا
فريح -.علا  :ركة األكاديليو 263 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3066 : .
ردمك 978-9923-27-006-6 :
الواصفات / :علم النفس السريري//اللقابلة//اإلر اد النفسا/
> < 172

158.3

كوهن ،إليوت د.
أخالقيات اإلر اد فا القر الحادي والعشرين :دليل قارم على
دراسة الحالة إلى الللارسة الفاضلة  /إليوت د .كوهن ،جال سبايلر كوهن؛
ترجلة س ام درويش أبو عطية  -.علا  :دار الفكـر326 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/260 : .
ردمك 978-9957-92-207-8 :
الواصفات / :اإلر اد النفسا//اللر او النفسيو /
> < 173

158.3

مارتن ،ديفيد جـ.
م ارات اإلر اد والعال النفسا = dmhhf pHhg IhC
 / n uel OaHppfديفيا جـ .مارتن؛ ترجلة عادل جور طنوس  -.علا :
دار الفكـر384 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4129 : .
ردمك 978-9957-92-217-7 :
الواصفات / :اإلر اد النفسا//اختبارات الشخصية//اللقابلة//العال
النفسا/
> < 174

158.39

سومرز ،جون
اللقابلة اإلكلينيكية  /جو سومرز ،ريتا سومرز؛ ترجلة إي اب
إدوارد الخراط ،أبو حلزا عيا جالل  -.علا  :دار الفكـر664 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3332 : .
ردمك 978-9957-92-214-6 :
الواصفات / :اللقابلة//اإلر اد//العال النفسا//االتصال//علم
النفس التطبيقا/
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> < 175
158.4

العدوان ،انتصار توفيق
أثر استراتيجيتا  OT .O K ,.S.I.iفا تحسين م ارات
التفكير التحليلا  /انتصار توفيق العاوا  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
88ص
ر .إ2018/3/1334 : .
ردمك 978-9957-689-49-0 :
الواصفات / :اإلر اد النفسا//االكتئاب//علم النفس/

 160علم المنطق
> < 176
160.01

بوخليط ،سعيد ناجي
آفاق إنسانية ال متناهية :حوارات ومناظرات  /سعيا ناجا
بوخليط -.إربا :عالم الكتب الحايث370 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2131 : .
ردمك 978-9957-686-81-9 :
الواصفات / :الفلسفة/

 170علم األخالق (الفلسفة األخالقية)
> < 177
170

العاني ،ثائر غازي
األخالق فا الكونفو يوسية والبوذية واللسيحية واإلسالم  /ثارر
غازي العانا ،محلا طه الاليلا  -.علا  :دار أمجا252 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4399 : .
ردمك 978-9957-99-909-4 :
الواصفات / :األخالق//علم اآلداب//الايانات/
> < 178

170

عقوني ،أسماء
ابستيلولوجيا األخالق عنا كانط  /أسلاء عقونا  -.علا  :دار
األيام230 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4974 : .
ردمك 978-9957-95-599-1 :
الواصفات / :الفلسفة النقاية//الفلسفة/
> < 179

170

هراجة ،فؤاد مصطفى
من علم األخالق إلى األخالقيات الجاياا :القيم و أنلاط االستاالل
األخالقا عنا توماس وول  /فؤاد مصطفى هراجة  -.إربا :عالم الكتب
الحايث194 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2023 : .
ردمك 978-9957-686-36-9 :
الواصفات / :اآلداب//القيم األخالقية/
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> < 180
174.9302

177

العزي ،خالد ممدوح
أخالقيات م نة اإلعالم بين السلوكية والل نية  /خالا ملاوح
العزي  -.علا  :دار أسامة208 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2539 : .
ردمك 978-9957-22-773-9 :
الواصفات / :آداب الل نة//اإلعالم/
> < 181
نسيسة ،فاطمة الزهراء
القيم األخالقية فا اللجتلع العربا بين التنظير والللارسة /
فاطلة الزهراء نسيسة  -.علا  :دار األيام264(3 -. 2019 ،ص)
ر .إ2018/4/2076 : .
ردمك 978-9957-95-566-3 :
الواصفات / :اآلداب االجتلاعية//األخالق//اللجتلع/
> < 182

177

نسيسة ،فاطمة الزهراء
القيم األخالقية فا اللجتلع العربا بين التنظير والللارسة  /فاطلة
الزهراء نسيسة  -.علا  :دار األيام326(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2018/4/2074 : .
ردمك 978-9957-95-564-9 :
الواصفات / :اآلداب االجتلاعية//األخالق//اللجتلع/
> < 183

177

نسيسة ،فاطمة الزهراء
القيم األخالقية فا اللجتلع العربا بين التنظير والللارسة  /فاطلة
الزهراء نسيسة  -.علا  :دار األيام310(2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2018/4/2075 : .
ردمك 978-9957-95-565-6 :
الواصفات / :اآلداب االجتلاعية//األخالق//اللجتلع/

 180الفلسفة القديمة والوسيطة والشرقية
> < 184
180

التكريتي ،ناجي عباس
جاليات فلسفية حوار فا نقا العقل الحضاري( :حوار فا النقا
الفلسفا)  /ناجا عباس التكريتا  -.علا  :دار األيام220(5 -. 2019 ،ص)
ر .إ2016/9/4558 : .
ردمك 978-9957-95-374-4 :
الواصفات / :الفلسفة//النقا الفلسفا/

59

> < 185
180

التكريتي ،ناجي عباس
كتاب التأمالت :موسوعة فلسفية  /ناجا عباس التكريتا  -.علا :
دار األيام10 -. 2019 ،مج(2548ص)
ر .إ2018/8/4203 : .
ردمك 978-9957-95-587-8 :
الواصفات / :الفلسفة/
> < 186

180

طاهر ،أنوار ياسين
فلسفة الحجا البالغا  /أنوار ياسين طاهر  -.إربا :عالم الكتب
الحايث203 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2132 : .
ردمك 978-9957-686-79-6 :
الواصفات / :الفلسفة/
> < 187

182

التكريتي ،ناجي عباس
جاليات فلسفية :رسارل إلى الفيلسوف ديوجينوس  /ناجا عباس
التكريتا  -.علا  :دار األيام218(2 -. 2019 ،ص)  ( -.سلسلة جاليات
فلسفية ؛ ) 2
ر .إ2016/9/4554 : .
ردمك 978-9957-95-378-2 :
الواصفات / :الفلسفة الغربية//العصر القايم/
> < 188

182

التكريتي ،ناجي عباس
جاليات فلسفية :رسارل إلى رجل حسن النية  /ناجا عباس
التكريتا -.علا  :دار األيام218(4 -. 2019 ،ص)  ( -.سلسلة جاليات
فلسفية ؛ ) 4
ر .إ2016/9/4556 : .
ردمك 978-9957-95-375-1 :
الواصفات / :الفلسفة/الفلسفة القايلة/
> < 189

182

معيرش ،موسى
القيم فا الفلسفة اليونانية :أعالم ومشكالت  /موسى معيرش -.
علا  :دار األيام286 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2934 : .
ردمك 978-9957-95-574-8 :
الواصفات / :الفلسفة اليونانية//الفلسفة القايلة/
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> < 190
185

الزماني ،كمال عوض
الحجا باإليتوس فا الخطاب السياسا  /كلال عوض الزمانا -.
إربا :عالم الكتب الحايث178 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2740 : .
ردمك 978-9923-14-001-7 :
الواصفات / :الفلسفة األرسطووية//السياسية/
> < 191

189

دلوم ،هشام
اإلنسا والقااسة فا اللقاربة الفلسفية الاينية عنا مارسيا إلياد /
هشام دلوم  -.علا  :دار اليازوري العللية122 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/2/503 : .
ردمك 978-9957-12-763-3 :
الواصفات / :الفلسفة//اإلنسا //الايانات/
> < 192

189.2

189.3

المسعودي ،عدنان عبيد
خطاب دينا أم تأليه سلطوي  /عانا عبيا اللسعودي  -.علا  :دار
ابن النفيس193 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة حوار وصراع الحضارات )
ر .إ2018/12/5948 : .
ردمك 978-9923-718-76-6 :
الواصفات / :الفلسفة اإلسالمية//اللغة العربية//حرية التعبير/
/الفلسفة/
> < 193
خليلية ،عبد الستار توفيق
الحرية والتحررية وااللتزام فا القرآ الكريم  /عبا الستار توفيق
خليلية  -.علا  :مؤسسة الفرسا 128 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4997 : .
ردمك 978-9957-640-25-5 :
الواصفات / :الفلسفة اإلسالمية//الفكر اإلسالما//حرية الفكر/
> < 194

189.3

الرومي ،جالل الدين
فيه ما فيه  /جالل الاين الروما؛ ترجلة عيسى علا اللاكوب -.
علا  :دار عالم الثقافة327 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/643 : .
ردمك 978-9957-73-225-7 :
الواصفات / :الصوفية//الفرق اإلسالمية//الفلسفة/
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189.34

> < 195
الغزالي ،أبي حامد محمد
ت افت الفالسفة  /أبا حاما محلا الغزالا ،محلود وصفا محلا -.
علا  :دار عالم الثقافة319 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/640 : .
ردمك 978-9957-73-221-9 :
الواصفات / :فلسفة الغزالا//الفلسفة اإلسالمية/
> < 196

189.39

سرور ،طه عبد الباقي
سلطا العارفين ابن عربا  /طه عبا الباقا سرور ،محلا الفيوما
محلا  -.علا  :دار عالم الثقافة359 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/614 : .
ردمك 978-9957-73-220-2 :
الواصفات / :ابن عربا//الفلسفة اإلسالمية/
> < 197

189.39

المسكيني ،لطيفة
بلغة الغواص فا األكوا إلى معا اإلخالص فا معرفة اإلنسا /
لطيفة اللسكينا  -.علا  :دار فضاءات285 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5877 : .
ردمك 978-9923-729-46-5 :
الواصفات / :فلسفة ابن العربا//علم الكالم//الفلسفة اإلسالمية/
> < 198

189.51

الطني ،عبدهللا خالد
الوالدا الثانية :صناعة اللف وم فا فلسفة الفارابا  /عباهللا خالا
الطنا  -.إربا :عالم الكتب الحايث408 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2487 : .
ردمك 978-9957-686-94-9 :
الواصفات / :فلسفة الفارابا//الفلسفة اإلسالمية/
> < 199

189.53

المحادين ،بثينة محمود
اإلنسا فا فلسفة ابن سينا  /بثينة محلود اللحادين  -.علا  :اآل
نا رو 136 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6339 : .
ردمك 978-9923-13-088-9 :
الواصفات / :فلسفة ابن سينا//علم الوجود//العلوم اإلنسانية//الفلسفة
اإلسالمية/

62

> < 200
189.53

189.61

محمد ،محمد الشربيني
الشيخ الرريس ابن سينا  /محلا الشربينا محلا  -.علا  :دار عالم
الثقافة375 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3227 : .
ردمك 978-9957-73-245-5 :
الواصفات / :ابن سينا//الفلسفة اإلسالمية/
> < 201
بن خلدون ،عبد الرحمن
مقامة ابن خلاو  /عبا الرحلن بن خلاو ؛ تحقيق محلود عبا
الرحلن محلود  -.علا  :دار عالم الثقافة543 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/645 : .
ردمك 978-9957-73-230-1 :
الواصفات / :ابن خلاو //الفلسفة اإلسالمية فا اللغرب واألنالس/
/الفلسفة اإلسالمية/
> < 202

189.65

العجارمة ،أحمد فايز
الر اية عنا الجابري :ابن ر ا فا فكر محلا عابا الجابري /
أحلا فايز العجارمة  -.علا  :دار البيرونا166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4923 : .
ردمك 978-9957-620-69-1 :
الواصفات / :الر اية (فلسفة)//الفلسفة اإلسالمية/

 190الفلسفة الغربية الحديثة
> < 203
190

برتيمة ،وفاء
إ كالية التحيز للحااثة الغربية من منظور عبا الوهاب اللسيري:
دراسة تحليلية نقاية مقارنة  /وفاء برتيلة  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
248ص
ر .إ2018/4/2046 : .
ردمك 978-9957-95-563-2 :
الواصفات / :الفلسفة الغربية//العصر الحايث/
> < 204

190

بهلول ،لطيفة
الفلسفة السياسية واالجتلاعية نحو هناسة عالم أفضل عنا كارل
بوبر  /لطيفة ب لول  -.علا  :دار األيام220 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2007 : .
ردمك 978-9957-95-555-7 :
الواصفات / :الفلسفة السياسية//الفلسفة/

63

> < 205
190

الحياني ،محمود خليف
إساءا قراءا التفكيك فا ال رمينوطيقا الغربية  /محلود خليف
الحيانا  -.إربا :عالم الكتب الحايث122 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2104 : .
ردمك 978-9957-686-75-8 :
الواصفات / :الفلسفة الغربية/

 191الفلسفة العربية الحديثة
> < 206
191

الهاللي ،عزيز عصام
الفلسفة السياسية النسوية :سؤال السيادا والكونية فا فكر سيال
بنحبيب  /عزيز عصام ال اللا  -.إربا :عالم الكتب الحايث272 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2114 : .
ردمك 978-9957-686-70-3 :
الواصفات / :الفلسفة السياسية//الفلسفة/

الديانات
 200الديانات
> < 207
201.16

201.615

برتيمة ،وفاء
العللانية ومشكلة الطرح اإلسالما البايل فا رؤية عبا الوهاب
اللسيري أنلوذجا ً  /وفاء برتيلة  -.علا  :دار األيام535 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2055 : .
ردمك 978-9957-95-561-8 :
الواصفات / :العللانية//الفلسفة/
> < 208
البكوع ،محمود عبد الخالق
القرآ واإليلا وأثرهلا فا الوقاية من األمراض النفسية
وعالج ا  /محلود عبا الخالق البكوع  -.علا  :دار غيااء-. 2019 ،
242ص
ر .إ2018/6/2772 : .
ردمك 978-9957-96-529-7 :
الواصفات / :علم النفس الاينا//القرآ الكريم/

 210اإلسالم وعلومه
> < 209
210

الغول ،محمد أحمد
اإلسالم والحياا  /محلا أحلا الغول ،عالء يحيى القضاا -.
علا  :دار الحاما335 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/945 : .
ردمك 978-9957-67-111-2 :
الواصفات / :العلوم اإلسالمية//اإلسالم/

64

> < 210
210.19

حنون ،ماهر ابراهيم
ال اوء النفسا وأثره على الفرد واألسرا واللجتلع  /ماهر ابراهيم
حنو  -.علا  :دار الفاروق117 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2179 : .
ردمك 978-9957-605-72-8 :
الواصفات / :ال اوء//االمراض النفسية//علم النفس الاينا/
/اإلسالم/
> < 211

210.7

210.7

210.7

210.7

البصابصة ،أحمد عيد
أساليب تاريس العلوم وفن االتصال اآلخرين لللارسين والوعاظ
والخطباء  /أحلا عيا البصابصة  -.علا  :دار الفاروق99 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3348 : .
ردمك 978-9957-605-92-6 :
الواصفات / :العلوم اإلسالمية//التربية اإلسالمية//أساليب التاريس/
/اللناهج//اللارسو والوعاظ/
> < 212
خطاطبة ،عدنان مصطفى
أسس وم ارات التحليل واالستنباط التربوي  /عانا مصطفى
خطاطبة  -.إربا :دار الكتاب الثقافا136 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/599 : .
ردمك 978-9923-711-47-7 :
الواصفات / :التربية اإلسالمية//التعليم الاينا//العلوم اإلسالمية/
> < 213
خطاطبة ،عدنان مصطفى
األصل التشريعا للتربية اإلسالمية وتطبيقاته التربوية  /عانا
مصطفى خطاطبة  -.إربا :دار الكتاب الثقافا236 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/5007 : .
ردمك 978-9923-711-32-3 :
الواصفات / :التربية اإلسالمية//الشريعة اإلسالمية/
> < 214
خطاطبة ،عدنان مصطفى
أصول التربية اإلسالمية وتطبيقات ا :دراسة تأسيسية تجاياية /
عانا مصطفى خطاطبة  -.علا  :دار النفارس536 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة
دراسات معلقة فا علم التربية اإلسالمية ؛ ) 4
ر .إ2018/6/3036 : .
ردمك 978-9957-80-285-1 :
الواصفات / :التربية اإلسالمية/
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210.7

210.7

210.7

> < 215
خطاطبة ،عدنان مصطفى
التربية اإلسالمية والعبادا  /عانا مصطفى خطاطبة  -.إربا :دار
الكتاب الثقافا200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5667 : .
ردمك 978-9923-711-28-6 :
الواصفات / :العبادا//التربية اإلسالمية/
> < 216
خطاطبة ،عدنان مصطفى
فقه التاين فا خطاب الوحا" :الجزريات أنلوذجاً"  /عانا
مصطفى خطاطبة  -.إربا :دار الكتاب الثقافا128 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5668 : .
ردمك 978-9923-711-27-9 :
الواصفات / :اآلداب اإلسالمية//الاعوا اإلسالمية//التربية
اإلسالمية/
> < 217
خطاطبة ،عدنان مصطفى
مقامة فا علم أصول التربية اإلسالمية  /عانا
خطاطبة -.إربا :عالم الكتب الحايث139 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/5010 : .
ردمك 978-9957-686-97-0 :
الواصفات / :التربية اإلسالمية//أساليب التاريس/

مصطفى

> < 218
210.7

شما ،محمود أحمد
أساليب من التربية اإلسالمية :رؤية تاريسية وتاريبية معاصرا /
محلود أحلا لا  -.علا  :دار النفارس143 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1192 : .
ردمك 978-9957-80-306-3 :
الواصفات / :التربية اإلسالمية//أساليب التاريس//األهااف
التربوية/
> < 219

210.7

الصلوي ،نصر عبده
معالم التجايا فا التربية اإلسالمية عنا ماجا عرسا الكيالنا /
نصر عباه الصلوي  -.علا  :دار علار172 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4763 : .
ردمك 978-9957-692-66-7 :
الواصفات / :التعليم الاينا//التعاليم الاينية //التربية اإلسالمية/
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> < 220
210.7

210.7

لعشوش ،هشام عيسى
اللن ا التعليلا فا القرآ الكريم وتطبيقاته فا البيئة اللارسية /
هشام عيسى لعشوش  -.إربا :عالم الكتب الحايث298 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3088 : .
ردمك 978-9923-14-014-7 :
الواصفات / :التعليم//التربية//القرآ الكريم/
> < 221
محمد ،عبد المعز حسين
نورهم مع م  /عبا اللعز حسين محلا  -.علا  :اللؤلف،
300 -.2019ص
ر .إ2019/4/2194 : .
ردمك 978-9957-67-274-4 :
الواصفات / :التربية اإلسالمية//العبادات//التعليم الاينا/
> < 222

210.7

210.70951

211

النية ،بنعيسى محمد
عقياا أهل اإليلا اللوضوعة لتعليم النساء والصبيا للشيخ عبا
القادر الفاسا و روح ا  /بنعيسى محلا النية  -.علا  :دار غيااء-. 2019 ،
389ص
ر .إ2018/8/3870 : .
ردمك 978-9957-96-570-9 :
الواصفات / :العلوم الاينية//اإليلا //النساء//الشباب/
> < 223
خطاطبة ،عدنان مصطفى
األوضاع التعليلية لألقليات اللسللة فا الصين  /عانا مصطفى
خطاطبة  -.إربا :دار الكتاب الثقافا120 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/5013 : .
ردمك 978-9923-711-33-0 :
الواصفات / :األقليات الاينية//التربية/
> < 224
أبو عرقوب ،أسامة ابراهيم
وا  /أسامة ابراهيم أبو عرقوب  -.ط -. 2علا  :مؤسسة
الفرسا 272 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/936 : .
ردمك 978-9957-640-17-0 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//اإلسالم/

67

> < 225
211

أبو عواد ،ابراهيم محمد
أركا اإلسالم  /ابراهيم محلا أبو عواد  -.علا  :دار األيام،
793 -.2019ص
ر .إ2019/2/785 : .
ردمك 978-9957-95-651-6 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//التوحيا//العبادات/
> < 226

211

أحمد ،محفوظ
الفوارا اللنتقاا من أمالا إمام العصر محلا أنور اه الكشليري /
محفوظ أحلا  -.علا  :دار الفتح232 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2343 : .
ردمك 978-9957-23-487-4 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//العلوم اإلسالمية/
> < 227

211

بصابصة ،أحمد عيد
ثقافات ضرورية فا يوميات اللسلم  /أحلا عيا بصابصة  -.علا :
دار الفاروق220 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2621 : .
ردمك 978-9957-605-80-3 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//األحكام الشرعية//الشريعة
اإلسالمية/
> < 228

211

البنا ،خليل ابراهيم
نظرية الحاكلية هلل وعقياا التكفير :الجذور ،اللسار ،اللصير /
خليل ابراهيم البنا  -.علا  :اللؤلف337 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5641 : .
الواصفات / :الحركات اإلسالمية//الثقافة اإلسالمية//الفكر
اإلسالما/
> < 229

211

التكريتي ،محمد هادي
ماخل لاراسة الفكر اإلسالما  /محلا هادي التكريتا  -.علا  :دار
غيااء199 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3876 : .
ردمك 978-9957-96-575-4 :
الواصفات / :الفكر اإلسالما//األخالق//اإلسالم/
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> < 230
211

جواد ،هناء
جلال الذات اإلنسانية فا النص القرآنا  /هناء جواد ،سعيا الثالب -.
علا  :الاار اللن جية184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2385 : .
ردمك 978-9957-608-92-7 :
الواصفات / :اإلنسا الكامل//الثقافة اإلسالمية/
> < 231

211

الحسيني ،السيد قمر
فتح أقفال األسرار بلفاتيح األنوار  /السيا قلر الحسينا ،خليس
محروس العزاوي  -.علا  :دار غيااء140 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3872 : .
ردمك 978-9957-96-569-3 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//الفضارل//اإلسالم/
> < 232

211

حنون ،ماهر ابراهيم
اغضب واصرخ :من استغضب ولم يغضب ف و حلار  /ماهر
ابراهيم حنو  -.علا  :دار الفاروق171 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2178 : .
ردمك 978-9957-605-74-2 :
الواصفات / :الغضب//العواطف//الثقافة اإلسالمية/
> < 233

211

الخزاعي ،معاوية شفيق
بنو آدم بعا خرو أبي م من الجنة  /معاوية فيق الخزاعا  -.علا :
دار اللأمو 344 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3340 : .
ردمك 978-9957-77-512-4 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//العبادات//الثقافة اللعاصرا//اإلسالم/
> < 234

211

خليل ،عماد الدين
التاريخ والسنن التاريخية فا كتابات النورسا  /علاد الاين خليل -.
علا  :دار اللأمو 200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4049 : .
ردمك 978-9957-77-482-0 :
الواصفات / :التاريخ//الثقافة اإلسالمية/

69

> < 235
211

الدليمي ،عباس فاضل
الفكر اإلسالما بين الحضرنة واألسللة مفاهيم ومعطيات  /عباس
فاضل الاليلا  -.علا  :دار أمجا348 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/547 : .
ردمك 978-9957-99-731-1 :
الواصفات / :الفكر اإلسالما//الحضارا اإلسالمية/
> < 236

211

الراوي ،عمر مثنى
إ فا ذلك آلية  /علر مثنى الراوي  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
112ص
ر .إ2019/9/4519 : .
ردمك 978-9957-91-661-9 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//التربية اإلسالمية//الفضارل/
> < 237

211

211

السويطي ،أحمد حسين
رسارل الحكلة اللقاسية  /أحلا حسين السويطا  -.علا  :اللؤلف،
618 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3446 : .
ردمك 978-9957-67-303-1 :
الواصفات / :اإلسالم//الثقافة اإلسالمية/
> < 238
الصميدعي ،غزوان حسن
الوهن  /غزوا حسن الصلياعا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
146ص
ر .إ2017/10/5126 : .
ردمك 978-9957-99-667-3 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية/
> < 239

211

211

ظاهر ،جميل ابراهيم
أدب الحوار  /جليل ابراهيم ظاهر  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
327ص
ر .إ2019/3/1257 : .
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//اإلسالم/
> < 240
عبد الرازق ،محمود اسماعيل
موسوعة سوسيولوجيا الفكر اإلسالما :طور التكوين  /محلود
اسلاعيل عبا الرازق  -.علا  :دار حنين -. 2019 ،مج304(1ص)
ر .إ2018/7/3055 : .
ردمك 978-9957-17-796-6 :
الواصفات / :الفكر اإلسالما/

70

> < 241
211

211

211

العمري ،وميض رمزي
أهل البيت بين الخالفة والللك مع التخريجات الفق ية للصراع
السياسا فا صار اإلسالم  /وميض رمزي العلري  -.علا  :دار علار،
680 -. 2019ص
ر .إ2018/12/5923 : .
ردمك 978-9957-692-56-8 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//السيرا النبوية//الصحابة//التاريخ
اإلسالما/
> < 242
الغنطوسي ،عبد الرحمن ابراهيم
الخطاب اإلسالما :واقع وسطا متجاد  /عبا الرحلن ابراهيم
الغنطوسا  -.علا  :دار أمجا228 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3823 : .
ردمك 978-9957-99-895-0 :
الواصفات / :الفكر اإلسالما//الثقافة اإلسالمية//اللجتلع/
> < 243
اللبدي ،محمد سمير نجيب
أفنا وأوفياء :بحوث ومقاالت إسالمية وأدبية ولغوية ونقاية  /محلا
سلير نجيب اللباي  -.علا  :دار أروقة410 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3497 : .
ردمك 978-9923-10-018-9 :
الواصفات / :إعجاز القرآ //القرآ الكريم/
> < 244

211

211

المشهراوي ،بسمة جالل
إن ا تذكرا  /بسلة جالل اللش راوي  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
178ص  ( -.م ارات عللية فا تطوير الذات )
ر .إ2018/12/6260 : .
ردمك 978-9923-17-044-1 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//اإلسالم/
> < 245
المشهور ،أبو بكر العدني علي
البيارق  /أبو بكر العانا علا اللش ور  -.علا  :دار اللعين،
162 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1295 : .
ردمك 978-9957-595-66-1 :
الواصفات / :علم االجتلاع اإلسالما//الثقافة اإلسالمية//اإلسالم/

71

> < 246
211

النابلسي ،محمد راتب
سبل الوصول إلى هللا :أعلال القلوب  /محلا راتب النابلسا -.
علا  :مؤسسة الفرسا 304 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/436 : .
ردمك 978-9957-640-22-4 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//األخالق اإلسالمية/
> < 247

211

212

النابلسي ،محمد راتب
سبل الوصول الى هللا :أعلال الجوارح  /محلا راتب النابلسا -.
علا  :مؤسسة الفرسا 286 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/437 : .
ردمك 978-9957-640-23-1 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//األخالق اإلسالمية/
> < 248
أبو عمر ،مالذ عبد العزيز
الشكر :قوته ومنزلته  /مالذ عبا العزيز أبو علر  -.علا  :دار
دجلة346 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1798 : .
ردمك 978-9923-732-17-5 :
الواصفات / :اآلداب اإلسالمية//اإليلا باهلل/
> < 249

212

األعرجي ،حميدة صبار
فقه األخالق فا الشرارع السلاوية  /حلياا صبار األعرجا  -.علا :
دار أمجا572 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2468 : .
ردمك 978-9957-99-783-0 :
الواصفات / :اآلداب اإلسالمية//الفقه اإلسالما//اإلسالم/
> < 250

212

الحديثي ،عيادة خضير
األرحام فا صار اإلسالم  /عيادا خضير الحايثا  -.علا  :دار
أمجا408 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/368 : .
ردمك 978-9957-99-722-9 :
الواصفات / :اآلداب اإلسالمية//اإلسالم/
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> < 251
212

212

212

212

214.309565

الخطاطبة ،عدنان محمد
مقامة فا األخالق اإلسالمية  /عانا محلا الخطاطبة  -.إربا :دار
الكتاب الثقافا188 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5986 : .
ردمك 978-9923-711-37-8 :
الواصفات / :الفضارل//السلوك//اآلداب اإلسالمية//األخالق/
> < 252
خالدي ،محمد حمزة الصادق
كنوز دفق األنفس الب ية :بوارق األنوار القاسية واألسرار الربانية
من وارق الحكم العطارية فا رح الحكم بالحكم  /محلا حلزا الصادق
خالدي -.علا  :دار ابن بطوطة436 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5549 : .
الواصفات / :اآلداب اإلسالمية//األدعية اإلسالمية//الفضارل//الوعظ
واإلر اد/
> < 253
شاويش ،وليد مصطفى
حا ية القول األمين على الحبل اللتين على نظم اللر ا اللعين /
وليا مصطفى اويش  -.علا  :دار الفتح 376 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1862 : .
ردمك 978-9957-23-485-0 :
الواصفات / :األخالق//الفضارل//اإلسالم/
> < 254
النووي ،يحيى بن شرف
مقامة اللجلوع :رح الل ذب  /يحيى بن رف النووي ،محلا
علا عبا الرحلن اللحيليا  -.علا  :دار أروقة312 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4366 : .
ردمك 978-9923-10-044-8 :
الواصفات / :األخالق اإلسالمية//اآلداب اإلسالمية//العلم/
/التربية اإلسالمية/
> < 255
اللجنة الملكية إلعمار مقامات األنبياء والصحابة وإدارتها
دليل مقامات األنبياء والصحابة واللواقع الاينية والتاريخية فا
اللللكة األردنية ال ا لية  /اللجنة الللكية إلعلار مقامات األنبياء والصحابة
وإدارت ا  -.علا  :دار تراب189 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3875 : .
ردمك 978-9923-9760-0-5 :
الواصفات / :اللزارات اإلسالمية//اللواقع التاريخية//األرد /
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215

> < 256
الحرستاني ،عصام فارس
اللعين فا األدعية واإلر اد  /عصام فارس الحرستانا -.
علا  :دار علار120 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/502 : .
ردمك 978-9957-692-60-5 :
الواصفات / :الوعظ واإلر اد//األدعية اإلسالمية//الثقافة
اإلسالمية/
> < 257

215

الدليمي ،محمد طه
عو الخطباء فا تبليغ دعوا األنبياء  /محلا طه الاليلا  -.علا :
دار أمجا210 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2934 : .
ردمك 978-9923-25-171-3 :
الواصفات / :الوعظ واإلر اد//الخطابة//الخطب الاينية/
> < 258

215.1

بصابصة ،أحمد عيد
الاروس الحايثية فا اللساجا واللجالس الوعظية  /أحلا عيا
بصابصة  -.علا  :دار الفاروق278 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2370 : .
ردمك 978-9957-605-76-6 :
الواصفات / :الوعظ واإلر اد//الفضارل اإلسالمية/
> < 259

215.1

جهامة ،حسن جمعة
الصالحات نور ونجاا :كيف تزيا رصياك من األعلال الصالحة /
حسن جلعة ج امة  -.علا  :دار الفتح367 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2209 : .
ردمك 978-9957-23-486-7 :
الواصفات / :الثقافة اإلسالمية//اآلداب اإلسالمية//العبادات/
> < 260

215.16

عنتار ،عبدهللا حسن
خطبة الجلعة بين الاينا والسياسا :دراسة فا أبعادها الاينية
والسياسية والجنارية والطبقية  /عباهللا حسن عنتار  -.علا  :دار زهاي،
292 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4854 : .
ردمك 978-9923-17-007-6 :
الواصفات / :خطبة صالا الجلعة//الوعظ واإلر اد/
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> < 261
215.22

215.3

حنون ،ماهر ابراهيم
صفات اللرأا الااعية  /ماهر ابراهيم حنو  -.علا  :دار اللأمو ،
232 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2460 : .
ردمك 978-9957-77-508-7 :
الواصفات / :الوعظ واإلر اد//اللرأا اللسللة//الاعوا اإلسالمية/
> < 262
التميمي" ،محمد زايد" أبو رجب
اللنظور االستراتيجا لإلعالم الاعوي  /محلا زايا أبو رجب
التليلا  -.علا  :دار أمجا284 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5898 : .
ردمك 978-9957-99-676-5 :
الواصفات / :اإلعالم اإلسالما//اإلسالم/
> < 263

215.3

المزوري ،رقيب سعيد
اإلعالم فا اللنظور اإلسالما  /رقيب سعيا اللزوري  -.علا :
دار اللعتز215 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/107 : .
ردمك 978-9957-65-182-4 :
الواصفات / :اإلعالم اإلسالما//الاعوا اإلسالمية//وسارل االتصال
الجلاهيري//اإلعالم/
> < 264

215.3

المشايخي ،خالد عباس
الوسارل اإلعالمية فا ع ا النبوا :الع ا اللانا  /خالا عباس
اللشايخا  -.علا  :دار النفارس215 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/905 : .
ردمك 978-9957-80-283-7 :
الواصفات / :اإلعالم اإلسالما//السيرا النبوية//اإلسالم/
> < 265

216

جادو ،طه محمد
السياحة :مرادفات ا وأحكام ا فا الذكر الحكيم  /طه محلا جادو -.
علا  :دار غيااء156 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3813 : .
ردمك 978-9957-96-563-1 :
الواصفات / :السياحة//اإلسالم/

75

> < 266
216.3

بوخريسة ،بوبكر
الاين والتنلية :نلاذ إسالمية  /بوبكر بوخريسة ،سفيا ساسا،
كلال عرقوب  -.علا  :مركز الكتاب األكاديلا270 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3669 : .
ردمك 978-9957-35-355-1 :
الواصفات / :تنلية اللجتلع//اإلسالم/
> < 267

217.8

التل ،بالل حسن
أخوي اللسيحا  /بالل حسن التل  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
104ص
ر .إ2019/5/2539 : .
الواصفات / :اإلسالم//اللسيحية//التسامح الاينا/
> < 268

218

حنون ،ماهر ابراهيم
بين االبتالء الربانا والعقوبة اإلل ية :هل اللصيبة التا تصيبنا
ابتالء أم عقوبة  /ماهر ابراهيم حنو  -.علا  :دار اللأمو -. 2019 ،
248ص
ر .إ2019/7/3733 : .
ردمك 978-9957-77-516-2 :
الواصفات / :االبتالء//العقوبات//اإلصالح االجتلاعا//اإلسالم/
> < 269

218

الدليمي ،محمد طه
إدارا األزمات بين التسامح والخالف :نلاذ
الاليلا  -.علا  :دار أمجا173 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2942 : .
ردمك 978-9923-25-172-0 :
الواصفات / :اإلصالح االجتلاعا//إدارا األزمات//التسامح//حل
النزاعات//القرآ الكريم//السنة النبوية/

قرآنية  /محلا طه

> < 270
218

زرمان ،محمد عبدهللا
السنة النبوية وقضايا التنلية البشرية  /محلا عباهللا زرما
علا  :مؤسسة الوراق196 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5296 : .
ردمك 978-9957-33-677-6 :
الواصفات / :اإلصالح االجتلاعا//الشريعة اإلسالمية//اإلسالم/
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-.

> < 271
218

سناني ،عبد الكريم
اتجاهات الحااثة فا الفكر اإلسالما اللعاصر على ضوء الترافع
العقاي  /عبا الكريم سنانا  -.علا  :دار األيام272 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/773 : .
ردمك 978-9957-95-644-8 :
الواصفات / :الفكر اإلسالما//الثقافة اإلسالمية//اللجتلعات/
> < 272

218

218

218.1

العقاد ،عباس محمود
عقارا اللفكرو فا القر العشرين  /عباس محلود العقاد  -.علا :
دار عالم الثقافة440 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3225 : .
ردمك 978-9957-73-243-1 :
الواصفات / :اإلصالح االجتلاعا//اللصلحو اإلسالميو //علم
االجتلاع اإلسالما/
> < 273
الغنطوسي ،عبد الرحمن ابراهيم
التعايش السللا واألمن اللجتلعا  /عبا الرحلن ابراهيم
الغنطوسا -.علا  :دار أمجا246 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3827 : .
ردمك 978-9957-99-893-6 :
الواصفات / :التعادية اللجتلعية//الحياا االجتلاعية//التعايش
السللا//اإلسالم/
> < 274
عبد السالم ،طارق الصادق
قضايا فا أسللة العلوم االجتلاعية :علم االجتلاع أنلوذجا ً  /طارق
الصادق عبا السالم ،خالا عبا العزيز الشرياا  -.علا  :دار الجنا -. 2019 ،
250ص
ر .إ2019/7/3846 : .
ردمك 978-9957-649-84-5 :
الواصفات / :علم االجتلاع اإلسالما//اللشكالت االجتلاعية//علم
االجتلاع/
> < 275

218.5

الرفاعي ،شيماء ياسين
ماى التلكين اللجتلعا لللرأا فا الشريعة اإلسالمية  /يلاء ياسين
الرفاعا  -.علا  :دار أمجا84 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/542 : .
ردمك 978-9957-99-734-2 :
الواصفات / :اللرأا//اللجتلع//الشريعة اإلسالمية/
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> < 276
218.6

بودرمين ،عبد الفتاح
ثقافة التاين لاى الشباب بين االناما االجتلاعا واالناما
الجلاعاتا  /عبا الفتاح بودرمين  -.علا  :دار األيام294 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2001 : .
ردمك 978-9957-95-702-5 :
الواصفات / :علم االجتلاع اإلسالما//الشباب//الحركات
اإلسالمية//الفكر اإلسالما/
> < 277

218.97

األسواني ،محمد جابر
النور اللبين عن أخطاء الرقاا واللعالجين  /محلا جابر األسوانا-.
علا  :دار أمجا269 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2937 : .
ردمك 978-9923-25-168-3 :
الواصفات / :العال الاينا//الرقية//العرافة//السحر والتنجيم/
/اللشكالت االجتلاعية//اإلسالم/
> < 278

218.98

اقطاي ،ياسين كرم
فك اال تباك :عاللية اإلسالم ومصادر العللنة  /ياسين كرم اقطاي؛
ترجلة منة علوا  ،خايجة اللغربا ،تسنيم الشيخ  -.علا  :دار حنين-.2019 ،
351ص
ر .إ2019/6/2807 : .
ردمك 978-9957-17-835-2 :
الواصفات / :العللانية//الغزو الفكري//الحركات اإلسالمية/
/اإلسالم/
> < 279

219

شارفي ،عبد القادر
طبيعة اللغة الصوفية :مقاربة وصفية للغة الخطاب الصوفا عنا
الشيخ األكبر محا الاين بن عربا  /عبا القادر ارفا  -.علا  :دار األيام،
208 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2754 : .
ردمك 978-9957-95-723-0 :
الواصفات / :الصوفيو //أدب الصوفية//التصوف اإلسالما/
> < 280

219

القيسي ،يحيى عايد
ابن عربا فا الفتح اللكا :االنتقاص من القار اللحلاي  /يحيى
عايا القيسا  -.اللؤلف352 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1263 : .
ردمك 978-9957-67-243-0 :
الواصفات / :علم الكالم//الفلسفة اإلسالمية/
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219

> < 281
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
رح ديوا الشيخ عبا القادر الكيالنا و اء فا تصوفه :دراسة
تاريخية أدبية  /فالح نصيف الحجية الكيالنا  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
612ص
ر .إ2018/1/185 : .
ردمك 978-9957-71-885-5 :
الواصفات / :التصوف اإلسالما//اإلسالم/
> < 282

219.0965

بليل ،عبد الكريم
التصوف والطرق الصوفية فا الجزارر  /عبا الكريم بليل -.
علا  :مركز الكتاب األكاديلا254 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1881 : .
ردمك 978-9957-35-334-6 :
الواصفات / :التصوف اإلسالما//الفرق اإلسالمية/
> < 283

219.14

219.6

حوى ،معاذ سعيد
التزكية تصوف أهل السنة من خالل رح منظومة اللباحث
األصولية البن البنا السرقسطا  /معاذ سعيا حوى  -.علا  :دار الفاروق،
280 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4139 : .
ردمك 978-9957-605-62-9 :
الواصفات / :التصوف اإلسالما//السنيو //اإلسالم/
> < 284
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
التصوف والطريقة القادرية  /فالح نصيف الحجية الكيالنا -.
علا  :دار دجلة166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3913 : .
ردمك 978-9957-71-963-0 :
الواصفات / :التصوف اإلسالما//الطرق الصوفية/
> < 285

219.8

أبو الهوى ،أحمد محمد
فلسفة الطريقة الشاذلية اليشرطية  /أحلا محلا أبو ال وى  -.علا :
دار أمجا276 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6014 : .
ردمك 978-9957-99-927-8 :
الواصفات / :الشاذلية//الطرق الصوفية//التصوف اإلسالما/

79

 220القرآن الكريم وعلومه
> < 286
220

220

الدوري ،عساف صالح
فا ضفاف القرآ الكريم  /عساف صالح الاوري  -.علا  :دار
الوضاح320 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3683 : .
ردمك 978-9923-19-040-1 :
الواصفات / :علوم القرآ //القرآ الكريم/
> < 287
"سالم صقر" ،مصطفى ابراهيم
حول القرآ الكريم  /مصطفى ابراهيم "سالم صقر"  -.علا :
اللؤلف793 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2195 : .
الواصفات / :العلوم القرآنية//القرآ الكريم/
> < 288

220

سرسك ،فائق عمر
اللوجز الليسر فا علوم القرآ الكريم :مفردات ،إعراب ،قراءات،
تجويا ،موضوعات وأحكام ،ناسخ ومنسوخ ،أسباب النزول  /فارق علر
سرسك -.علا  :دار علار312 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3602 : .
ردمك 978-9957-692-63-6 :
الواصفات / :علوم القرآ //القرآ الكريم/
> < 289

220

عباس ،فضل حسن
غذاء الجنا بثلر الجنا  :محاضرات فا علوم القرآ  /فضل حسن
عباس  -.علا  :دار النفارس351 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3576 : .
ردمك 978-9957-80-318-6 :
الواصفات / :العلوم القرآنية//نزول القرآ //جلع القرآ //تفاسير
القرآ //القرآ الكريم/
> < 290

220

علي ،أحمد يوسف
فا صحبة القرآ  /أحلا يوسف علا  -.إربا :عالم الكتب الحايث،
272 -. 2019ص
ر .إ2018/4/1668 : .
ردمك 978-9957-686-24-6 :
الواصفات / :العلوم القرآنية//القرآ الكريم/

80

> < 291
220

فرحات ،أحمد حسن
تابر القرآ الكريم بين الواقع واللأمول  /أحلا حسن فرحات -.
علا  :جلعية اللحافظة على القرآ الكريم208 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5611 : .
ردمك 978-9923-21-034-5 :
الواصفات / :قراءا القرآ //اآلثار التربوية//التربية اإلسالمية/
> < 292

220

القضاة ،أحمد مفلح
مختصر تذكرا الحافظ واللجيز لكتاب هللا العزيز  /أحلا مفلح
القضاا  -.علا  :جلعية اللحافظة على القرآ الكريم108 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/501 : .
ردمك 978-9923-21-010-9 :
الواصفات / :العلوم القرآنية//دراسة القرآ //القرآ الكريم/
> < 293

220

كنفودي ،محمد
بناء دالاللة اللف وم فا القرآ نحو من ج توحياي لقراءا مفاهيم
نصوص القرآ  /محلا كنفودي  -.علا  :دار اللعتز315 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1796 : .
ردمك 978-9957-65-130-5 :
الواصفات / :اآليات القرآنية//إعجاز القرآ //القرآ الكريم/
> < 294

220

كنفودي ،محمد
خصوصية لسا نص القرآ  :دراسة نقاية لللااخل التراثية لتفسير
نصوص القرآ  /محلا كنفودي  -.علا  :دار اللعتز225 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1799 : .
ردمك 978-9957-65-129-9 :
الواصفات / :العلوم القرآنية//أسباب النزول//آيات األحكام//القرآ
الكريم/
> < 295

220.3

الزيتوني ،حميد حسين
اللعجم القرآنا بين اال تراكين اللعنوي واللفظا  /حليا حسين
الزيتونا  -.إربا :عالم الكتب الحايث346 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2087 : .
ردمك 978-9957-686-51-2 :
الواصفات / :القواميس//القرآ الكريم/
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> < 296
220.3

سعاده ،فهمي حسين
اللعجم اإلحصارا التحليلا لسور القراء الكريم  /ف لا حسين
سعاده  -.علا  :اللؤلف573( 2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/5/2403 : .
الواصفات / :سور القرآ //آيات القرآ //اللعاجم//التحليل
اإلحصارا/
> < 297

221

الدقور ،سليمان محمد
سور من القرآ الكريم  :مقاصا ودالالت  / 5سليلا محلا الاقور؛
إعااد محلا سعيا بكر  -.علا  :جلعية اللحافظة على القرآ الكريم-. 2019 ،
2019ص
ر .إ2018/9/4644 : .
ردمك 978-9957-638-89-4 :
الواصفات / :القرآ الكريم//سور القرآ /
> < 298

221.5

بيرزاده ،محمد امداد
إمااد الكرم فا تفسير خير الكلم  /محلا امااد بيرزاده  -.علا  :دار
الفتح)4118( 7 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/4/1757 : .
ردمك 978-9957-23-421-8 :
الواصفات / :القرآ الكريم/
> < 299

221.5

الطرايرة ،محمد محمود
التفسير الوعظا لسورتا الفاتحة والبقرا  /محلا محلود الطرايرا-.
ط .2مزياا ومنقحة  -.علا  :اللؤلف302 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5314 : .
الواصفات / :تفسير القرآ //اآليات القرآنية//القرآ الكريم/
> < 300

221.53

استيتية ،سمير شريف
فتوح الرحلن فا رياض القرآ  :تفسير فا النظم القرآنا ون جه
النفسا والتربوي (سورا آل علرا )  /سلير ريف استيتية  -.علا  :دار
وارل806 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5305 : .
ردمك 978-9957-91-671-8 :
الواصفات / :سورا آل علرا //تفسير القرآ //سور القرآ /
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> < 301
221.66

221.69

نوفل ،أحمد اسماعيل
تفسير سورا الحجر :دراسة تحليلية وموضوعية  /أحلا اسلاعيل
نوفل  -.علا  :جلعية اللحافظة على القرآ الكريم464 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5697 : .
ردمك 978-9923-21-001-7 :
الواصفات / :تفسير القرآ //اآليات القرآنية//القرآ الكريم/
> < 302
المشهور ،أبو بكر العدني علي
منظومة ك ف السبعة فا وظارف يوم الجلعة  /أبو بكر العانا
علا اللش ور  -.علا  :دار اللعين96 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة معجزا
الترتيب القرءانا )
ر .إ2019/7/3379 : .
ردمك 978-9957-595-68-5 :
الواصفات / :سورا الك ف//يوم الجلعة//التربية اإلسالمية//فضارل
السور القرآنية/
> < 303

221.8

الفتياني ،خالد ابراهيم
تفسير جزء قا سلع  /خالا ابراهيم الفتيانا ،أحلا عباهللا أحلا -.
ط3؛ مزياا ومنقحة  -.علا  :اللؤلف228 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1059 : .
الواصفات / :تفسير القرآ //العلوم القرآنية//القرآ الكريم/
> < 304

222

البكري ،محمد وسيم
رذاذ الايم  /محلا وسيم البكري  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
174ص
ر .إ2018/8/4024 : .
ردمك 978-9957-71-971-5 :
الواصفات / :اآليات القرآنية//القرآ الكريم/
> < 305

222

الخفاجي ،حكمت عبيد
من ج التفسير التحليلا :دراسة فا األساليب والطرارق  /حكلت عبيا
الخفاجا  -.علا  :دار صفاء192 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2524 : .
ردمك 978-9957-687-11-3 :
الواصفات / :تفسير القرآ //القرآ الكريم/

83

> < 306
222

الخفاجي ،عالء الدين
جامع مرويات أمير اللؤمنين علا بن أبا طالب 23ق هـ 40 -هـ /
عالء الاين الخفاجا  -.علا  :دار صفاء1429( 4 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/9/4494 : .
ردمك 978-9923-28-036-2 :
الواصفات / :تفسير القرآ //اآليات القرآنية//القرآ الكريم/
> < 307

222

222

العاني ،قاسم صالح
بيت العنكبوت بين التفسير الاينا والتفسير العللا  /قاسم صالح
العانا  -.علا  :دار أمجا256 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3170 : .
ردمك 978-9957-99-884-4 :
الواصفات / :تفسير القرآ /
> < 308
العزاوي ،خميس محروس
القول الليسر فا فواتح السور  /خليس محروس العزاوي ،السيا
قلر الحسينا  -.علا  :دار غيااء110 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3625 : .
ردمك 978-9957-96-539-6 :
الواصفات / :تفسير القرآ //القرآ الكريم/
> < 309

222

222

عظيمي ،فضيلة
التناسب السياقا فا تفسير ابن عا ور  /فضيلة عظيلا  -.علا :
مركز الكتاب األكاديلا188 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2783 : .
ردمك 978-9957-35-344-5 :
الواصفات / :تفسير القرآ //القرآ الكريم/
> < 310
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
يوم القيامة فا القرآ الكريم  /فالح نصيف الحجية الكيالنا -.
علا  :دار دجلة676 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2506 : .
ردمك 978-9957-71-925-8 :
الواصفات / :اآليات القرآنية//اليوم اآلخر//القرآ الكريم/

84

222

> < 311
مومني ،عبد الرحمن محمد
االتجاه اإلصالحا فا التفسير اللعاصر  /عبا الرحلن محلا
مومنا  -.إربا :عالم الكتب الحايث356 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2731 : .
ردمك 978-9923-14-006-2 :
الواصفات / :تفسير القرآ //القرآ الكريم/
> < 312

222.092

محمد ،أحمد قاسم
ج ود بعض اللفسرين فا تفسير القرآ
محلا -.علا  :دار غيااء216 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5042 : .
ردمك 978-9957-96-589-1 :
الواصفات / :تفسير القرآ //اللفسرو //القرآ الكريم/

الكريم  /أحلا قاسم

> < 313
222.3

البورقادي ،خالد نواف
فا السرديات اإلسراريلية :مقارنة بين ابن عطية وابن جزي فا
اإلجراء واالستثلار  /خالا نواف البورقادي  -.إربا :عالم الكتب الحايث،
140 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2818 : .
ردمك 978-9923-14-010-9 :
الواصفات / :تفسير القرآ //القرآ الكريم//إسراريل/
> < 314

222.3

مفتاح ،عبد الباقي علي
مواقع السور القرآنية فا أبواب الفتوحات اللكية  /عبا الباقا علا
مفتاح  -.إربا :عالم الكتب الحايث363 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2050 : .
ردمك 978-9957-686-43-7 :
الواصفات / :اآليات القرآنية//التفسير//القرآ الكريم/
> < 315

222.6

البويسفي ،محمد تركي
الااللة والحاود :دراسة للقواعا األصولية اللغوية فا التحرير
والتنوير  /محلا تركا البويسفا  -.إربا :عالم الكتب الحايث-. 2019 ،
273ص
ر .إ2018/6/2733 : .
ردمك 978-9923-14-005-5 :
الواصفات / :تفسير القرآ //األحكام الشرعية/

85

> < 316
223.12

بكر ،محمد سعيد
من ا القيم والل ارات للنادي الصيفا :اللستوى الثالث / 2019 -
محلا سعيا بكر ،سامر عبا القرينا ،ختام عبا الفتاح عناية  -.علا  :جلعية
اللحافظة على القرآ الكريم57 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2479 : .
ردمك 978-9923-21-020-8 :
الواصفات / :اللناهج//حفظ القرآ //دور القرآ //التربية الاينية/
> < 317

223.12

223.12

223.12

بكر ،محمد سعيد
من ا القيم والل ارات للنادي الصيفا :اللستوى الثانا / 2019 -
محلا سعيا بكر ،هنا توفيق عبا  ،عبا الكريم محلا الخطيب  -.علا :
جلعية اللحافظة على القرآ الكريم53 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2478 : .
ردمك 978-9923-21-021-5 :
الواصفات / :اللناهج//حفظ القرآ //دور القرآ //التربية الاينية/
> < 318
الخطيب ،عبد الكريم محمد
من ا القيم والل ارات للنادي القرآنا الاارم :اللستوى الثالث -
السنة االولى  -الفصل الثانا  /عبا الكريم محلا الخطيب  -.علا  :جلعية
اللحافظة على القرآ الكريم84 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/345 : .
ردمك 978-9923-21-005-5 :
الواصفات / :اللناهج//حفظ القرآ //دور القرآ //التربية الاينية/
> < 319
الخطيب ،عبد الكريم محمد
من ا القيم والل ارات للنادي القرآنا الاارم :اللستوى الرابع -
السنة االولى  -الفصل الثانا  /عبا الكريم محلا الخطيب ،ختام عبا الفتاح
عناية  -.علا  :جلعية اللحافظة على القرآ الكريم96 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/346 : .
ردمك 978-9923-21-007-9 :
الواصفات / :اللناهج//حفظ القرآ //دور القرآ //التربية الاينية/
> < 320

223.12

الدقور ،سليمان محمد
من ا القيم والل ارات للنادي الصيفا :اللستوى األول / 2019 -
سليلا محلا الاقور ،هنا توفيق عبا  ،ياسلين حسنا نوبة  -.علا  :جلعية
اللحافظة على القرآ الكريم54 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2390 : .
ردمك 978-9923-21-018-5 :
الواصفات / :اللناهج//حفظ القرآ //دور القرآ //التربية الاينية/
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> < 321
223.12

الدقور ،سليمان محمد
من ا القيم والل ارات للنادي الصيفا :اللستوى الرابع / 2019 -
سليلا محلا الاقور ،عبا الكريم محلا الخطيب ،سامر عبا القرينا  -.علا :
جلعية اللحافظة على القرآ الكريم49 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2480 : .
ردمك 978-9923-21-019-2 :
الواصفات / :اللناهج//حفظ القرآ //دور القرآ //التربية الاينية/
> < 322

223.12

شعبان ،هنا توفيق
من ا القيم والل ارات للنادي القرآنا الاارم :اللستوى األول -
السنة األولى  -الفصل الثانا  /هنا توفيق عبا  -.علا  :جلعية اللحافظة
على القرآ الكريم88 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/344 : .
ردمك 978-9923-21-006-2 :
الواصفات / :اللناهج//حفظ القرآ //دور القرآ //التربية الاينية/
> < 323

223.12

عناية ،ختام عبد الفتاح
من ا القيم والل ارات للنادي القرآنا الاارم :اللستوى األول -
السنة األولى  -الفصل الثانا  /ختام عبا الفتاح عناية  -.علا  :جلعية
اللحافظة على القرآ الكريم88 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/344 : .
ردمك 978-9923-21-006-2 :
الواصفات / :اللناهج//حفظ القرآ //دور القرآ //التربية الاينية/
> < 324

223.12

القوقا ،أحمد تيسير
برامج تحفيظ القرآ الكريم وطرارقه فا جلعية اللحافظة على
القرآ الكريم  /أحلا تيسير القوقا  -.علا  :جلعية اللحافظة على القرآ
الكريم76 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1164 : .
ردمك 978-9923-21-015-4 :
الواصفات / :تحفيظ القرآ الكريم//قراءا القرآ //اإلسالم/
> < 325

223.12

نوبة ،ياسمين حسني
من ا القيم والل ارات للنادي الاارم :اللستوى الثانا  -السنة
االولى  -الفصل الثانا  /ياسلين حسنا نوبة ،هنا توفيق عبا  -.علا :
جلعية اللحافظة على القرآ الكريم78 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/347 : .
ردمك 978-9923-21-008-6 :
الواصفات / :اللناهج//حفظ القرآ //دور القرآ //التربية الاينية/
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> < 326
223.12

نوبة ،ياسمين حسني
من ا القيم والل ارات للنادي القرآنا الاارم :اللستوى الرابع -
السنة األولى  /ياسلين حسنا نوبة ،سامر عبا القرينا  -.علا  :جلعية
اللحافظة على القرآ الكريم75 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4529 : .
ردمك 978-9957-638-86-3 :
الواصفات / :اللناهج//حفظ القرآ //دور القرآ //التربية الاينية/
> < 327

223.2

223.2

الزغول ،دانا محمود
انفرادات القراء عنا ابن الجزري فا كتابه النشر فا القراءات
العشر :أبواب األصول من باب االستعاذا إلى باب ياءات الزوارا جلعا ً
ودراسة /دانا محلود الزغول  -.علا  :دار وارل335 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4977 : .
ردمك 978-9957-91-665-7 :
الواصفات / :قراءات القرآ العشر//اللقررو //العلوم القرآنية/
> < 328
الزيلي ،أبو الليث محرم بن محمد بن العارف
زلة القارئ  /أبو الليث محرم بن محلا بن العارف الزيلا؛ تحقيق
علر يوسف حلاا  -.علا  :جلعية اللحافظة على القرآ الكريم-. 2019 ،
165ص
ر .إ2018/6/2765 : .
ردمك 978-9957-638-72-6 :
الواصفات / :قراءا القرآ //القرآ الكريم/
> < 329

223.22

التميمي ،حاتم جالل
قراءا اإلمام حلزا من روايتا خلف وخالد من طريقا الشاطبية
والطيبة  /حاتم جالل التليلا  -.علا  :جلعية اللحافظة على القرآ الكريم،
212 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5227 : .
ردمك 978-9957-638-92-4 :
الواصفات / :قراءا حلزا//قراءات القرآ السبع/
> < 330

223.22

حماد ،عمر يوسف
اللنار فا رواية حفص من طرق طيبة النشر  /علر يوسف حلاد-.
علا  :جلعية اللحافظة على القرآ الكريم360 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6031 : .
ردمك 978-9923-21-003-1 :
الواصفات / :قراءات القرآ السبع//قراءا القرآ //القرآ الكريم/
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223.23

225

> < 331
أبو عليا ،حازم عبد الفتاح
قراءا اإلمام أبا جعفر اللانا من روايتا ابن وردا وابن جلاز
من طريقا الارا والطيبة  /حازم عبا الفتاح أبو عليا  -.علا  :جلعية
اللحافظة على القرآ الكريم184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5229 : .
ردمك 978-9957-638-91-7 :
الواصفات / :قراءا القرآ //القرآ الكريم/
> < 332
البكر ،هديل عبد الحليم داود
الشاها القرآنا عنا ابن الحاجب النحوي  /هايل عبا الحليم داود
البكر  -.علا  :دار دجلة501 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1725 : .
ردمك 978-9957-71-904-3 :
الواصفات / :نحو القرآ //القرآ الكريم/
> < 333

225

تكروك ،محمد حيدر
جلاليات القرآ الكريم :دراسة داللية فا التوزيع والتصليم  /محلا
حيار تكروك  -.إربا :عالم الكتب الحايث486 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2488 : .
ردمك 978-9957-686-95-6 :
الواصفات / :العلوم القرآنية//ألفاظ القرآ //القرآ الكريم/
> < 334

225

سليمان ،حليم حماد
فا ظالل الاالالت القرآنية :أبحاث ومقاالت  /حليم حلاد سليلا -.
علا  :دار غيااء213 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6022 : .
ردمك 978-9957-96-619-5 :
الواصفات / :ألفاظ القرآ //إعراب القرآ //علم الااللة//القرآ
الكريم/
> < 335

225

الفالح ،نوال علي
كتاب معانا القرآ وإعرابه للزجا  :دراسة معجلية  /نوال علا
الفالح  -.علا  :دار كنوز اللعرفة528 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1459 : .
ردمك 978-9957-74-721-3 :
الواصفات / :إعراب القرآ //القرآ الكريم/

89

> < 336
225

محمد ،أحمد قاسم
األعذار فا القرآ الكريم :دراسة تحليلية موضوعية  /أحلا قاسم
محلا  -.علا  :دار غيااء211 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5040 : .
ردمك 978-9957-96-587-7 :
الواصفات / :ألفاظ القرآ //اآليات القرآنية//القرآ الكريم/
> < 337

225

محمد ،أحمد قاسم
مباحث فا اإلبل ومشتقات ألفاظ ا فا القرآ الكريم  /أحلا قاسم
محلا  -.علا  :دار غيااء369 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5041 : .
ردمك 978-9957-96-588-4 :
الواصفات / :اإلبل//ألفاظ القرآ //القرآ الكريم/
> < 338

225

225

المعموري ،حسن عبيد
تحليل النص القرآنا فا سياق الحلا والتسبيح :دراسة فا مستويات
اللغة  /حسن عبيا اللعلوري  -.علا  :دار الرضوا 448 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2861 : .
ردمك 978-9957-76-657-3 :
الواصفات / :ألفاظ القرآ //القرآ الكريم/
> < 339
الياسري ،عبد الكاظم محسن
التغاير األسلوبا فا التعبير القرآنا  /عبا الكاظم محسن الياسري-.
علا  :دار ابن النفيس116 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5967 : .
ردمك 978-9923-718-78-0 :
الواصفات / :العلوم القرآنية//بالغة القرآ //القرآ الكريم/
> < 340

225.1

الحالوجي ،منى فاضل
اللتشابه اللفظا فا القرآ الكريم :قصة موسى عليه السالم
نلوذجا ً /منى فاضل الحالوجا  -.علا  :دار مجاالوي355 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1183 : .
ردمك 978-9957-02-693-6 :
الواصفات / :ألفاظ القرآ //إعراب القرآ //العلوم القرآنية//القرآ
الكريم/

90

> < 341
225.1

الدخيلي ،هادي غالي
الااللة اإليحارية فا قصتا يوسف وموسى علي لا السالم  /هادي
غالا الاخيلا  -.إربا :عالم الكتب الحايث190 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2061 : .
ردمك 978-9957-686-67-3 :
الواصفات / :نحو القرآ //قصص القرآ //القرآ الكريم/
> < 342

225.1

العاني ،معمر منير
النظام النحوي فا الخطاب القرآنا :تلثل إجرارا فا سورا الك ف/
معلر منير العانا  -.علا  :دار دجلة366 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5792 : .
ردمك 978-9923-732-08-3 :
الواصفات / :ألفاظ القرآ //إعراب القرآ //سور القرآ //القرآ
الكريم/
> < 343

225.11

225.11

البكري ،محمد وسيم
ذى الريحا فا دالالت خالف الظاهر من القرآ  /محلا وسيم
البكري  -.علا  :دار اللأمو 352 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4888 : .
ردمك 978-9957-77-521-6 :
الواصفات / :ألفاظ القرآ //قراءا القرآ //إعجاز القرآ /
> < 344
الزيباري ،جوهر مصطفى
الكللات اللكررا فا القرآ الكريم :آيات ا وسورها وبذيله معلومات
عامة عن القرآ  /جوهر مصطفى الزيباري  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
365ص
ر .إ2019/6/2936 : .
ردمك 978-9923-25-169-0 :
الواصفات / :ألفاظ القرآ //إعجاز القرآ //العلوم القرآنية/
> < 345

225.16

الحسناوي ،رحيم جبر
النص القرآنا وعلوم اللغة  /رحيم جبر الحسناوي  -.علا  :دار
الرضوا 296 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4275 : .
ردمك 978-9957-76-677-1 :
الواصفات / :إعراب القرآ //القرآ الكريم/

91

> < 346
225.16

الزبيدي ،سعيد جاسم
سؤال فا التفسير :محاولة فا البحث عن من ج  /سعيا جاسم
الزبياي  -.علا  :دار كنوز اللعرفة159(3 -. 2019 ،ص)
ر .إ2018/8/4338 : .
ردمك 978-9957-74-771-8 :
الواصفات / :نحو القرآ //القرآ الكريم/
> < 347

225.16

زكرياء ،سلمان ماجد
معانا حروف الجر وأثرها فا التفسير :دراسة نحوية داللية /
سللا ماجا زكرياء  -.إربا :عالم الكتب الحايث206 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2021 : .
ردمك 978-9957-686-34-5 :
الواصفات / :نحو القرآ //التفسير//القرآ الكريم/
> < 348

225.16

النمري ،عادل نصر
االختالف اللفظا فا آيات القرآ الكريم اللتشاب ات :دراسة
صرفية داللية  /عادل نصر النلري  -.علا  :دار دجلة452 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2481 : .
ردمك 978-9957-71-924-1 :
الواصفات / :نحو القرآ //ألفاظ القرآ //القرآ الكريم/
> < 349

225.2

السلطي ،ابراهيم علي
الروض الاانا فا السبع اللثانا  /ابراهيم علا السلطا  -.علا :
دار زهاي70 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1920 : .
ردمك 978-9957-689-62-9 :
الواصفات / :البالغة//القرآ الكريم/
> < 350

225.2

شتيوي ،أحمد أحمد
البالغة فا القرآ الكريم والحايث النبوي  /أحلا أحلا تيوي،
نوف سالم الشلري  -.علا  :دار اللسيرا232 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/301 : .
ردمك 978-9957-97-142-7 :
الواصفات / :اإلعجاز العللا//علم البالغة//القرآ الكريم//الحايث
الشريف/

92

> < 351
225.2

عظيمي ،فضيلة
التناسب السياقا فا القرآ الكريم  /فضيلة عظيلا  -.علا :
مركز الكتاب األكاديلا184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2782 : .
ردمك 978-9957-35-358-2 :
الواصفات / :بالغة القرآ //القرآ الكريم/
> < 352

225.29

225.29

صالح ،عبد المنعم أحمد
فا الفاصلة القرآنية :دراسة وصفية تحليلية إحصارية  /عبا اللنعم
أحلا صالح  -.علا  :دار الوضاح348 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6141 : .
ردمك 978-9923-19-017-3 :
الواصفات / :اآليات القرآنية//اإلعجاز البالغا//البالغة//القرآ
الكريم/
> < 353
لحرش ،عبد الكبير معاوية
دراسة تااولية حجاجية :اللفارقة التقابلية ،اللفارقة اإلضلارية،
اللفارقة التواصلية  /عبا الكبير معاوية لحرش  -.إربا :عالم الكتب الحايث،
)529( 3 -. 2019ص  ( -.سلسلة بالغة اللفارقة فا القرآ الكريم )
ر .إ2019/6/3031 : .
ردمك 978-9923-14-106-9 :
الواصفات / :بايع القرآ //البالغة القرآنية//ألفاظ القرآ //اللغة
العربية/
> < 354

227

أبو عواد ،ابراهيم محمد
من ج الكافرين فا القرآ الكريم  /ابراهيم محلا أبو عواد  -.علا :
دار األيام256 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/786 : .
ردمك 978-9957-95-653-0 :
الواصفات / :الكفر//القرآ الكريم/
> < 355

227

جلغوم ،عبدهللا ابراهيم
إحكام الترتيب القرآنا فا العاد  / 114عباهللا ابراهيم جلغوم -.
الزرقاء :اللؤلف206 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة معجزا الترتيب القرءانا ؛ )3
ر .إ2019/6/2783 : .
ردمك 978-9923-712-09-2 :
الواصفات / :اإلعجاز العادي//إعجاز القرآ //القرآ الكريم/

93

> < 356
227

الزعبي ،زهير موسى
صورا الجنة فا القرآ الكريم  /زهير موسى الزعبا  -.علا  :دار
الخليج212 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1224 : .
ردمك 978-9923-23-037-4 :
الواصفات / :الجنة//اآليات القرآنية//القرآ الكريم/
> < 357

227

العقاد ،عباس محمود
اإلنسا فا القرآ  /عباس محلود العقاد  -.علا  :وزارا الثقافة،
160 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3202 : .
الواصفات / :اإلنسا //القرآ الكريم/
> < 358

227

227

علواش ،محمد نزار
السقوط الحااثا :نقا اللن ج فا التعامل مع النص القرآنا  /محلا
نزار علواش  -.إربا :عالم الكتب الحايث326 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2817 : .
ردمك 978-9923-14-011-6 :
الواصفات / :نصوص القرآ //القرآ الكريم/
> < 359
القادري ،محي الدين علي
هذا خلق هللا وإعجازه فا القرآ الكريم  /محا الاين علا
القادري -.علا  :دار عالم الثقافة80 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5251 : .
ردمك 978-9957-73-204-2 :
الواصفات / :إعجاز القرآ //القرآ الكريم/
> < 360

227

المقداد ،نصر عبدهللا
الفتن الواردا فا القرآ الكريم بين اللاضا والحاضر  /نصر
عباهللا اللقااد  -.علا  :دار اللبادرا424 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5832 : .
ردمك 978-9957-684-79-2 :
الواصفات / :الفتنة//اإلسالم//آيات القرآ //القرآ الكريم/
> < 361

227.4

الدغامين ،زياد خليل
من دالرل اإلعجاز العللا فا القرآ الكريم  /زياد خليل الاغامين،
عبا السالم بشير الاويبا  -.علا  :اللؤلف182 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5760 : .
الواصفات / :إعجاز القرآ //اإلعجاز العللا//القرآ الكريم/

94

> < 362
227.4

الدوري ،سامي ندا
تلخيص البيا فا إعجاز القرآ  /ساما ناا الاوري  -.علا  :دار
أمجا -. 2019 ،مج509(1ص)
ر .إ2019/1/419 : .
ردمك 978-9957-99-948-3 :
الواصفات / :إعجاز القرآ //العلوم القرآنية//القرآ الكريم/
> < 363

227.4

عبابنة ،محمد موسى
اإلعجاز الفنا فا القرآ الكريم والللسات البيانية :آيات قرآنية،
أسباب النزول ،بالغة فصاحة ،بيا  ،لغة  /محلا موسى عبابنة  -.إربا:
اللؤلف325 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/3/1250 : .
الواصفات / :إعجاز القرآ //القرآ الكريم/
> < 364

227.4

مصالحة ،مروان أحمد
لغة الجسا فا القرآ الكريم  /مروا أحلا مصالحة  -.علا  :دار
يافا العللية193 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3919 : .
ردمك 978-9957-697-76-1 :
الواصفات / :إعجاز القرآ //ألفاظ القرآ //آيات القرآ //العلوم
القرآنية/
> < 365

227.44

227.44

الديري ،أسامة حيدر
التنغيم الصوتا فا األمثال القرآنية :قراءا فا بالغة الخطاب /
أسامة حيار الايري  -.علا  :دار وارل350 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1100 : .
ردمك 978-9957-91-605-3 :
الواصفات / :البالغة//إعجاز القرآ /
> < 366
السامرائي ،حقي اسماعيل
العقل فا القرآ الكريم :ألفاظه ومزاياه وعيوبه (دراسة فا البنية
والاالة والسياق)  /حقا اسلاعيل السامرارا  -.علا  :دار النفارس-. 2019 ،
220ص
ر .إ2018/2/906 : .
ردمك 978-9957-80-284-4 :
الواصفات / :اإلعجاز البالغا//إعجاز القرآ //القرآ الكريم/

95

> < 367
227.5

سبع العيش ،سرى فايز
العين والبصر فا القرآ الكريم :جلع و رح ودالالت  /سرى
فايز سبع العيش  -.علا  :مجلع اللغة العربية األردنا284 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5257 : .
الواصفات / :إعجاز القرآ //العين//القرآ الكريم/
> < 368

227.5

227.5

السلطي ،ابراهيم علي
اإلعجاز العللا فا القرآ الكريم  /ابراهيم علا السلطا  -.علا :
دار زهاي271 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1922 : .
ردمك 978-9957-689-64-3 :
الواصفات / :إعجاز القرآ //القرآ الكريم/
> < 369
عيد ،طاهر سيف عبد الرحمن
مسك الختام فا علوم اإلنشاء واألرقام  /طاهر سيف عبا الرحلن
عيا  -.علا  :دار الصايل248 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/27 : .
ردمك 978-9923-710-07-4 :
الواصفات / :إعجاز القرآ //القرآ الكريم/
> < 370

227.51

جبر ،مصطفى جبر علي
عجارب اإلعجاز العادي والرقلا فا القرآ الكريم  /مصطفى
جبر علا جبر  -.علا  :اللؤلف208 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4393 : .
الواصفات / :اإلعجاز العادي//إعجاز القرآ //القرآ الكريم/
> < 371

227.51

جلغوم ،عبدهللا ابراهيم
إحكام الترتيب القرآنا فا العاد  / 6236عباهللا ابراهيم جلغوم -.
الزرقاء :اللؤلف227 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة معجزا الترتيب القرءانا ؛
) 20
ر .إ2019/1/106 : .
ردمك 978-9923-712-06-1 :
الواصفات / :إعجاز القرآ //العلوم القرآنية//القرآ الكريم/

96

> < 372
227.51

جلغوم ،عبدهللا ابراهيم
اإلحكام فا تكرار ألفاظ القرآ الكريم  /عباهللا ابراهيم جلغوم -.
الزرقاء :اللؤلف202 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة معجزا الترتيب القرءانا ؛
) 26
ر .إ2019/12/6284 : .
ردمك 978-9923-712-12-2 :
الواصفات / :اإلعجاز العادي//ألفاظ القرآ //إعجاز القرآ //القرآ
الكريم/
> < 373

227.51

جلغوم ،عبدهللا ابراهيم
اإلحكام فا حساب الجلل :الجلل الكبير ،والجلل القرءانا /
عباهللا ابراهيم جلغوم  -.الزرقاء :اللؤلف214 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة
معجزا الترتيب القرءانا ؛ ) 25
ر .إ2019/10/5193 : .
ردمك 978-9923-712-11-5 :
الواصفات / :اإلعجاز العادي//سور القرآ //إعجاز القرآ //العلوم
القرآنية/
> < 374

227.51

جلغوم ،عبدهللا ابراهيم
أعااد قرءانية  /عباهللا ابراهيم جلغوم  -.الزرقاء :اللؤلف،
184 -.2019ص  ( -.سلسلة معجزا الترتيب القرءانا ؛ ) 24
ر .إ2019/7/3902 : .
ردمك 978-9923-712-10-8 :
الواصفات / :اإلعجاز العادي//إعجاز القرآ //العلوم القرآنية/
/القرآ الكريم/
> < 375

227.51

جلغوم ،عبدهللا ابراهيم
مباحث فا اإلعجاز العادي  / 4عباهللا ابراهيم جلغوم  -.الزرقاء:
اللؤلف190 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة معجزا الترتيب القرءانا ؛ ) 21
ر .إ2019/3/1322 : .
ردمك 978-9923-712-07-8 :
الواصفات / :اإلعجاز العادي//إعجاز القرآ //القرآ الكريم/
> < 376

227.51

سعاده ،فهمي حسين
تحليل سور القرآ
119 -.2019ص
ر .إ2019/4/1747 : .
الواصفات / :اإلعجاز العادي//سور القرآ //القرآ الكريم/

 /ف لا حسين سعاده  -.علا  :اللؤلف،

97

227.51

> < 377
عيد ،طاهر سيف عبد الرحمن
السور الفواتح وأصاق العلوم واللوارح  /طاهر سيف عبا الرحلن
عيا  -.علا  :دار الصايل213 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/28 : .
ردمك 978-9923-710-06-7 :
الواصفات / :اآليات القرآنية//إعراب القرآ /
> < 378

228

جادو ،طه محمد
اللتكبرو وجزاؤهم الانيوي فا الذكر الحكيم :دراسة بالغية
تحليلية  /طه محلا جادو  -.علا  :دار غيااء153 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/20 : .
ردمك 978-9957-96-654-6 :
الواصفات / :قصص القرآ //العلوم القرآنية//اآلداب اإلسالمية/
> < 379

228.2

228.2

الرجاني ،سعيدة سالم
مف وم القصص فا القرآ الكريم :دراسة مصطلحية  /سعياا سالم
الرجانا  -.إربا :عالم الكتب الحايث130 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2071 : .
ردمك 978-9957-686-46-8 :
الواصفات / :قصص القرآ //القرآ الكريم/
> < 380
الرفاعي ،نوري عبد الكريم
أقليات مؤمنة فا القرآ الكريم :نوح عليه السالم ،ذي القرنين،
طالوت وجالوت ،أصحاب الك ف  /نوري عبا الكريم الرفاعا  -.علا  :دار
الصايل245 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5105 : .
ردمك 978-9923-710-15-9 :
الواصفات / :قصص القرآ //األنبياء//القرآ الكريم/
> < 381

228.2

شهاب ،رانيا وليد
قصص القرآ الكريم للنا ئة  /رانيا وليا
وارل163 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/12/6234 : .
ردمك 978-9957-91-693-0 :
الواصفات / :قصص القرآ //األطفال/

98

اب  -.علا  :دار

> < 382
228.2

كنفودي ،محمد
القراءات الجاياا للقصة القرآنية :دراسة تحليلية نقاية تكليلية /
محلا كنفودي  -.علا  :دار اللعتز273 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1273 : .
ردمك 978-9957-65-195-4 :
الواصفات / :قصص القرآ //القرآ الكريم/
> < 383

228.2265

نوافلة ،محمود رجاء
قصة يوسف :تفسير ورؤية قصصية حايثة  /محلود رجاء
نوافلة -.علا  :دار غيااء169 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3069 : .
ردمك 978-9957-96-695-9 :
الواصفات / :يوسف عليه السالم//قصص القرآ //السرد
القصصا/
> < 384

228.228

غانم ،غانم غالب
ذلك عيسى ابن مريم  /غانم غالب غانم  -.علا  :دار زهاي،
191 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4973 : .
ردمك 978-9923-17-015-1 :
الواصفات / :عيسى عليه السالم//قصص األنبياء/
> < 385

228.25

229

الدجاني ،فادية وجيه
قصص الحيوانات والطيور والحشرات الواردا فا القرآ الكريم /
فادية وجيه الاجانا  -.علا  :دار زهاي127 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2113 : .
ردمك 978-9923-17-068-7 :
الواصفات / :قصص القرآ //الحيوانات//العلوم القرآنية/
> < 386
حنون ،ماهر ابراهيم
الوالء والبراء من خالل تفسير فا ظالل القرآ لألستاذ سيا قطب
رحله هللا  /ماهر ابراهيم حنو  -.علا  :دار اللأمو 252 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3731 : .
ردمك 978-9957-77-515-5 :
الواصفات / :تفسير القرآ //العقيا اإلسالمية//القرآ الكريم/
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> < 387
229.53

الرفاعي ،شيماء ياسين
مف وم الطاقة بين العلم والقرآ  /يلاء ياسين الرفاعا ،سعاد
جاسم عبيا  -.علا  :دار أمجا102 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2455 : .
ردمك 978-9923-25-146-1 :
الواصفات / :العلوم القرآنية//إعجاز القرآ //الطاقة//الفيزياء/
/القرآ الكريم/

 230الحديث الشريف وعلومه
> < 388
230

230

أبو قمر ،منال نايف
البناء الفكري فا الحايث النبوي :دراسة تأصيلية  /منال نايف أبو
قلر  -.علا  :ركة األكاديليو 281 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1998 : .
ردمك 978-9957-637-82-8 :
الواصفات / :علوم الحايث//الحايث الشريف/
> < 389
الحنفي ،محمد عطاء هللا الكسم
رسالة فا علم مصطلح الحايث الشريف  /محلا عطاء هللا الكسم
الحنفا ،مصطفى السباعا؛ تحقيق علا محلا زينو  -.علا  :دار النور اللبين،
400 -. 2019ص
ر .إ2018/12/5945 : .
ردمك 978-9923-18-040-2 :
الواصفات / :علوم الحايث//الحايث الشريف//رواية الحايث/
> < 390

230

الزبيدي ،حسان محمد
اللحظورات اللغوية :دراسة لغوية فا حظر األلفاظ وتحسين ا فا
ضوء الحايث النبوي  /حسا محلا الزبياي  -.علا  :دار جليس الزما ،
273 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3355 : .
ردمك 978-9957-81-363-5 :
الواصفات / :الحايث الشريف//األلفاظ/
> < 391

230

شهاب ،رانيا وليد
األحاديث النبوية  /رانيا وليا
91ص
ر .إ2018/7/3397 : .
ردمك 978-9957-91-542-1 :
الواصفات / :الحايث الشريف//اإلسالم/

اب  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،

100

> < 392
231.4

الشمالي ،ياسر أحمد
دراسات فا علل الحايث  /ياسر أحلا الشلالا  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما486 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/664 : .
ردمك 978-9957-66-122-9 :
الواصفات / :علوم الحايث//الحايث الشريف/
> < 393

232

الشمالي ،ياسر أحمد
دراسات فا نقا اللتن  /ياسر أحلا الشلالا  -.علا  :دار ومكتبة
الحاما531 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/663 : .
ردمك 978-9957-66-123-6 :
الواصفات / :رواية الحايث//علوم الحايث//الحايث الشريف/
> < 394

232.3

بصابصة ،أحمد عيد
تعقبات اإلمام الذهبا فا الليزا على اإلمام ابن عاي فا الكامل /
أحلا عيا بصابصة  -.علا  :دار الفاروق360 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3652 : .
ردمك 978-9957-605-60-5 :
الواصفات / :رواية الحايث//الحايث الشريف/
> < 395

232.3

حنون ،ماهر ابراهيم
قواعا وأصول علم السؤاالت الحايثية :تقعيا وتأصيل جايا لعلم
السؤاالت الحايثية  /ماهر ابراهيم حنو  -.علا  :دار اللأمو -. 2019 ،
224ص
ر .إ2019/7/3836 : .
ردمك 978-9957-77-517-9 :
الواصفات / :علم رواا الحايث//الجرح والتعايل//علوم الحايث/
> < 396

232.3

الزبيدي ،جليل محسن
تعقبات الحافظ الذهبا على اإلمام ابن عاي فا الرواا الذين لم يجا
لللتقامين في م قوالً فا كتابه الكامل فا ضعفاء الرجال :دراسة نقايه  /جليل
محسن الزبياي ،خليس محروس العزاوي  -.علا  :دار غيااء-. 2019 ،
132ص
ر .إ2018/8/3877 : .
ردمك 978-9957-96-574-7 :
الواصفات / :الرواا//الحايث الشريف//اإلسالم/
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234.1

234.11

234.11

234.11

234.11

> < 397
الكيالني ،صفاء أمين زيد
بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري "نظام اإلسالم" /
صفاء أمين زيا الكيالنا  -.علا  :دار زهاي269 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3357 : .
ردمك 978-9957-689-92-6 :
الواصفات / :صحيح البخاري//األربعو حايثا/
> < 398
الكيالني ،صفاء أمين زيد
بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري :أركا اإلسالم /
صفاء أمين زيا الكيالنا  -.علا  :دار زهاي329 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6256 : .
ردمك 978-9923-17-036-6 :
الواصفات / :صحيح البخاري//مختارات الحايث//الحايث
الشريف//اإلسالم/
> < 399
الكيالني ،صفاء أمين زيد
بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري :أركا اإليلا /
صفاء أمين زيا الكيالنا  -.علا  :دار زهاي -. 2019 ،مج409(2ص)
ر .إ2018/12/6253 : .
ردمك 978-9923-17-039-7 :
الواصفات / :صحيح البخاري//مختارات الحايث//الحايث
الشريف//أركا اإليلا /
> < 400
الكيالني ،صفاء أمين زيد
بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري :السيرا النبوية /
صفاء أمين زيا الكيالنا  -.علا  :دار زهاي -. 2019 ،مج370(7ص)
ر .إ2018/12/6252 : .
ردمك 978-9923-17-038-0 :
الواصفات / :صحيح البخاري//مختارات الحايث//الحايث
الشريف//السيرا النبوية/
> < 401
الكيالني ،صفاء أمين زيد
بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري :ثقافة إسالمية /
صفاء أمين زيا الكيالنا  -.علا  :دار زهاي -. 2019 ،مج399(4ص)
ر .إ2018/12/6254 : .
ردمك 978-9923-17-040-3 :
الواصفات / :صحيح البخاري//مختارات الحايث//الحايث
الشريف//الثقافة اإلسالمية/
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234.11

> < 402
الكيالني ،صفاء أمين زيد
بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري :فقه النساء  /صفاء
أمين زيا الكيالنا  -.علا  :دار زهاي -. 2019 ،مج134(5ص)
ر .إ2018/12/6255 : .
ردمك 978-9923-17-035-9 :
الواصفات / :صحيح البخاري//مختارات الحايث//الحايث
الشريف//اللرأا/
> < 403

237.46

أبو سيف ،أحمد جمال
إعانة اللبتارين على ف م األربعين  /أحلا جلال أبو سيف  -.علا :
اللؤلف307 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4144 : .
الواصفات / :األربعو حايثاً//علم رواية الحايث//الحايث
الشريف/
> < 404

239

برهم ،جمانة حسن
السيرا النبوية لألطفال  /جلانة حسن برهم  -.علا  :دار وارل،
79 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3439 : .
ردمك 978-9957-91-544-5 :
الواصفات / :السيرا النبوية//اإلسالم//األطفال/
> < 405

239

239

الطائي ،خليف عبود
البيا للختصر السيرا النبوية فا القرآ  /خليف عبود الطارا -.
علا  :دار دجلة160 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1730 : .
ردمك 978-9957-71-909-8 :
الواصفات / :السيرا النبوية//حياا الرسول//القرآ الكريم/
> < 406
العبيدي ،أحمد مطر خضير
السيرا النبوية من خالل تفسيري ابن أبا حاتم الرازي والبغوي /
أحلا مطر خضير العبياي ،سارا محلود األوسا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
564ص
ر .إ2017/11/5887 : .
ردمك 978-9957-99-677-2 :
الواصفات / :السيرا النبوية//اإلسالم/
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239

> < 407
العزاوي ،خميس محروس
التوسل بحضرا النبا محلا صلى هللا عليه وسلم  /خليس محروس
العزاوي  -.علا  :دار غيااء103 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3718 : .
ردمك 978-9957-96-554-9 :
الواصفات / :السيرا النبوية//اإلسالم/
> < 408

239

محمد ،قحطان حمدي
قناديل األنام من سيرا ابن هشام البن اللعافري البصري ت 213هـ/
قحطا حلاي محلا  -.علا  :دار أمجا118(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/5/2413 : .
ردمك 978-9923-25-129-4 :
الواصفات / :السيرا النبوية//ال جرا النبوية//الاعوا اإلسالمية/
> < 409

239

الندوي ،فيصل أحمد
محلا صلى هللا عليه وسلم نبا الرحلة وما أرسلناك االّ رحلة
للعاللين  /فيصل أحلا الناوي  -.علا  :دار النفارس318 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4293 : .
ردمك 978-9957-80-320-9 :
الواصفات / :النبا محلا صلى هللا عليه وسلم//حياا النبا//السيرا
النبوية/
> < 410

239,5

قطنة ،شادي وحيد
عللنا علر خصية اللسلم اللعاصر  /ادي وحيا قطنة  -.علا :
دار النفارس 104 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/5029 : .
ردمك 978-9957-80-324-7 :
الواصفات / :الصحابة//التراجم/
> < 411

239.1

الدليمي ،محمد طه
إنارا العقول فا تبليغ دعوا الرسول  /محلا طه الاليلا  -.علا :
دار أمجا223 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1269 : .
ردمك 978-9957-99-756-4 :
الواصفات / :الاعوه اإلسالميه//السيرا النبوية//اإلسالم/
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> < 412
239.2

حامد ،نبيل حسن
آداب من حياا نبا األمة صلى هللا عليه وسلم  /نبيل حسن حاما -.
علا  :اللؤلف87 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1582 : .
الواصفات / :أخالق الرسول//الفضارل//السيرا النبوية/
> < 413

239.31

حنون ،ماهر ابراهيم
حبيبة الحبيب األولى أم اللؤمنين الكاملة اللكللة السياا أم القاسم
خايجة بنت خويلا رضا هللا عن ا :سأعيا للانيا حياا أمنا خايجة كلا لم تعرف ا
من قبل  /ماهر ابراهيم حنو  -.علا  :دار اللأمو 315 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2192 : .
ردمك 978-9957-77-507-0 :
الواصفات / :زوجات النبا صلى هللا عليه وسلم//السيرا النبوية/
> < 414

239.5

األسواني ،محمد جابر
الغيث اللارار فا صحيح كرامات الصحابة األخيار  /محلا جابر
األسوانا  -.علا  :دار أمجا207 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2405 : .
ردمك 978-9923-25-122-5 :
الواصفات / :الصحابة//الفضارل//اللسللو /
> < 415

239.5

الدوري ،سامي ندا
نظرات االعتاال فا الصحابة واآلل :دراسة مقارنة  /ساما ناا
الاوري  -.علا  :دار أمجا559(1 -. 2019 ،ص)  ( -.سلسلة معجزا
الترتيب القرءانا )
ر .إ2019/4/1740 : .
ردمك 978-9923-25-052-5 :
الواصفات / :الصحابة والتابعو //التراجم/
> < 416

239.5

الدوري ،سامي ندا
نظرات االعتاال فا الصحابة واآلل :دراسة مقارنة  /ساما ناا
الاوري  -.علا  :دار أمجا 602(2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/4/1742 : .
ردمك 978-9923-25-053-2 :
الواصفات / :الصحابة والتابعو //التراجم/
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> < 417
239.5

239.5

239.5

239.5

سرسك ،فائق عمر
موجز عظلاء األعالم فا القايم والحايث  /فارق علر سرسك -.
علا  :دار علار334 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4198 : .
ردمك 978-9957-692-65-0 :
الواصفات / :السيرا الذاتية//الصحابة//التابعين//التراجم//اإلسالم/
> < 418
العاني ،قاسم صالح
رارا اإلل ام علر بن الخطاب رضا هللا عنه فا باب مصالح األنام /
قاسم صالح العانا  -.علا  :دار أمجا312 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4390 : .
ردمك 978-9957-99-906-3 :
الواصفات / :الصحابة والتابعو //اللسللو /
> < 419
العبيدي ،أحمد مطر خضير
الصحابة رضا هللا عن م الذين فتحوا بالد ما وراء الن ر وإقليم الايلم
وإقليم الرحاب  /أحلا مطر خضير العبياي  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
204ص
ر .إ2018/6/2937 : .
ردمك 978-9957-99-865-3 :
الواصفات / :الصحابة//الفتوحات اإلسالمية/
> < 420
العلواني ،الشيخ نافع بن خالد
الخلفاء الرا او  :األرلة القادا والحكام الربانيو أبو بكر علر
عثلا علا  /الشيخ نافع بن خالا العلوانا  -.علا  :دار علار-. 2019 ،
359ص
ر .إ2019/5/2615 : .
ردمك 978-9957-692-62-9 :
الواصفات / :الخلفاء الرا او //الصحابة//السيرا النبوية/
> < 421

239.5

الغماري ،محمد أحناش
اإلجابة علا أ كل من مخالفات الصحابة رضا هللا عن م  /محلا
أحناش الغلاري  -.علا  :دار النور اللبين660 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5657 : .
ردمك 978-9923-18-038-9 :
الواصفات / :الصحابة والتابعو //السيرا النبوية//اإلسالم/
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> < 422
239.5

مال هللا ،نضال مؤيد
الصحابا أبو لبابة األنصاري رضا هللا عنه :دراسة فا سيرته
ومروياته التاريخية  /نضال مؤيا مال هللا ،برزا ميسر الحاما  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما84 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2118 : .
ردمك 978-9957-66-127-4 :
الواصفات / :الصحابا أبو لبابة األنصاري//تراجم الصحابة/
/اإلسالم/
> < 423

239.5

239.71

محسن ،نكتل يوسف
اللنة فيلن بشره النبا بالجنة  /نكتل يوسف محسن  -.علا  :دار
غيااء115 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4128 : .
ردمك 978-9957-96-580-8 :
الواصفات / :الصحابة والتابعو //اإلسالم/
> < 424
القدومي ،عبدهللا بن عودة بن عبدهللا بن صوفان
نبذا من معجزات النبا صلى هللا عليه وسلم ويلي ا أسانيا العالمة
عباهللا صوفا إلى صحيح البخاري  /عباهللا بن عودا بن عباهللا بن صوفا
القاوما؛ تحقيق محلا علا عبا الرحلن اللحيليا  -.علا  :دار أروقة،
115 -.2019ص
ر .إ2017/12/6298 : .
ردمك 978-9923-10-011-0 :
الواصفات / :اللعجزات//السيرا النبوية/
> < 425

239.72

239.74

الزيدي ،مثنى علوان
إدارا اللعلومات فا السنة النبوية :دراسة موضوعية  /مثنى علوا
الزياي  -.علا  :دار النفارس311 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2083 : .
ردمك 978-9957-80-311-7 :
الواصفات / :السيرا النبوية //خصية الرسول صلى هللا عليه
وسلم//إدارا اللعلومات/
> < 426
البوصيري ،شرف الدين
روضات الجنات  /رف الاين البوصيري  -.علا  :دار اللعين،
642 -. 2019ص
ر .إ2019/10/5407 : .
ردمك 978-9957-595-73-9 :
الواصفات / :اللاارح النبوية//أخالق الرسول//السيرا النبوية/
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239.74

> < 427
المشهور ،أبو بكر العدني علي
اللجلوع النبوي  /أبو بكر العانا علا اللش ور  -.علا  :دار
اللعين224 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4978 : .
ردمك 978-9957-595-70-8 :
الواصفات / :اللاارح النبوية//السيرا النبوية/

 240العقيدة اإلسالمية وأصول الكالم
> < 428
240

240

240

أبو شاور ،عبدهللا طه
وحاا الوجود بين األديا الوضعية والفكر اإلسالما وحكم اإلسالم
من ا  /عباهللا طه أبو اور  -.علا  :دار اللسيرا287 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/565 : .
ردمك 978-9957-97-143-4 :
الواصفات / :العقياا الاينية//علم الكالم//الفكر اإلسالما//الايانات/
> < 429
البقاعي ،برهان الدين أبو إسحاق ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي
ت ايم األركا من ليس فا اإلمكا أباع ملا كا  /برها الاين أبو
إسحاق ابراهيم بن علر بن حسن الرباط بن علا البقاعا ،عبا الواحا ج اانا-.
علا  :دار الفتح263 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4984 : .
ردمك 978-9957-23-476-8 :
الواصفات / :علم الكالم//العقياا الاينية/
> < 430
الدمياطي ،محمد أبي خضير
ن اية األمل للن رغب فا صحة العقياا والعلل  /محلا أبا خضير
الامياطا ،خالا محلا صالح العلا  -.علا  :دار الفتح للاراسات والنشر،
)968( 2 -. 2019ص
ر .إ2015/12/5920 : .
ردمك 978-9957-23-364-8 :
الواصفات / :العقياا الاينية//العلل/
> < 431

240

العجين ،علي ابراهيم
من ال رطقة إلى األصولية :قراءا فا فكر جور طرابيشا فا كتابه
من إسالم القرآ إلى إسالم الحايث  /علا ابراهيم العجين  -.علا  :الاار
األثرية للطباعة202 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5660 : .
ردمك 978-9957-554-30-9 :
الواصفات / :علم الكالم//الفلسفة اإلسالمية//اإلسالم//الحايث
الشريف/

108

> < 432
240

القدومي ،عون معين
عب اإليلا  /عو معين القاوما  -.علا  :دار اللعين-. 2019 ،
155ص
ر .إ2019/3/1294 : .
ردمك 978-9957-595-67-8 :
الواصفات / :اإليلا باهلل//اإلسالم/
> < 433

240

القرداغي ،عمر
تحفة الكرام فا عقارا اإلسالم  /علر القرداغا ،عبا الرحلن علا
الكردي  -.علا  :دار الفتح239 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1520 : .
ردمك 978-9957-23-482-9 :
الواصفات / :علم الكالم//العقياا اإلسالمية//اإلسالم/
> < 434

240

كردي ،عبد الحميد راجح
العقياا ومسارل اإليلا كلا جاء فا القرآ وسنة النبا العانا  /عبا
الحليا راجح كردي  -.علا  :اللؤلف356 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1769 : .
ردمك 978-9957-67-263-8 :
الواصفات / :علم التوحيا//أركا اإليلا //العقياا اإلسالمية/
> < 435

240

منصوري ،سعاد لحسن
مقاصا العقياا اإلسالمية من الكتاب والسنة :مقامات فا التأسيس
النظري والبيا العللا  /سعاد لحسن منصوري  -.علا  :دار الجنا ،
440 -.2019ص
ر .إ2018/9/4845 : .
ردمك 978-9957-649-56-2 :
الواصفات / :اإليلا باهلل//علم التوحيا//علم الكالم/
> < 436

240.4

سالمة ،زياد أحمد
التربية اإليلانية لألطفال :اإلجابة على أسئلة األطفال اللحرجة فا
مجال الفقه والعقياا  /زياد أحلا سالمة  -.علا  :اللؤلف214 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4016 : .
الواصفات / :علم الكالم//العقياا اإلسالمية//تربية األطفال//التربية
اإلسالمية/

109

> < 437
240.43

العبدلي ،مهند شوقي
اإل ارات الكالمية فا الحكم العطارية  /م نا وقا العبالا -.
علا  :دار الخليج251 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1913 : .
ردمك 978-9923-23-006-0 :
الواصفات / :علم الكالم//التصوف اإلسالما//العقياا الاينية/
> < 438

240.45

عالل ،خالد كبير
الكتاب اللقاس ليس وحيا ً إل يا ً  /خالا كبير عالل  -.علا  :مؤسسة
الوراق115 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6538 : .
ردمك 978-9957-33-634-9 :
الواصفات / :الكتاب اللقاس//اإليلا بالكتب السلاوية//الع ا
القايم/
> < 439

240.72

242.12

العبيدي ،أسرار ثامر
محاث الحجاز السيا محلا بن علوي اللالكا اللكا الحسنا
اللتوفى سنة  1425هـ ،وج وده الكالمية  /أسرار ثامر العبياي  -.علا  :دار
الفتح800 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6099 : .
ردمك 978-9957-23-479-9 :
الواصفات / :العقياا الاينية//علم الكالم//الفكر اإلسالما//اإلسالم/
> < 440
البرغوثي ،سائد عبد المجيد
ترابط الكارنات دليل إلى هللا  /سارا عبا اللجيا البرغوثا  -.علا :
دار النفارس145 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/686 : .
ردمك 978-9957-80-304-9 :
الواصفات / :الوجود//هللا جل جالله//الكارنات الحية//علم الكالم/
> < 441

242.13

عالل ،خالد كبير
نقا العقل الللحا  /خالا كبير عالل  -.علا  :مؤسسة الوراق،
521 -. 2019ص
ر .إ2017/12/6544 : .
ردمك 978-9957-33-631-8 :
الواصفات / :اإللحاد//العللانية/

110

242.2

242.3

> < 442
الكيالني ،محمود صالح البغدادي
تعظيم العظيم  /محلود صالح البغاادي الكيالنا  -.علا  :دار
علار63 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5813 : .
ردمك 978-9957-692-55-1 :
الواصفات / :أصول الاين اإلسالما/
> < 443
السلهتي ،محمد عبد العليم
رسالة فا تحقيق معنى ال ااية :تلزيق الضاللة فا تحقيق ال ااية /
محلا عبا العليم السل تا؛ تحقيق محفوظ أحلا  -.علا  :دار الفتح-. 2019 ،
63ص
ر .إ2019/9/5069 : .
ردمك 978-9957-23-505-5 :
الواصفات / :اإليلا باهلل//الوعظ واإلر اد//الاعوا اإلسالمية/
> < 444

244.7

244.8

244.8

القدومي ،عون معين
مقاالت فا فقه التحوالت  /عو معين القاوما  -.علا  :دار
اللعين142 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1231 : .
ردمك 978-9957-595-65-4 :
الواصفات / :اليوم اآلخر//اإليلا //أصول الاين اإلسالما/
> < 445
الطائي ،محمد غزال محمد العفاص
تخاصم أهل النار فا ضوء القرآ الكريم والسنة النبوية اللط را /
محلا غزال محلا العفاص الطارا  -.علا  :دار الصايل269 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5106 : .
ردمك 978-9923-710-16-6 :
الواصفات / :اإليلا //اليوم اآلخر//الجنة//ج نم/
> < 446
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
أصحاب الجنة فا القرآ الكريم :الخلق والليعاد  /فالح نصيف
الحجية الكيالنا  -.علا  :دار دجلة294 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5261 : .
ردمك 978-9957-71-992-0 :
الواصفات / :اللؤمنو //الجنة//اآليات القرآنية/

111

245

> < 447
أبو عرقوب ،أسامة ابراهيم
ب ة  /أسامة ابراهيم أبو عرقوب  -.علا  :مؤسسة الفرسا ،
192 -. 2019ص
ر .إ2019/9/4600 : .
ردمك 978-9957-640-24-8 :
الواصفات / :دفع اللطاعن عن اإلسالم//أصول الاين اإلسالما/
/علم الكالم/
> < 448

246

الضاوي ،محمد الصالح
حقيقة إيلا فرعو فا التراث العربا  /محلا الصالح الضاوي -.
علا  :دار اللعتز118 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6108 : .
ردمك 978-9957-65-180-0 :
الواصفات / :اإليلا //علم الكالم//العقياا الاينية//فرعو /

 250الفرق اإلسالمية
> < 449
251.72

عالل ،خالد كبير
التضليل والتحريف فا كتاب إحياء علوم الاين ألبا حاما الغزالا/
خالا كبير عالل  -.علا  :مؤسسة الوراق487 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6540 : .
ردمك 978-9957-33-630-1 :
الواصفات / :التعصب الاينا//الصوفية/
> < 450

251.9

مسالتي ،عبد المجيد
مكانة النص عنا اللعتزلة :القاضا عبا الجبار أنلوذجا ً  /عبا
اللجيا مسالتا  -.علا  :دار األيام276 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4222 : .
ردمك 978-9957-95-588-5 :
الواصفات / :اللعتزلة//الفرق اإلسالمية/

 260أصول الفقه اإلسالمي
> < 451
260

األشقر ،محمد سليمان
الواضح فا أصول الفقه مع أسئلة لللناقشة وتلرينات  /محلا
سليلا األ قر  -.ط -. 8علا  :دار النفارس310 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3323 : .
ردمك 978-9957-80-292-9 :
الواصفات / :أصول الفقه//الفقه اإلسالما//اإلسالم/

112

> < 452
260

جغيم ،نعمان
تجايا اللن ج فا دراسة أصول الفقه  /نعلا جغيم  -.علا  :دار
النفارس335 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4622 : .
ردمك 978-9957-80-322-3 :
الواصفات / :أصول الفقه//الفقه اإلسالما/
> < 453

260

260

الجنابي ،عبدهللا جاسم
أبحاث فق ية مقارنة  /عباهللا جاسم الجنابا  -.علا  :دار النفارس،
316 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2075 : .
ردمك 978-9957-80-308-7 :
الواصفات / :أصول الفقه//الفقه اإلسالما/
> < 454
الشافعي ،زين الدين زكريا بن محمد األنصاري
غاية الوصول إلى رح لب األصول  /زين الاين زكريا بن محلا
األنصاري الشافعا؛ تحقيق حسام الاين عباهللا سليلا  -.علا  :دار الفتح،
824 -. 2019ص
ر .إ2019/8/4451 : .
ردمك 978-9957-23-493-5 :
الواصفات / :أصول الفقه//الفقه اإلسالما/
> < 455

260

260

الشاوي ،النعمان منذر
رهارف التقريرات على لطارف اإل ارات  /النعلا منذر الشاوي -.
علا  :دار النور اللبين256 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة دراسات فا ال ُّسنَّة
وعلوم ا )
ر .إ2013/5/1474 : .
ردمك 978-9957-542-57-3 :
الواصفات / :الفقه اإلسالما//اإلسالم/
> < 456
الشعراني ،عبد الوهاب بن أحمد
الللتقطات من حا ية الكلال ابن أبا ريف على رح جلع
الجوامع لللحلا فا أصول الفقه  /عبا الوهاب بن أحلا الشعرانا؛ تحقيق
يوسف رضوا اللّكود  -.علا  :دار الفتح360 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4247 : .
ردمك 978-9957-23-489-8 :
الواصفات / :أصول الفقه//الفقه اإلسالما/

113

> < 457
260

260

عاشور ،محمد الطاهر
مقاصا الشريعة اإلسالمية  /محلا الطاهر عا ور ،عبا الوهاب
محلا الليسري  -.علا  :دار النفارس462 -. 2019 ،ص
ر .إ2010/7/2734 : .
ردمك 978-9957-80-067-3 :
الواصفات / :الشريعة اإلسالمية//الفقه اإلسالما//أصول الفقه/
> < 458
العبادي ،عبد السالم داود
دور مجلع الفقه اإلسالما الاولا فا البناء الفكري والعللا لألمة /
عبا السالم داود العبادي  -.علا  :أزهار الفكر224 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1664 : .
ردمك 978-9957-628-20-8 :
الواصفات / :مجلع الفقه اإلسالما//الفقه اإلسالما/
> < 459

260

العمري ،وميض رمزي
ثلار التنقيح على فقه اإليلا  /وميض رمزي العلري  -.علا  :دار
علار499 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5167 : .
ردمك 978-9957-692-51-3 :
الواصفات / :األحكام الشرعية//الفقه اإلسالما//اإلسالم/
> < 460

260

القرعان ،أنس عبدهللا
الفقه االفتراضا وأثره فا تغطية اللستجاات :دراسة تأصيلية
تطبيقية  /أنس عباهللا القرعا  -.علا  :دار النفارس320 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/241 : .
ردمك 978-9957-80-279-0 :
الواصفات / :الفقه اإلسالما//اإلسالم/
> < 461

260

قصري ،البشير ابراهيم
العقل الفق ا واللصلحة :دراسة فا قضايا السياسية واالقتصاد
اللعاصر  /البشير ابراهيم قصري  -.إربا :عالم الكتب الحايث-. 2019 ،
150ص
ر .إ2018/5/2486 : .
ردمك 978-9957-686-93-2 :
الواصفات / :االقتصاد اإلسالما//السياسة//الفقه اإلسالما/

114

> < 462
260

منصور ،محمد خالد
أبحاث معاصرا فا الفقه اإلسالما وأصوله  /محلا خالا منصور-.
علا  :دار علار558 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4377 : .
ردمك 978-9957-692-47-6 :
الواصفات / :الفقه اإلسالما//اإلسالم/
> < 463

260.421

حسن ،طراد فهمي
فا الفقه اإلسالما الحقوق السياسية بين الشريعة والقانو  :دراسة
مقارنة بين السودا واألرد  /طراد ف لا حسن  -.علا  :دار ابن بطوطة،
246 -. 2019ص
ر .إ2019/2/771 : .
الواصفات / :الفقه اإلسالما//الحقوق اللانية والسياسية//القانو /
/السودا //األرد /
> < 464

260.421

260.422

سالم ،فرج محمد
اإلخصاب الطبا اللساعا :أهاافه وصوره ووسارله  /فر محلا
سالم  -.علا  :مؤسسة الوراق299 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5618 : .
ردمك 978-9957-33-762-9 :
الواصفات / :الفقه اللقار //األحكام الشرعية//التلقيح الصناعا/
/طرق التناسل//القوانين الوضعية/
> < 465
عتوم ،سيف الدين سامي
الفاراا القانونية فا التشريع والقضاء األردنا :دراسة تحليلية فا
ضوء القوانين األردنية والفقه اإلسالما  /سيف الاين ساما عتوم  -.علا :
اللؤلف329 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/528 : .
الواصفات / :القانو التجاري//الفاراا//الربا//الفقه اإلسالما/
/اإلسالم/
> < 466

261

الزنكي ،صالح قادر
الفروض الكفارية اإلطار اللعرفا للتنلية اللستاامة  /صالح قادر
الزنكا  -.علا  :دار حنين262 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1624 : .
ردمك 978-9957-17-788-1 :
الواصفات / :أصول الفقه//األحكام الشرعية/

115

262

> < 467
الرواشدة ،مصطفى خالد
مجلة األحكام العالية  /مصطفى خالا الروا اا  -.علا  :مركز
الكتاب األكاديلا300 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/99 : .
ردمك 978-9957-35-369-8 :
الواصفات / :األحكام الشرعية//الشريعة اإلسالمية//أصول الفقه/
> < 468

262

العمري ،وميض رمزي
تلكين الباحث من الحكم بالنص على الحوادث  /وميض رمزي
العلري  -.علا  :دار علار360 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6298 : .
ردمك 978-9957-692-57-5 :
الواصفات / :األحكام الشرعية//االجت اد (فقه إسالما)//القياس
(فقه إسالما)//الفقه اإلسالما/
> < 469

262.21

بن حجر ،محمد
العلة والتعليل بين النحاا والفق اء  /محلا بن حجر  -.علا  :مركز
الكتاب األكاديلا294 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2842 : .
ردمك 978-9957-35-352-0 :
الواصفات / :قواعا اللغة//الفقه اإلسالما//العلة واللعلول/
> < 470

263

264

الركراكي ،محمد عبدهللا
تعارض الاالالت فا البرنامج األصولا :بحث فا قواعا الجلع
والترجيح  /محلا عباهللا الركراكا  -.إربا :عالم الكتب الحايث-. 2019 ،
352ص
ر .إ2019/8/4237 : .
ردمك 978-9923-14-180-9 :
الواصفات / :اللباحث اللغوية//األحكام الشرعية//أصول الفقه/
/الفقه اإلسالما/
> < 471
الشوابكة ،عدنان ضيف هللا
القواعا األصولية تأصيل وتطبيق  /عانا ضيف هللا الشوابكة -.
علا  :دار النفارس312 -. 2019 ،ص
ر .إ2010/4/1319 : .
ردمك 978-9957-80-039-0 :
الواصفات / :أصول الاين اإلسالما//اإلسالم/

116

> < 472
264.21

الصالح ،جمعة العبيد
سبيل الر اد فا مستقبل البالد  /جلعة العبيا الصالح  -.علا  :دار
علار127 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5441 : .
ردمك 978-9957-692-53-7 :
الواصفات / :الضروريات الخلس//الفقه اإلسالما//اإلسالم/
> < 473

264.5

يامين ،محمد شاهر
من ج القرآ الكريم فا تأصيل قاعاا سا الذرارع  /محلا اهر
يامين  -.علا  :الاار األثرية176 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة الرسارل
الجامعية)
ر .إ2018/11/5658 : .
ردمك 978-9957-554-29-3 :
الواصفات / :األحكام الشرعية//أصول الفقه//القرآ الكريم/
> < 474

265

أمارة ،صايل أحمد
العالقة بين النص والعقل والواقع وأثرها فا صياغة الحكم
الشرعا /صايل أحلا أمارا  -.علا  :دار اللبادرا627 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4611 : .
ردمك 978-9957-684-70-9 :
الواصفات / :األحكام الشرعية//الفقه اإلسالما/
> < 475

265

267.1

الخوالدة ،محمد عواد
اللاخل إلى فقه آيات األحكام وتطبيقاته  /محلا عواد الخوالاا ،قتيبة
رضوا اللومنا  -.إربا :عالم الكتب الحايث192 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4885 : .
ردمك 978-9923-14-036-9 :
الواصفات / :آيات األحكام//أحكام القرآ //القرآ الكريم/
> < 476
الحنفي ،عالء الدين علي
التنبيه على تخريج أحاديث الخالصة وال ااية  /عالء الاين علا
الحنفا؛ تحقيق قتيبة عالء الاوري ،ثارر حليا السامرارا ،علر ياسين اللالح-.
علا  :دار الفتح816 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5382 : .
ردمك 978-9957-23-511-6 :
الواصفات / :الفقه الحنفا//الحايث الشريف//الفقه اإلسالما/
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> < 477
267.3

باذيب ،محمد أبو بكر
حاارق النعيم بتحقيق تعليقات الفق اء الثالثة على اللن ج القويم /
محلا أبو بكر باذيب  -.علا  :دار الفتح1545( 2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2018/8/4138 : .
ردمك 978-9957-23-472-0 :
الواصفات / :الفقه الشافعا//الفقه اإلسالما//اإلسالم/
> < 478

267.3

علي ،أمجد رشيد محمد
تنبيه ذوي الحجا إلى معانا ألفاظ سفينة النجا  /أمجا ر يا محلا
علا  -.علا  :دار الفتح282 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1700 : .
ردمك 978-9957-23-466-9 :
الواصفات / :الط ارا//الفقه اإلسالما//اإلسالم/
> < 479

267.94

العاني ،سدير طارق
اللن ج عنا ابن تيلية  /ساير طارق العانا  -.علا  :دار أمجا،
177 -. 2019ص
ر .إ2017/11/5952 : .
ردمك 978-9957-99-693-2 :
الواصفات / :اللذاهب//الفقه اإلسالما//الفكر اإلسالما/
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> < 480
270

حمدان ،محمود رجا
بحوث مقارنة فا الفقه اإلسالما  /محلود رجا حلاا  -.علا :
اللؤلف257 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5283 : .
الواصفات / :األحكام الشرعية//أصول الفقه//الفقه اإلسالما/
> < 481

270

شبلي ،سعد شاكر
مسارل فق ية منتخبة  /سعا
232 -.2019ص
ر .إ2019/1/302 : .
ردمك 978-9957-88-459-8 :
الواصفات / :اللعامالت (فقه إسالما)//العبادا//الفقه اإلسالما/
اكر
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بلا  -.علا  :دار زهرا ،

> < 482
270

الموصلي ،عبدهللا محمود
اللختار للفتوى  /عباهللا محلود اللوصلا  -.علا  :دار الفاروق،
244 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2371 : .
ردمك 978-9957-605-77-3 :
الواصفات / :الفقه اإلسالما//العبادات//اللعامالت/
> < 483

270

271.071

271.1

النعيمي ،صالح مهدي
األحكام الفق ية اللستلاا من قصص القرآ  :أولو العزم أنلوذجا ً /
صالح م اي النعيلا  -.علا  :دار النفارس448 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/904 : .
ردمك 978-9957-80-282-0 :
الواصفات / :األحكام الشرعية//الفقه اإلسالما//قصص القرآ /
/اإلسالم/
> < 484
السعدي ،عبد الملك عبد الرحمن
فقه العبادات واللعامالت بصيغة اإلستفتاء على مذهب اإلمام أبا
حنيفة رضا هللا عنه مقارنا ً بعضه بآراء أخرى  /عبا الللك عبا الرحلن
السعاي  -.علا  :دار الفاروق280 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4568 : .
ردمك 978-9957-605-63-6 :
الواصفات / :العبادا//اللعامالت (فقه إسالما)//اإلسالم/
> < 485
البدارين ،أيمن عبد الحميد
اإلفرازات الل بلية :حقيقت ا وأسلاؤها وأنواع ا وأسباب ا وأماكن ا
ومكونات ا وط ارت ا وعام نقض ا للوضوء  /أيلن عبا الحليا الباارين -.
علا  :دار الفتح196 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/789 : .
ردمك 978-9957-23-461-4 :
الواصفات / :الط ارا//الفقه اإلسالما/
> < 486

271.1

باللي ،العيد
الوقاية الصحية فا السنة النبوية  /العيا باللا  -.علا  :دار
ومكتبة228 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2958 : .
ردمك 978-9957-66-089-5 :
الواصفات / :الوقاية الصحية//الط ارا//الفقه اإلسالما//اإلسالم/
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> < 487
271.16

محمد ،أحمد قاسم
الحيض فا ضوء الفقه اإلسالما والطب الحايث :دراسة مقارنة
بين اللذاهب اإلسالمية  /أحلا قاسم محلا  -.علا  :دار غيااء-. 2019 ،
340ص
ر .إ2018/12/5974 : .
ردمك 978-9957-96-614-0 :
الواصفات / :الحيض//الطب//الفقه اإلسالما/
> < 488

271.2

جندل ،جاسم محمد
موسوعة كيلياء العبادات ( : )1كيلياء الصالا  /جاسم محلا
جنال -.علا  :مؤسسة الوراق208 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4535 : .
ردمك 978-9957-33-665-3 :
الواصفات / :الصلوات//العبادا/
> < 489

271.26

القضاة ،عالء يحيى
عذب الشراب :رح صالا الجلاعة على طريقة سؤال وجواب
على مذهب اإلمام الشافعا رضا هللا عنه  /عالء يحيى القضاا  -.إربا:
اللؤلف92 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4613 : .
الواصفات / :صالا الجلاعة//الفقه الشافعا//العبادا//اإلسالم/
> < 490

271.3

جندل ،جاسم محمد
موسوعة كيلياء العبادات ( :)2كيلياء الصوم  /جاسم محلا
جنال -.علا  :مؤسسة الوراق300 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4530 : .
ردمك 978-9957-33-667-7 :
الواصفات / :الصوم//العبادا/
> < 491

271.3

العود ،صالح علي
خالصة الكالم فا أحكام الصيام  /صالح علا العود  -.علا :
جلعية اللحافظة على القرآ الكريم95 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1613 : .
ردمك 978-9923-21-017-8 :
الواصفات / :الصوم//الشعارر الاينية//العبادا//اإلسالم/
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> < 492
271.6

أبو رخية ،ماجد محمد
فقه األيلا والنذور والذبارح  /ماجا محلا أبو رخية ،ويش هزاع
اللحاميا  -.علا  :دار النفارس246 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5273 : .
ردمك 978-9957-80-297-4 :
الواصفات / :األيلا //كفرات النذور//الذبارح//الفقه اإلسالما/
> < 493

271.612

271.612

271.612

شما ،محمود أحمد
رقارق من الاعاء  /محلود أحلا لا  -.علا  :دار النفارس،
139 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1193 : .
ردمك 978-9957-80-305-6 :
الواصفات / :األدعية اإلسالمية//اإليلا /
> < 494
الصرايرة ،توفيق صالح
فضل الصالا على النبا صلى هللا عليه وسلم  /توفيق صالح
الصرايرا  -.علا  :دار وارل116 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2358 : .
ردمك 978-9957-91-623-7 :
الواصفات / :اآلداب اإلسالمية//الفضارل اإلسالمية//اإلسالم/
> < 495
مكاحله ،عبد الكريم أحمد
س ام اإلصابة فا الاعوات اللجابة  /عبا الكريم أحلا مكاحله -.
علا  :دار سفيا 120 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1967 : .
ردمك 978-9923-745-20-5 :
الواصفات / :األدعية اإلسالمية//السنة النبوية//الاعاء اللستجاب/
> < 496

271.62

أبو رخية ،ماجد محمد
مسارل فا الحظر واإلباحة :األطعلة،األ رية ،اللباس ،الل و /
ماجا محلا أبو رخية ،ويش هزاع اللحاميا  -.علا  :دار النفارس-. 2019 ،
200ص
ر .إ2019/4/2077 : .
ردمك 978-9957-80-310-0 :
الواصفات / :الحظر واإلباحة//األطعلة//األ ربة//األحكام
الشرعية/
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> < 497
271.62

272.071

غانم ،غانم غالب
منكرات األعراس  /غانم غالب غانم  -.علا  :دار زهاي،
129 -.2019ص
ر .إ2018/9/4856 : .
ردمك 978-9923-17-008-3 :
الواصفات / :اللحرمات//الحفالت//الفقه اإلسالما/
> < 498
الحنفي ،محمد قدري باشا
مر ا الحيرا إلى معرفة أحوال اإلنسا  /محلا قاري با ا
الحنفا؛ تحقيق راما محلا سل ب  -.علا  :دار أروقة367 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4274 : .
ردمك 978-9923-10-032-5 :
الواصفات / :األحكام الشرعية//اللعامالت (فقه إسالما)//الفقه
الحنفا//أصول الفقه/
> < 499

272.12095692

272.27

272.3136

جابر ،ياسر محمد
التحكيم بين الزوجين :دراسة فق ية قانونية مقارنة  /ياسر محلا
جابر  -.علا  :دار الجنا 190 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3934 : .
ردمك 978-9957-649-88-3 :
الواصفات / :قانو األسرا//قانو األحوال الشخصية//الفقه
اإلسالما//القوانين الوضعية//قطر/
> < 500
أبو رمان ،محمد رسول عبد الحليم
اللرأا بين النص والفقه :قراءا من خار اإلطار  /محلا رسول
عبا الحليم أبو رما  -.علا  :دار الراية 396 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1189 : .
ردمك 978-9957-622-71-8 :
الواصفات / :اللرأا اللسللة//فقه إسالما//اإلسالم/
> < 501
اللهيبي ،ثروت الحنكاوي
تحريم األرلة لزوا اللتعة اللشرع فا فكر الفرقة اإلمامية
اإلل ية اإلثنا عشرية  /ثروت الحنكاوي الل يبا  -.علا  :دار دجلة،
497 -.2019ص
ر .إ2019/2/772 : .
ردمك 978-9923-732-14-4 :
الواصفات / :زوا اللتعة//الشيعة//اإلمامية (اإلثنا عشرية)/
/الفرق األسالمية/
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272.321

> < 502
الطباع ،أمل عبد الرحيم
دليل الخالفات الزوجية فا القرآ الكريم  /أمل عبا الرحيم
الطباع  -.علا  :اللؤلف104 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/520 : .
الواصفات / :العالقات الزوجية//العالقات األسرية//األزوا /
/الطالق/
> < 503

272.334

شعبان ،زكي الدين
أحكام الوصية والليراث والوقف فا الشريعة اإلسالمية مع مراعاا
مايجري عليه العلل فا محاكم الكويت وماجاء فا قانو األحوال الشخصية
الكويتا  /زكا الاين عبا  ،أحلا الغناور  -.علا  :دار حنين-. 2019 ،
678ص
ر .إ2018/11/5568 : .
ردمك 978-9957-17-807-9 :
الواصفات / :الليراث//الوقف//الوصاية/
> < 504

272.37

زاهر ،إيهاب محمد
األوقاف فا بالد الشام خالل القر الخامس ال جري الحادي عشر
الليالدي  /إي اب محلا زاهر  -.علا  :دار آمنة180 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1933 : .
الواصفات / :الوقف الخيري//اللؤسسات الوقفية//الحضارا
اإلسالمية//بالد الشام/
> < 505

272.37

273

العمادي ،أبو السعود
موقف العقول فا وقف اللنقول  /أبو السعود العلادي ،عبا العظيم
سلور سل ب؛ تحقيق راما محلا سل ب  -.علا  :دار الفتح-. 2019 ،
144ص
ر .إ2018/2/802 : .
ردمك 978-9957-23-463-8 :
الواصفات / :الوقف//الفقه اإلسالما//اإلسالم/
> < 506
عبادي ،عبد الكريم جهاد
الفقه اللالا اللعاصر :دراسة فا اللفاهيم واللعامالت  /عبا الكريم
ج اد عبادي  -.إربا :عالم الكتب الحايث316 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4028 : .
ردمك 978-9923-14-023-9 :
الواصفات / :اللعامالت اللالية//الفقه اإلسالما//اإلسالم/
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> < 507
273

العمري ،وميض رمزي
اللنطلق فا فقه العلل  /وميض رمزي العلري  -.علا  :دار
علار380 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/148 : .
ردمك 978-9957-692-59-9 :
الواصفات / :األحكام الشرعية//الفقه اإلسالما/
> < 508

273.1

البرواري ،شعبان محمد
توحيا العللة بين البلاا اإلسالمية :اللقومات ،اللعوقات ،اآلفاق
(دراسة تحليلية)  /عبا محلا البرواري  -.علا  :دار النفارس-. 2019 ،
448ص
ر .إ2018/6/3035 : .
ردمك 978-9957-80-286-8 :
الواصفات / :العلالت//الفقه اإلسالما//البلاا اإلسالمية/
> < 509

273.12

قانة ،الطاهر سعدي
الاور التوزيعا للللكية فا االقتصاد اإلسالما  /الطاهر سعاي
قانة  -.علا  :دار الخليج251 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/3/1272 : .
ردمك 978-9957-615-33-8 :
الواصفات / :الللكية//اللصارف اإلسالمية/
> < 510

273.4

273.61

عبد الخالق ،سمر عبده
القرض الحسن فا القرآ الكريم وأثره فا بناء اللجتلع  /سلر
عباه عبا الخالق  -.علا  :دار وارل149 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6224 : .
ردمك 978-9957-91-654-1 :
الواصفات / :القروض//الفقه اإلسالما/
> < 511
يونس ،اسماعيل كوالوولي
القواعا والضوابط الحاكلة لعقود الشركات فا الفقه اإلسالما:
جلعا ً ودراسة  /اسلاعيل كوالوولا يونس  -.علا  :دار النفارس-. 2019 ،
799ص
ر .إ2018/8/4015 : .
ردمك 978-9957-80-293-6 :
الواصفات / :العقود//الشركات//الفقه اإلسالما//اإلسالم/
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> < 512
273.7

أبو العز ،علي محمد
عقود التلويل اإلسالما :تنبي ات ومالحظات رعية  /علا محلا
أبو العز  -.علا  :دار النفارس278 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4295 : .
ردمك 978-9957-80-295-0 :
الواصفات / :التلويل//البنوك اإلسالمية/
> < 513

273.7

بوستة ،زكية أحمد
ال ناسة اللالية اإلسالمية وأدوات التلويل  /زكية أحلا بوستة -.
علا  :دار أسامة288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2760 : .
ردمك 978-9957-22-790-6 :
الواصفات / :البنوك اإلسالمية//التلويل//اإلسالم/
> < 514

273.7

التميمي ،يونس ابراهيم
تقييم األداء فا اللصرف اإلسالما( :األسس والنلاذ والللارسات
الفضلى)  /يونس ابراهيم التليلا  -.علا  :اللؤلف260 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2235 : .
ردمك 978-9923-9720-5-2 :
الواصفات / :اللصارف اإلسالمية//االقتصاد اإلسالما/
> < 515

273.7

حمدان ،محمد نور
الحلاية الجنارية لللعلومات فا األسواق اللالية( :البورصة) دراسة
فق ية تأصيلية  /محلا نور حلاا  -.علا  :دار النفارس300 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6228 : .
ردمك 978-9957-80-298-1 :
الواصفات / :األسواق اللالية//النظام اللالا فا اإلسالم//اللعامالت
(فقه إسالما)/
> < 516

273.7

موسى ،شقيري نوري
اللصارف اإلسالمية :االستثلار والتلويل فا اإلسالم  /قيري
نوري موسى  -.علا  :دار ومكتبة الحاما332 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1962 : .
ردمك 978-9957-66-082-6 :
الواصفات / :البنوك اإلسالمية//اإلسالم/
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273.7

> < 517
النجار ،إخالص باقر هاشم
اللصارف اإلسالمية  /إخالص باقر ها م النجار  -.علا  :دار
األيام290 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5109 : .
ردمك 978-9957-95-506-9 :
الواصفات / :اللصارف اإلسالمية//االقتصاد/
> < 518

273.97

الطالب ،غسان سالم
حسابات االستثلار اللطلقة فا اللصارف اإلسالمية  /غسا سالم
الطالب ،صالح الاين يوسف الريلاوي  -.علا  :دار اليازوري العللية،
208 -. 2019ص
ر .إ2017/9/4989 : .
ردمك 978-9957-12-840-1 :
الواصفات / :االستثلار//اللؤسسات اللالية//الشريعة اإلسالمية/
> < 519

273.97

عليان ،محمد عدنان
حلاية الحسابات االستثلارية فا اللصارف اإلسالمية  /محلا
عانا عليا  -.علا  :دار النفارس184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4014 : .
ردمك 978-9957-80-294-3 :
الواصفات / :البنوك اإلسالمية//االستثلار//الفقه اإلسالما/
> < 520

273.97

عيسى ،حسين سعيد
االستثلار فا قانو صكوك التلويل اإلسالما األردنا رقم ()30
سنة  / 2012حسين سعيا عيسى  -.علا  :دار دجلة387 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2671 : .
ردمك 978-9957-71-934-0 :
الواصفات / :االستثلار//التلويل//األوراق اللالية //الفقه اإلسالما/
> < 521

274.2

سيد ،سامي محمد أحمد
التوبة وأثرها فا إسقاط الحاود فا الفقه اإلسالما  /ساما محلا
أحلا سيا  -.علا  :مؤسسة الوراق272 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/303 : .
ردمك 978-9957-33-635-6 :
الواصفات / :التوبة//الفقه اإلسالما//الجرارم/
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274.2

274.3

> < 522
الشدايدة ،عيد منور حسن
أثر الوقت فا أحكام الحاود :دراسة فق ية مقارنة  /عيا منور حسن
الشااياا  -.علا  :دار الجنا 288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4804 : .
ردمك 978-9957-649-49-4 :
الواصفات / :الكبارر//الحاود ( ريعة إسالمية)/
> < 523
العيساوي ،محمود دهام
حرمة دم اللسلم فا السنة النبوية :دراسة تحليلية  /محلود دهام
العيساوي  -.علا  :دار النفارس284 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2074 : .
ردمك 978-9957-80-307-0 :
الواصفات / :الجرارم//القتل//أصول الفقه//األحكام الشرعية/
> < 524

274.57

حنان ،أوشن
التجسس بين اإلباحة والتجريم  /أو ن حنا  ،خليفا وردا -.
علا  :دار اليازوري العللية222 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2469 : .
ردمك 978-9957-12-857-9 :
الواصفات / :الجاسوسية//الفقه اإلسالما//الجرارم/
> < 525

275.111

الصمادي ،أسامة أحمد
صحة الاعوى وعناصرها فا اللحاكم الشرعية  /أسامة أحلا
الصلادي  -.علا  :دار اليازوري العللية97 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/421 : .
ردمك 978-9957-12-903-3 :
الواصفات / :اللحاكم الشرعية//الفقه اإلسالما/
> < 526

275.6

شموط ،حسن تيسير
اإلثبات القضارا :وسارله وطرقه فا الفقه اإلسالما  /حسن تيسير
لوط  -.علا  :دار النفارس256 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3034 : .
ردمك 978-9957-80-287-5 :
الواصفات / :النظام القضارا//الفقه اإلسالما//اإلسالم/
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> < 527
275.61

البدراني ،أحمد ابراهيم
أحكام الش ادا فا الفقه اإلسالما :دراسة مقارنة  /أحلا ابراهيم
البارانا  -.علا  :دار الصايل253 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5151 : .
ردمك 978-9923-710-21-0 :
الواصفات / :الفقه اإلسالما//الشريعة اإلسالمية //ادا الزور/
/الش ود/
> < 528

276

السيوطي ،أشرف خليفة
تطبيقات العال االجتلاعية والسياسية فا اإلسالم  /أ رف خليفة
السيوطا  -.علا  :مؤسسة الوراق217 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6078 : .
ردمك 978-9957-33-695-0 :
الواصفات / :العاالة االجتلاعية//اللجتلع//اإلسالم/
> < 529

276.11

أبو عيد ،عارف خليل
وظيفة الحاكم فا السياسة الشرعية  /عارف خليل أبو عيا  -.علا :
دار النفارس347 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2103 : .
ردمك 978-9957-80-314-8 :
الواصفات / :الحاكم//الاولة اإلسالمية//الاستور اإلسالما/
> < 530

276.2

276.5

أبو عيد ،عارف خليل
الاولة القانونية فا الفقه اإلسالما  /عارف خليل أبو عيا  -.علا :
دار النفارس220 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2694 : .
ردمك 978-9957-80-315-5 :
الواصفات / :الاولة اإلسالمية//نظام الحكم فا اإلسالم//القانو /
/الفقه اإلسالما/
> < 531
األحمد ،وسيم حسام الدين
اللواثيق اإلسالمية اللتعلقة بحقوق اإلنسا  /وسيم حسام الاين
األحلا  -.علا  :دار غيااء189 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6157 : .
ردمك 978-9957-96-629-4 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا //الشريعة اإلسالمية//اللواثيق/
/اإلسالم/
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> < 532
276.532

277

هارون ،فهد محمد
الايلقراطية بين الاين والعللانية :دراسة تحليلية مقارنة  /ف ا محلا
هارو  -.علا  :الاار األثرية للطباعة643 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة
الرسارل الجامعية )
ر .إ2018/12/6100 : .
ردمك 978-9957-554-31-6 :
الواصفات / :الايلقراطية//العللانية//الحرية الاينية//الايانات/
> < 533
أبو رمان ،محمد سليمان
ما بعا اإلسالم السياسا :مرحلة جاياا أم أوهام أيايولوجية  /محلا
سليلا أبو رما  -.علا  :مؤسسة فرياريش إيبرت228 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5293 : .
ردمك 978-9957-484-88-0 :
الواصفات / :الجوانب السياسية//الايلقراطية//اإلسالم/
> < 534

277

277

أبو عيد ،عارف خليل
النظم اإلدارية فا السياسة الشرعية  /عارف خليل أبو عيا -.
علا  :دار النفارس288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3033 : .
ردمك 978-9957-80-288-2 :
الواصفات / :األحكام السلطانية//األحكام الشرعية//اإلسالم/
> < 535
العاني ،حمزة عبد العزيز
وظارف القنصل وامتيازاته بين القانو الاولا والفقه اإلسالما /
حلزا عبا العزيز العانا  -.علا  :دار النفارس388 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/4/1922 : .
ردمك 978-9957-80-241-7 :
الواصفات / :السلك الابلوماسا والقنصلا//الفقه اإلسالما/
/القانو الاولا/
> < 536

277.11

التكريتي ،محمد هادي
مف وم التعادية فا الفكر اإلسالما  /محلا هادي التكريتا -.
علا  :دار غيااء 215 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4549 : .
ردمك 978-9957-96-582-2 :
الواصفات / :التعادية//الفكر اإلسالما//الفلسفة/
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277.211

> < 537
الحراسيس ،سمير أحمد
السياسة الشرعية فا رراسة الرعية  /سلير أحلا الحراسيس -.
علا  :دار الجنا 223 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3651 : .
ردمك 978-9957-649-81-4 :
الواصفات / :نظام الحكم فا اإلسالم//السياسية الشرعية//األحكام
الشرعية//الفقه اإلسالما//الشريعة اإلسالمية/
> < 538

277.211

277.211

الزيدي ،طه أحمد
نظريات السلطة فا السياسة الشرعية  /طه أحلا الزياي  -.علا :
دار النفارس383 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/902 : .
ردمك 978-9957-80-280-6 :
الواصفات / :األحكام السلطانية//الفقه اإلسالما//اإلسالم/
> < 539
السامرائي ،محمد جاسم
اللآالت وأثرها فا أحكام السياسة الشرعية :دراسة أصولية /
محلا جاسم السامرارا  -.علا  :دار النفارس375 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/903 : .
ردمك 978-9957-80-281-3 :
الواصفات / :األحكام السلطانية//السلطة السياسية//اإلسالم/
> < 540

277.24

البجاري ،ميسر ضرار
القضاء فا األنالس منذ عصر الخالفة وحتى سقوط غرناطة
(897-316هـ1492-929/م)  /ميسر ضرار البجاري  -.علا  :دار الصايل،
317 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5149 : .
ردمك 978-9923-710-19-7 :
الواصفات / :النظام القضارا//الشريعة اإلسالمية//العصر
األنالسا/
> < 541

277.3

الهباش ،محمود صدقي
إدارا األزمات فا السنة والسيرا النبوية  /محلود صاقا ال باش-.
علا  :دار أسامة920 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/447 : .
ردمك 978-9957-22-802-6 :
الواصفات / :اإلدارا اإلسالمية//السيرا النبوية//إدارا األزمات/
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> < 542
277.32

277.5

277.52

العمري ،وميض رمزي
نخبة اللسار فا فقه القيادا واإلدارا  /وميض رمزي العلري -.
علا  :دار علار559 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5661 : .
ردمك 978-9957-692-54-4 :
الواصفات / :اإلدارا اإلسالمية//القيادا//الفقه اإلسالما/
> < 543
الشماع ،خليل محمد حسن
تحليل وتقييم أداء اللصارف التجارية واإلسالمية  /خليل محلا
حسن الشلاع  -.علا  :دار وارل2109( 2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/8/4182 : .
ردمك 978-9957-91-648-0 :
الواصفات / :البنوك اإلسالمية//البنوك التجارية//األنظلة البنكية/
> < 544
أبو حسين ،ياسر محمود
مبادئ االقتصاد اإلسالما فا القرآ الكريم  /ياسر محلود أبو
حسين  -.علا  :دار جليس الزما 141 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2776 : .
ردمك 978-9957-81-358-1 :
الواصفات / :االقتصاد اإلسالما//القرآ الكريم/
> < 545

277.52

سمحان ،حسين محمد
إدارا العلليات اللصرفية اإلسالمية  /حسين محلا سلحا  ،محلا
عبا الرحلن الجغل ،عباهللا عطية عباهللا  -.علا  :دار اللسيرا-. 2019 ،
280ص
ر .إ2019/7/3677 : .
ردمك 978-9957-97-151-9 :
الواصفات / :اللصارف اإلسالمية//النظام االقتصادي اإلسالما/
> < 546

277.52

شاهين ،محمد عبدهللا
النشاط االقتصادي للاول العربية بين التحايات وفرص النلو /
محلا عباهللا اهين  -.علا  :دار يافا العللية310 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4855 : .
ردمك 978-9957-697-49-5 :
الواصفات / :االقتصاد اإلسالما//البلاا العربية/
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> < 547
277.52

العاني ،قاسم صالح
رؤى اقتصادية فا حايث جبريل اللش ور بـ أم السنة  /قاسم صالح
العانا  -.علا  :دار أمجا169 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5933 : .
ردمك 978-9957-99-692-5 :
الواصفات / :االقتصاد اإلسالما //اإلسالم/
> < 548

277.52

277.52

278

278.1

عبدهللا ،أحمد أنور
األبعاد االقتصادية لتااول األموال :دراسة تأصيلية تطبيقية من
منظور االقتصاد اإلسالما  /أحلا أنور عباهللا  -.علا  :دار النفارس،
181 -.2019ص
ر .إ2018/6/3032 : .
ردمك 978-9957-80-290-5 :
الواصفات / :النقود//االقتصاد اإلسالما//اإلسالم/
> < 549
النجار ،إخالص باقر هاشم
ال ناسة اللالية اإلسالمية  /إخالص باقر ها م النجار  -.علا  :دار
األيام165 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1181 : .
ردمك 978-9957-95-542-7 :
الواصفات / :االقتصاد اإلسالما//اإلسالم/
> < 550
السخاوي ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن
القول التام فا فضل الرما بالس ام  /لس الاين محلا بن عبا
الرحلن السخاوي ،عثلا أمين  -.علا  :دار أروقة320 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5650 : .
ردمك 978-9923-10-021-9 :
الواصفات / :األلعاب الرياضية//الرما (رياضة)//رما الرمح/
/اإلسالم/
> < 551
البابلي ،شمس الدين محمد بن عالء الدين
من ذخارر الع ا العثلانا فضارل الج اد  /لس الاين محلا بن
عالء الاين البابلا ،علر عبا السالم تامري  -.علا  :دار أروقة-. 2019 ،
449ص
ر .إ2018/8/4147 : .
ردمك 978-9923-10-019-6 :
الواصفات / :الج اد//اإلسالم/
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278.14

278.224

> < 552
عالم ،عبد العظيم توفيق
التكييف الفق ا ألسلحة التامير الشامل :دراسة فق ية مقارنة  /عبا
العظيم توفيق عالم  -.علا  :مؤسسة الوراق252 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1678 : .
ردمك 978-9957-33-723-0 :
الواصفات / :القانو اإلنسانا//الحروب//أسلحة التامير الشامل/
/األحكام الشرعية//الفقه اإلسالما/
> < 553
المومني ،محمد سليمان
التاابير الشرعية فا تحقيق السلم االجتلاعا :دراسة تأصيلية
تطبيقية  /محلا سليلا اللومنا  -.علا :اللؤلف202 -. 2019 ،ص -.
(سلسلة معجزا الترتيب القرءانا )
ر .إ2019/6/3117 : .
الواصفات / :السالم//التعايش السللا//الشريعة اإلسالمية/
> < 554

279.2

العواودة ،سمير محمد
واجبات العلال وحقوق م فا الشريعة اإلسالمية :دراسة  /سلير
محلا العواودا  -.علا  :مؤسسة الوراق292 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1693 : .
ردمك 978-9957-33-726-1 :
الواصفات / :تشريعات العلل//حقوق العلال//قانو العلل//الفقه
اإلسالما/
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280.9563

> < 555
هيئة علماء المسلمين في العراق
هيئة عللاء اللسللين فا العراق والشيخ حارث الضاري فا
ذاكرا األمة  /هيئة عللاء اللسللين فا العراق  -.علا  :دار الفتح-. 2019 ،
592ص
ر .إ2019/3/1621 : .
ردمك 978-9957-23-484-3 :
الواصفات / :الحركات اإلسالمية//العللاء اللسللو //العراق/
> < 556

283

كرايس ،الجياللي
السلفية الاعوية بين التاين والسياسة  /الجياللا كرايس  -.علا :
دار األيام402 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5419 : .
ردمك 978-9957-95-610-3 :
الواصفات / :الحركات الاينية//الاعوا اإلسالمية//السياسة
االجتلاعية//اإلسالم/
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> < 557
283.2

الحاتمي ،علي مقدادي
كشف الخفا عن عبث الوهابية بكتب العللا  /علا مقاادي
الحاتلا -.علا  :دار النور اللبين415 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5571 : .
ردمك 978-9923-18-034-1 :
الواصفات / :الاعوا الوهابية//الباع//الفرق اإلسالمية/
> < 558

285

285

285.2209565

286

بودرمين ،عبد الفتاح
سوسيولوجية االستقطاب لاى الحركات اإلسالمية :مقاربات
من جية  /عبا الفتاح بودرمين  -.علا  :دار األيام480 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2205 : .
ردمك 978-9957-95-569-4 :
الواصفات / :الحركات اإلسالمية//اإلسالم/
> < 559
المطرفي ،مشاري سعيد
الجامية فا الليزا  :دراسة موضوعية نقاية من بااية ظ ورهم
إلى وقتنا الحاضر  /مشاري سعيا اللطرفا  -.علا  :دار النور اللبين،
580 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5443 : .
ردمك 978-9923-18-031-0 :
الواصفات / :الحركات اإلسالمية//األحزاب الاينية//السعودية/
> < 560
المجالي ،سعدون نورس دليوان
اإلخوا اللسللو والنظام السياسا فا األرد  :دراسة فا
العالقة وتطورات ا  /سعاو نورس دليوا اللجالا  -.علا  :دار الخليج،
277 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5589 : .
ردمك 978-9957-615-88-8 :
الواصفات / :الحركات اإلسالمية//اإلخوا اللسللو //القيادا
السياسية//األرد /
> < 561
فهد ،عبد الرزاق مطلق
األحزاب اللقاومة لالحتالل :حركة اللقاومة اإلسالمية
(حلاس) ،حركة الج اد اإلسالما ،حركة مورو ،حزب هللا  /عبا الرزاق
مطلق ف ا  -.علا  :دار أمجا261 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6431 : .
ردمك 978-9957-99-707-6 :
الواصفات / :حركة اللقاومة اإلسالمية//حلاس/
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> < 562
295

بليل ،عبد الكريم
أسطورا السيف اإلسالما :دراسة مقارنة بين فتوح اإلسالم وحروب
التنصير  /عبا الكريم بليل  -.علا  :مركز الكتاب األكاديلا-. 2019 ،
169ص
ر .إ2018/4/1877 : .
ردمك 978-9957-35-332-2 :
الواصفات / :انتشار اإلسالم//الافاع//العقياا اإلسالمية/
> < 563

296

حنون ،ماهر ابراهيم
األساطير اللؤسسة للعقياا الي ودية :ديانة محرفة وعقياا وثنية
و ريعة وضعية وفكر يطانا ضال  /ماهر ابراهيم حنو  -.علا  :دار
اللأمو 239 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/960 : .
ردمك 978-9957-77-498-1 :
الواصفات / :الي ودية//العقياا الاينية/
> < 564

296

حنون ،ماهر ابراهيم
خرافة تسلى الايانة الي ودية  /ماهر ابراهيم حنو  -.علا  :دار
اللأمو 192 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/992 : .
ردمك 978-9957-77-501-8 :
الواصفات / :الي ودية//الايانات/
> < 565

296

الشوك ،علي حسين
األساطير بين اللعتقاات القايلة والتوراا  /علا حسين الشوك -.
علا  :دار أزمنة312 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4460 : .
ردمك 978-9957-09-808-7 :
الواصفات / :األساطير//اللعتقاات الاينية//الايانة الي ودية/
> < 566

296

اللوانسه ،صقر فهد
تحريف التوراا ضلل اللؤرخين  /صقر ف ا اللوانسه  -.علا  :دار
أمجا352 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/4/1564 : .
ردمك 978-9957-99-668-0 :
الواصفات / :التوراا//التحريف//الي ودية/
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298.3

> < 567
وارهام ،أحمد بلحاج آية
األبجاية اللوازية :بحث فا العالقة الجالية بين داللة األبجاية على
النفس الرحلانا وبين داللت ا على مراتب الوجود  /أحلا بلحا آية وارهام -.
علا  :مركز الكتاب األكاديلا120 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4931 : .
ردمك 978-9957-35-366-7 :
الواصفات / :الالهوت//الفلسفة//اللسيحية/
> < 568

298.615

أبو برهم ،ماجد حنا
جذور الحياا  /ماجا حنا أبو برهم  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
140ص
ر .إ2019/9/5001 : .
الواصفات / :رعاية الحيوا //التعاليم الاينية//اللسيحية/
> < 569

298.628

شاترجي ،آروب
القصة الخفية لألم تريزا  /آروب اترجا؛ ترجلة فتح عبا
الفتاح كساب  -.علا  :دار البيرونا424 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5870 : .
ردمك 978-9957-620-95-0 :
الواصفات / :الراهبات الاينية//القايسو //الكنيسة/
> < 570

298.66

شاتليه ،أ .ل.
الغارا على العالم اإلسالما  /أ .ل .اتليه؛ تحرير عباهللا سليم
علارا؛ ترجلة مساعا اليافا ،محب الاين الخطيب  -.علا  :دار حنين،
191 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3540 : .
ردمك 978-9957-17-846-8 :
الواصفات / :البعثات التبشيرية//البعثات الاينية//الفكر اإلسالما/
/الاين اللسيحا/
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العلوم االجتماعية
 300العلوم االجتماعية
> < 571
300.072

أبو هالل ،ماهر محمد
دليل إعااد البحوث والرسارل الجامعية فا العلوم السلوكية البحث
العللا من الفكرا إلى النشر  /ماهر محلا أبو هالل ،معصومة س يل
اللطيري ،عانا سليم العابا  -.علا  :دار حنين423 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2646 : .
ردمك 978-9957-17-790-4 :
الواصفات / :العلوم السلوكية//البحث (معلومات)//الرسارل
الجامعية/
> < 572

301

أبو خليل ،أحمد علي
اها على الفقر :أنثروبولوجا يتجول بين تفاصيل اللجتلع
األردنا  /أحلا علا أبو خليل  -.علا  :اآل نا رو 343 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2678 : .
ردمك 978-9923-13-162-6 :
الواصفات / :األنثربولوجيا//علم اإلنسا //تنلية اللجتلعات//األرد /
> < 573

301

باشيخ ،أسماء
األنثروبولوجيا والصحراء  /أسلاء با يخ  -.علا  :دار األيام،
184 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1795 : .
ردمك 978-9957-95-671-4 :
الواصفات / :األنثروبولوجيا//التغير االجتلاعا//الحياا االجتلاعية/
> < 574

301

حربي ،سميرة
علم االجتلاع وميادينه  /سليرا حربا  -.علا  :دار األيام-.2019 ،
190ص
ر .إ2018/10/5382 : .
ردمك 978-9957-95-608-0 :
الواصفات / :اللؤسسات االجتلاعية//التحليل السوسيولوجا//علم
االجتلاع/
> < 575

301

زنقوفي ،فوزية
مناهج البحث االجتلاعا وماارسه  /فوزية زنقوفا  -.علا  :دار
األيام176 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3739 : .
ردمك 978-9957-95-744-5 :
الواصفات / :مناهج البحث//البحوث االجتلاعية//علم االجتلاع/
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> < 576
301

301

الزيباري ،طاهر حسو
دراسات فا علم االجتلاع واإلعالم  /طاهر حسو الزيباري  -.علا :
دار وارل300 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3938 : .
ردمك 978-9957-91-552-0 :
الواصفات / :علم االجتلاع//اإلعالم/
> < 577
عبد السالم ،طارق الصادق
مقامة فا علم االجتلاع  /طارق الصادق عبا السالم ،خالا عبا
العزيز الشرياا  -.علا  :دار الجنا 254 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3847 : .
ردمك 978-9957-649-83-8 :
الواصفات / :علم االجتلاع//األسرا//التغيير االجتلاعا//السلوك
االجتلاعا/
> < 578

301

العبد ،عبدهللا محمد
علم االجتلاع  /عباهللا محلا العبا  -.علا  :دار الخليج-. 2019 ،
240ص
ر .إ2019/7/3929 : .
ردمك 978-9923-23-028-2 :
الواصفات / :علم االجتلاع//التغير االجتلاعا//اللشكالت
االجتلاعية//األنثروبولوجيا االجتلاعية والثقافية/
> < 579

301

العمر ،معن خليل
جالية الفرد واللجتلع فا علم االجتلاع  /معن خليل العلر  -.علا :
دار الشروق568 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2884 : .
ردمك 978-9957-00-742-3 :
الواصفات / :األنثربولوجيا//الفرد//اللجتلعات//التفاعل االجتلاعا/
> < 580

301

فخر الدين ،هشام محمد
األنثروبولوجيا( :علم االنسا )  /هشام محلا فخر الاين  -.علا :
دار رزاد275 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/208 : .
ردمك 978-9923-702-26-0 :
الواصفات / :األنثروبولوجيا//علم االجتلاع/
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> < 581
301

هامل ،مهدية
اللسلك اللن جا إلعااد مذكرات التخر فا العلوم االجتلاعية /
م اية هامل  -.علا  :دار األيام224 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5383 : .
ردمك 978-9957-95-609-7 :
الواصفات / :أساليب البحث//العلوم االجتلاعية/
> < 582

302

جعفور ،ربيعة سعيد
علم النفس االجتلاعا اللارسا :اللفاهيم وتطبيقات ا  /ربيعة سعيا
جعفور  -.إربا :عالم الكتب الحايث126 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2079 : .
ردمك 978-9957-686-57-4 :
الواصفات / :علم النفس االجتلاعا//اللاارس/
> < 583

302

حسن ،أحالم الباز
IHs
إدارا الحياا :مفاهيم ،م ارات ،تطبيقات ،تقويم=
/ neheg o hD dmhe lDf OaHppf IllpHeeDHmhf EeepreDHmh
أحالم الباز حسن ،سلوى عبا الحليم محلا  -.علا  :دار الفكـر-. 2019 ،
511ص
ر .إ2019/3/1081 : .
ردمك 978-9957-92-211-5 :
الواصفات / :إدارا الحياا//النجاح//علم النفس االجتلاعا/
> < 584

302

حوسو ،عصمت محمد
الاليل التاريبا لبرنامج الجنار بالعربا  /عصلت محلا حوسو -.
علا  :اللؤلف119 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6051 : .
الواصفات / :التفاعل االجتلاعا//األحوال االجتلاعية//علم النفس
االجتلاعا/
> < 585

302

الزدكي ،يوسف اليزيد
عناما نتواصل نرتقا :دليلك العللا لالرتقاء بشخصيتك فا
مجالا العلل والحياا  /يوسف اليزيا الزدكا  -.علا  :دار أ -. 2019 ،
179ص
ر .إ2019/9/4491 : .
ردمك 978-9923-725-47-4 :
الواصفات / :العالقات اإلنسانية//التفاعل االجتلاعا//علم النفس
االجتلاعا/
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> < 586
302.17

ابريعم ،سامية خالد
الخوف االجتلاعا  /سامية خالا ابريعم  -.علا  :دار أمجا،
110 -. 2019ص
ر .إ2019/1/468 : .
ردمك 978-9957-99-975-9 :
الواصفات / :الخوف//االضطرابات االنفعالية/
> < 587

302.2

أبو الحمام ،عزام محمد
البيئة الرقلية لإلعالم واالتصال :مراجعة لنظرية حراسة البوابة /
عزام محلا أبو الحلام  -.علا  :دار الصايل171 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5221 : .
ردمك 978-9923-710-23-4 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري//االتصال/
> < 588

302.2

أبو السعيد ،أحمد العبد
م ارات التعامل مع وسارل اإلعالم  /أحلا العبا أبو السعيا -.
علا  :دار وارل208 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/4557 : .
ردمك 978-9957-91-446-2 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 589

302.2

ابراهيم ،علي حجازي
اإلعالم التطبيقا  /علا حجازي ابراهيم  -.علا  :دار غيااء،
378 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3734 : .
ردمك 978-9957-96-552-5 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 590

302.2

ابراهيم ،علي حجازي
اإلعالم وال وية العربية  /علا حجازي ابراهيم  -.علا  :دار
غيااء358 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3873 : .
ردمك 978-9957-96-568-6 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري//البلاا العربية/
/الحاسوب/
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> < 591
302.2

بولمهار ،ناجي
الشباب الجامعا والبرامج الثقافية التلفزيونية :دراسة نظرية
ومياانية  /ناجا بولل ار  -.علا  :دار األيام214 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2271 : .
ردمك 978-9957-95-715-5 :
الواصفات / :البرامج الثقافية//طالب الجامعات//وسارل اإلعالم/
> < 592

302.2

بومدين ،مخلوف
السوسيولوجيا القيلية وفضاء االتصال اللستحاث  /مخلوف
بوماين -.علا  :دار األيام202 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/4978 : .
ردمك 978-9957-95-493-2 :
الواصفات / :االتصال//وسارل االتصال//اللجتلع/
> < 593

302.2

302.2

جامعة الشرق األوسط
حوكلة اإلعالم فا الوطن العربا :اإلعالم ما بين التشريع والتعليم
والل نية  /جامعة الشرق األوسط  -.علا  :مؤسسة الوراق297 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1485 : .
ردمك 978-9957-33-709-4 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري//البلاا العربية/
> < 594
جراده ،وجيه عبد السالم
أسس ومبادىء الصحافة الرياضية  /وجيه عبا السالم جراده -.
علا  :دار أمجا134 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2561 : .
ردمك 978-9957-99-822-6 :
الواصفات / :الصحافة//الرياضة/
> < 595

302.2

جمعه ،فرج خير الدين
أسس ومبادئ اإلعالم الرياضا  /فر خير الاين جلعه  -.علا :
دار أمجا182 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2720 : .
ردمك 978-9957-99-839-4 :
الواصفات / :اإلعالم//األلعاب الرياضية//وسارل االتصال
الجلاهيري/
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> < 596
302.2

جوني ،باسم وحيد
الخطاب اإلعالما البريطانا :األسس النظرية والتطبيقية  /باسم
وحيا جونا  -.علا  :دار أمجا166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/548 : .
ردمك 978-9957-99-732-8 :
الواصفات / :اإلعالم//اللللكة اللتحاا/
> < 597

302.2

الجياشي ،عدنان جالب
اإلعالم العربا وأزمة سوريا :التقاطعات والتباينات الحادا  /عانا
جالب الجيا ا  -.علا  :دار أمجا307 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3524 : .
ردمك 978-9957-99-890-5 :
الواصفات / :اإلعالم العربا//وسارل االتصال الجلاهيري/
/األزمات//سوريا/
> < 598

302.2

حداد ،إيمان فهيم
هل تريا أ تصبح مقاما تلفزيونيا  /إيلا ف يم حااد  -.علا  :دار
الشروق182 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1829 : .
ردمك 978-9957-00-737-9 :
الواصفات / :م ارات االتصال//اللذيعو //البرامج التلفزيونية/
> < 599

302.2

الحريري ،سعد كامل
اإلعالم والتنلية اللستاامة  /سعا كامل الحريري  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما362 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1858 : .
ردمك 978-9957-66-076-5 :
الواصفات / :التنلية االقتصادية واالجتلاعية//وسارل االتصال
الجلاهيري//اإلعالم/
> < 600

302.2

الحريري ،سعد كامل
اإلعالم والعوللة  /سعا كامل الحريري  -.علا  :دار ومكتبة
الحاما278 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1851 : .
ردمك 978-9957-66-080-2 :
الواصفات / :وسارل االتصال الجلاهيري//التاويل/
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> < 601
302.2

302.2

حسن ،إياد منصور
األداء الل نا القارم باالتصال اإلعالما  /إياد منصور حسن -.
علا  :دار ابن النفيس136 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1009 : .
ردمك 978-9923-24-009-0 :
الواصفات / :م ارات االتصال//وسارل االتصال الجلاهيري/
/اإلعالم/
> < 602
رمضان ،عبد المجيد ابراهيم
اإلعالم والسلطة السياسية فا الجزارر  /عبا اللجيا ابراهيم
رمضا  -.علا  :دار زمزم303 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2115 : .
ردمك 978-9957-72-169-5 :
الواصفات / :اإلعالم//السلطة السياسية//الجزارر/
> < 603

302.2

302.2

302.2

الشمري ،حازم جري
الرأي العام واإلعالم :كتاب من جا ضلن مفردات وزارا التعليم
العالا والبحث العللا للادا الرأي العام لكليات اإلعالم كافة  /حازم جري
الشلري  -.علا  :دار أمجا230 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4563 : .
ردمك 978-9957-99-916-2 :
الواصفات / :اإلعالم//الرأي العام//االتصال الجلاهيري/
> < 604
شمس الدين ،جهاد السيد
اإلعالم ووحاا األمة  /ج اد السيا لس الاين  -.علا  :دار ومكتبة
الحاما545 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1855 : .
ردمك 978-9957-66-077-2 :
الواصفات / :اللعلومات التربوية//وسارل االتصال الجلاهيري/
/اإلعالم/
> < 605
شمس الدين ،جهاد السيد
قضايا إعالمية وثقافية  /ج اد السيا لس الاين  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما386 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1853 : .
ردمك 978-9957-66-079-6 :
الواصفات / :التنلية االجتلاعية//وسارل االتصال الجلاهيري/
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302.2

302.2

> < 606
صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية
الاليل التاريبا للشروع التربية اإلعالمية واللعلوماتية  /صناوق
الللك عباهللا الثانا للتنلية  -.علا  :الصناوق150 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2107 : .
الواصفات / :اإلعالم//اللعلومات//وسارل االتصال الجلاهيري/
/تكنولوجيا االتصاالت/
> < 607
الطائي ،محمد عبد حسين
م ارات االتصال اللتقامة  /محلا عبا حسين الطارا ،وصفا عبا
العزيز الرواباا  -.علا  :مؤسسة الوراق 223 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4543 : .
ردمك 978-9957-33-674-5 :
الواصفات / :االتصال//وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 608

302.2

302.2

302.2

عباس ،أميرة ابراهيم
مقامة فا االتصال واالتصال التعليلا  /أميرا ابراهيم عباس -.
علا  :دار الرضوا 184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3191 : .
ردمك 978-9957-76-664-1 :
الواصفات / :االتصال//وسارل االتصال الجلاهيري//التعليم/
> < 609
عبد السالم ،ابراهيم الدرملي
اإل ار اإلعالما  /ابراهيم الارملا عبا السالم  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما345 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1856 : .
ردمك 978-9957-66-075-8 :
الواصفات / :وسارل االتصال الجلاهيري//اإلعالم/
> < 610
عبد السالم ،ابراهيم الدرملي
اإلعالم الجايا والشباب العربا  /ابراهيم الارملا عبا السالم -.
علا  :دار ومكتبة الحاما374 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1536 : .
ردمك 978-9957-66-063-5 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري//الشباب/
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> < 611
302.2

عبو ،فوزية
اإلعالم السياسا والتحوالت التلفزيونية  /فوزية عبو  -.علا  :دار
األيام300 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5233 : .
ردمك 978-9957-95-605-9 :
الواصفات / :االتصال الجلاهيري//اإلعالم//اإلقناع//السياسة/
> < 612

302.2

قادر ،ابتسام اسماعيل
رؤى أكاديلية لقضايا إعالمية  /ابتسام اسلاعيل قادر ،فؤاد علا
أحلا ،ابراهيم سعيا فتح هللا  -.علا  :دار أمجا268 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/5036 : .
ردمك 978-9957-99-654-3 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال/
> < 613

302.2

302.2

قجالي ،آمنة
دراسات فا اإلعالم اإللكترونا :اإل كاالت اللن جية ،الللارسات
ومرحلة مابعا اإلعالم اإللكترونا  /آمنة قجالا  -.علا  :مركز الكتاب
األكاديلا402 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2781 : .
ردمك 978-9957-35-345-2 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 614
الكريطي ،حيدر شالل متعب
وسارل اإلعالم وبناء اللجتلع الايلقراطا :دراسة فا دور
التلفزيو  /حيار الل متعب الكريطا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
298ص
ر .إ2017/12/6430 : .
ردمك 978-9957-99-706-9 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري//التلفزيو /
> < 615

302.2

محمد ،شيركو جبار
اإلعالم والنخبة :جالية التأثير واللؤثر فا صنع القرار  /يركو
جبار محلا  -.علا  :دار أمجا204 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2936 : .
ردمك 978-9957-99-866-0 :
الواصفات / :اإلعالم//اتخاذ القرارات/
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> < 616
302.2

302.2

مصطفى ،بتول السيد
اإلعالم التفاعلا  /بتول السيا مصطفى  -.علا  :دار أسامة،
160 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2575 : .
ردمك 978-9957-22-780-7 :
الواصفات / :اإلعالم//االتصال/
> < 617
الموسوي ،إسراء جاسم
الخصارص الل نية للقارم باالتصال فا الصحافة  /إسراء جاسم
اللوسوي  -.علا  :دار أمجا298 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/71 : .
ردمك 978-9957-99-714-4 :
الواصفات / :الصحافة//وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 618

302.2

نصر ،حسني محمد
الترجلة اإلعالمية :األسس والتطبيقات  /حسنا محلا نصر -.
ط -. 2علا  :دار حنين351 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4832 : .
ردمك 978-9957-17-805-5 :
الواصفات / :وسارل االتصال الجلاهيري//اإلعالم/
> < 619

302.201

صالح ،سليمان سالم
نظريات االتصال واإلعالم :دراسة نقاية فا ضوء ثورا االتصال/
سليلا سالم صالح  -.علا  :دار حنين416 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3745 : .
ردمك 978-9957-17-848-2 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري//الفلسفة
والنظريات/
> < 620

302.209612

اطبيقة ،عبدهللا محمد
العوامل الل نية اللؤثرا على القارم باإليصال اإلذاعا  /عباهللا
محلا اطبيقة  -.علا  :دار أمجا413 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6009 : .
ردمك 978-9957-99-930-8 :
الواصفات / :م ارات االتصال//وسارل االتصال الجلاهيري/
/اإلعالم//ليبيا/
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> < 621
302.22

رضا ،مصطفى عباس
فن الصوت واإللقاء فا اإلذاعة والتلفزيو  /مصطفى عباس
رضا  -.علا  :دار أمجا164 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4570 : .
ردمك 978-9957-99-914-8 :
الواصفات / :االتصال الشف ا//فن اإللقاء//م ارات االتصال/
/وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 622

302.23

األسدي ،حيدر علي
اإلعالم االقتصادي ودوره فا تنشيط اقتصاديات البلاا  /حيار
علا األساي  -.علا  :دار أمجا390 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/256 : .
ردمك 978-9957-99-940-7 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل اإلعالم//الجوانب االقتصادية/
> < 623

302.23

جامعة جدارا
اتجاهات معالجة القضايا اللعاصرا فا وسارل اإلعالم  /جامعة
جاارا  -.علا  :مؤسسة الوراق821 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1483 : .
ردمك 978-9957-33-708-7 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري//اإلعالم
العربا/
> < 624

302.23

السنجري ،بشرى داود
انعكاسات اللسلسالت التلفزيونية على القيم األسرية  /بشرى داود
السنجري ،ا حيار عبود  -.علا  :دار أمجا202 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6442 : .
ردمك 978-9957-99-703-8 :
الواصفات / :اللسلسالت//األسرا//وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 625

302.23

عريقات ،أحمد علي
مقامة فا اإلعالم الرقلا :اللف وم والنظرية و األدوات  /أحلا
علا عريقات  -.علا  :دار زهاي125 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3707 : .
ردمك 978-9923-17-093-9 :
الواصفات / :اإلعالم//وسارل االتصال الجلاهيري//تكنولوجيا
اللعلومات//اإلنترنت/
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> < 626
302.23

302.23

302.24

الكناني ،محسن جلوب
التلفزيو وتعزيز الوعا الصحا  /محسن جلوب الكنانا ،أحلا
م اي الاجيلا  -.علا  :دار أمجا450 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/369 : .
ردمك 978-9957-99-723-6 :
الواصفات / :التلفزيو //وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 627
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع
مؤتلر فضاءات بكات التواصل االجتلاعا فا الوطن العربا:
الفرص ،التحايات ،اللخاطر ،آفاق اللتسقبل  /مؤسسة الوراق للنشر
والتوزيع -.علا  :مؤسسة الوراق648 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5318 : .
ردمك 978-9957-33-751-3 :
الواصفات / :وسارل االتصال الجلاهيري//االتصاالت السلكية
والالسلكية//الوطن العربا/
> < 628
عبد السالم ،ابراهيم الدرملي
إعالم اللست لك  /ابراهيم الارملا عبا السالم  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما549 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1852 : .
ردمك 978-9957-66-078-9 :
الواصفات / :التسويق//وسارل االتصال الجلاهيري//اإلعالم/
> < 629

302.24

العزعزي ،وديع
الشارعات و بكات التواصل االجتلاعا :اللخاطر وسبل
اللواج ة /وديع العزعزي  -.علا  :دار ومكتبة الحاما127 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4835 : .
ردمك 978-9957-66-112-0 :
الواصفات / :الشارعات//اإلنترنت//اإلعالم/
> < 630

302.30285

الدعمي ،غالب كاظم
صناعة الرأي العام من عصر الطباعة إلى فضاء اإلنترنت /
غالب كاظم الاعلا  -.علا  :دار أمجا280 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5250 : .
ردمك 978-9957-99-919-3 :
الواصفات / :اإلعالم//الرأي العام//اإلنترنت/
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302.30285

> < 631
شمس الدين ،جهاد السيد
مشاركة األفراد فا مضامين وسارل اإلعالم الجاياا  /ج اد السيا
لس الاين  -.علا  :دار ومكتبة الحاما373 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1813 : .
ردمك 978-9957-66-074-1 :
الواصفات / :تكنولوجيا االتصاالت//وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 632

302.30285

العطاونة ،علي محمد
مواقع التواصل االجتلاعا والليزا التنافسية  /علا محلا
العطاونة  -.علا  :دار أمجا144 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1403 : .
ردمك 978-9923-25-005-1 :
الواصفات / :التفاعل االجتلاعا//تطبيقات الحاسوب//االتصال
الجلاهيري//الترويج//السياحة/
> < 633

302.30285

قرناني ،ياسين
مواقع التواصل االجتلاعا وقيم الشباب  /ياسين قرنانا  -.علا :
دار األيام582 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2824 : .
ردمك 978-9957-95-571-7 :
الواصفات / :اإلنترنت//وسارل االتصال الجلاهيري//الشباب/
> < 634

302.5

كمال ،إيهاب
قوا الثقة بالنفس  /إي اب كلال  -.علا  :دار عالم الثقافة،
328 -.2019ص
ر .إ2019/2/658 : .
ردمك 978-9957-73-236-3 :
الواصفات / :الثقة بالنفس//التفاعل االجتلاعا//علم االجتلاع
النفسا/
> < 635

303

غراف ،نصر الدين
من تكنولوجيا اللعلومات إلى مجتلعات اللعرفة  /نصر الاين
غراف ،نورا لخويار  -.علا  :دار األيام244 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/5092 : .
ردمك 978-9957-95-498-7 :
الواصفات / :تكنولوجيا اللعلومات//اللجتلع/
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> < 636
303.32

الجبوري ،منعم أحمد
التربية بالقيم واالنتلاء الوطنا  /منعم أحلا الجبوري  -.علا :
دار زهرا 221 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4334 : .
ردمك 978-9957-88-494-9 :
الواصفات / :االنتلاء الوطنا//القيم االجتلاعية//التنشئة
االجتلاعية/
> < 637

303.32

العزيزي ،عال مروان
النشاط الرياضا والتنشئة االجتلاعية  /عال مروا العزيزي -.
علا  :دار أمجا138 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3027 : .
ردمك 978-9957-99-873-8 :
الواصفات / :التنشئة االجتلاعية//الرياضة/
> < 638

303.44

جمال ،رنا أحمد
التغيير فا حياتنا خطوات فا الطريق الصحيح  /رنا أحلا
جلال -.علا  :دار ابن النفيس95 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6343 : .
ردمك 978-9923-718-86-5 :
الواصفات / :التغير االجتلاعا//التنلية االجتلاعية/
> < 639

303.4826

بعلي ،حفناوي
التواصل الثقافا اللغاربا فا اإلصالح والكفاح والوحاا
والتحرير والتنوير  /حفناوي بعلا  -.علا  :دار األيام448 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1992 : .
ردمك 978-9957-95-700-1 :
الواصفات / :االتصال الثقافا اللتبادل//اإلصالح السياسا/
/اللغرب العربا/
> < 640

303.625

عزيرو ،سعاد
اإلرهاب :االنتلاء الوهلا للرض حقيقا  /سعاد عزيرو  -.علا :
دار فضاءات169 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3701 : .
ردمك 978-9923-716-50-2 :
الواصفات / :اإلرهاب//اللشاكل السياسية/
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> < 641
303.625

محمد ،علي حجازي
سيكولوجية اإلرهاب  /علا حجازي محلا  -.علا  :دار غيااء،
395 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3767 : .
ردمك 978-9957-96-558-7 :
الواصفات / :علم النفس//اإلرهاب/
> < 642

304

الدليمي ،صبحي أحمد
جغرافية التنلية  /صبحا أحلا الاليلا  -.علا  :دار أمجا،
304 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3522 : .
ردمك 978-9957-99-889-9 :
الواصفات / :الجغرافيا//التنلية االجتلاعية/
> < 643

304.2

خميس ،موسى يوسف
فا الجغرافيا البشرية للعالم مع اإل ارا لألرد  /موسى يوسف
خليس  -.علا  :دار الحسن312 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/879 : .
ردمك 978-9957-10-059-9 :
الواصفات / :الجغرافيا البشرية//الكثافة السكانية//الظروف البيئية/
> < 644

304.6

حمزة ،حورية
ماخل إلى علم السكا
212 -.2019ص
ر .إ2019/8/4273 : .
ردمك 978-9957-95-755-1 :
الواصفات / :النلو السكانا//الضغوط الايلغرافية//الايلغرافيا/

 /حورية حلزا  -.علا  :دار األيام،

> < 645
304.6

الهتاش ،ناجي محمد
السياسة الاولية وزيادا السكا بين نبوءا مالثوس القايلة وحلول
اللالثوسية الجاياا  /ناجا محلا ال تاش  -.علا  :دار ومكتبة الحاما-.2019 ،
137ص
ر .إ2016/8/3786 : .
ردمك 978-9957-617-62-2 :
الواصفات / :السكا //الفلسفة/
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> < 646
305.235

تكالل ،سميرة
اإلنترنت وبناء الحقارق االجتلاعية لاى الشباب اللراهق  /سليرا
تكالل  -.علا  :دار ومكتبة الحاما380 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1690 : .
ردمك 978-9957-66-070-3 :
الواصفات / :اللراهقو //اإلنترنت//الجزارر/
> < 647

305.235

الزامل ،مهند غازي
محطات من حياا مراهق  /م نا غازي الزامل  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما87 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3150 : .
ردمك 978-9957-66-158-8 :
الواصفات / :اللراهقو //عالقة الوالاين واألبناء//سيكولوجية
اللراهقين/
> < 648

305.235

الزعبي ،مروة أشرف
أكتب لكم من القلب إلى القلب :إليك صايقى اللراهق  /مروا
أ رف الزعبا  -.علا  :دار زهاي94 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6258 : .
ردمك 978-9923-17-042-7 :
الواصفات / :اللراهقو //الفئات العلرية//اللشاكل االجتلاعية/
> < 649

305.4

حاجة ،آمال
اللرأا بين اللجتلع والسياسة  /آمال حاجة  -.علا  :دار األيام،
474 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4225 : .
ردمك 978-9957-95-590-8 :
الواصفات / :اللرأا//اللجتلع//السياسة/
> < 650

305.4

الدقاق ،هشام عادل
آللئ خالاا وعظيلة  /هشام عادل الاقاق  -.علا  :اللؤلف،
96 -.2019ص
ر .إ2019/7/3931 : .
الواصفات / :اللرأا//العاللات//اللرأا اللسللة//علم االجتلاع/
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> < 651
305.4

طوالبة ،حسن محمد
حقوق اللرأا فا النظرية والتطبيق :دراسة مقارنة (األرد
والبحرين)  /حسن محلا طوالبة  -.علا  :دار دجلة198 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2324 : .
ردمك 978-9923-732-29-8 :
الواصفات / :اللرأا//حقوق النساء//األرد //البحرين/
> < 652

305.4

305.42

كريشان ،بشير تركي
تأثير التغير فا القيادا السياسية على مشاركة اللرأا السياسية فا
األرد واللغرب والبحرين :دراسة مقارنة  /بشير تركا كريشا  -.علا :
اللؤلف226 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5059 : .
الواصفات / :اللرأا//اللشاركة السياسية//البلاا العربية/
> < 653
الصرايرة ،بشرى نواف
التلكين :الذمة اللالية اللستقلة لللرأا العاملة وعالقت ا فا العنف
األسري  /بشرى نواف الصرايرا  -.علا  :دار الخليج195 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3342 : .
ردمك 978-9923-23-020-6 :
الواصفات / :اللرأا العاملة//العنف األسري//حقوق اللرأا/
> < 654

305.42

305.482566

الهور ،هناء علي
ماى تحقق مباأ اللساواا بين الرجل واللرأا من منظور النوع
االجتلاعا الجنار :دراسة مقارنة  /هناء علا ال ور  -.علا  :دار وارل،
195 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3548 : .
ردمك 978-9957-91-635-0 :
الواصفات / :اللساواا االجتلاعية//العاالة االجتلاعية/
> < 655
ملحم ،مطلق أحمد ذيب
اللرأا السعودية والبحث العللا :طلوح بال حاود وإنجازات
عللية وعللية على اللستويين اللحلا والعالا  /مطلق أحلا ذيب ملحم -.
علا  :اللؤلف247(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/8/4410 : .
الواصفات / :اللرأا//الجوانب الثقافية//البحث العللا//السعودية/
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> < 656
305.562

بن حمزة ،حورية
الطبقة العلالية فا ظل اقتصاد العوللة :دراسة حول الظروف
الل نية واالجتلاعية  /حورية بن حلزا  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
200ص
ر .إ2018/4/2004 : .
ردمك 978-9957-95-557-1 :
الواصفات / :الطبقة العاملة//االقتصاد//العوللة/
> < 657

305.562

وتد ،كيتي شوقي
مذاق الغربة محطات فكرية فا الل جر :سلسلة مقاالت قصيرا فا
تحايات الل اجرين العرب االجتلاعية والتربوية  /كيتا وقا وتا  -.علا :
دار الشروق185 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2616 : .
ردمك 978-9957-00-740-9 :
الواصفات / :الل اجرو إلى الخار //علم النفس االجتلاعا/
/اللقاالت/
> < 658

305.569

أبو النصر ،محمد زكي
حقوق الفقراء والعقا االجتلاعا للثورا  /محلا زكا أبو النصر -.
علا  :دار الرضوا 286 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4285 : .
ردمك 978-9957-76-675-7 :
الواصفات / :الفقر//حقوق اإلنسا /
> < 659

305.8

الجبوري ،عمر فرحان
األقليات ودورها فا عام االستقرار السياسا فا العراق بعا عام
 / 2003علر فرحا الجبوري  -.علا  :ركة األكاديليو -. 2019 ،
223ص
ر .إ2017/11/5672 : .
ردمك 978-9957-637-55-2 :
الواصفات / :األقليات//التنلية السياسية//العراق/
> < 660

305.8

الشيب ،هادي
األقليات االنفصالية وتأثيرها على االستقرار اإلقليلا والاولا:
دراسة حالة كردستا العراق  /هادي الشيب  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
192ص
ر .إ2018/5/2286 : .
ردمك 978-9957-95-570-0 :
الواصفات / :األقليات//التحوالت السكانية//العراق/
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> < 661
305.8

القراله ،ماهر محمود
األقليات األردنية والحراكات الشعبية  /ماهر محلود القراله -.
علا  :دار وارل238 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/3/1212 : .
ردمك 978-9957-91-563-6 :
الواصفات / :األقليات//األرد /
> < 662

305.8563

عليان ،عليان محمود
األقلية الكردية فا العراق وتنظيلات ا السياسية / 1970-1920
عليا محلود عليا  -.علا  :دار دجلة246 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3198 : .
ردمك 978-9957-71-944-9 :
الواصفات / :األنظلة السياسية//األقليات//العراق/
> < 663

306

أبو الرب ،حمزه محمد
مناورات فكرية فا الفلسفة واألديا وطبيعة الحكومات  /حلزه
محلا أبو الرب  -.علا  :اللؤلف196 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4220 : .
الواصفات / :الثقافة اللعاصرا//الفلسفة//األديا السلاوية//الثقافة
العامة/
> < 664

306

األخرس ،مهند طالل
تحت ظل القلم  /م نا طالل األخرس  -.علا  :دار اليازوري
العللية152 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4914 : .
ردمك 978-9957-12-935-4 :
الواصفات / :الثقافة اللعاصرا//اللقاالت العربية//الثقافة العامة/
> < 665

306

البدراني ،فاطمة محمد
اإلبستلولوجيا :نظريات فا تنلية الف م واللعتقاات اللعرفية  /فاطلة
محلا البارانا  -.علا  :دار غيااء290 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3809 : .
ردمك 978-9957-96-566-2 :
الواصفات / :اللعرفة//البحث//العلوم االجتلاعية/

155

> < 666
306

بشايرة ،أحمد سليمان
من حصاد األيام  /أحلا سليلا بشايرا  -.علا  :دار اللأمو ،
298 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1923 : .
ردمك 978-9957-77-505-6 :
الواصفات / :الثقافة العامة//الحياا االجتلاعية//الثقافة اإلسالمية/
/الجوانب التربوية/
> < 667

306

البنا ،خليل ابراهيم
آراء وأفكار فا معاكسة التيار  /خليل ابراهيم البنا  -.علا :
اللؤلف319 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4565 : .
الواصفات / :الثقافة العامة//الفكر العربا/
> < 668

306

بويعلي ،وسيلة
العارلة والزوا والقرابة :دراسة سيوسيو أنثروبولوجية (اللجتلع
الجزارري أنلوذجاً)  /وسيلة بويعلا  -.علا  :دار ابن بطوطة-. 2019 ،
188ص
ر .إ2019/2/919 : .
الواصفات / :األنثروبولوجيا//الثقافة الجلاهيرية/
> < 669

306

306

جدعان ،فهمي راجح
فتوحات اردا ألنوار عربية مستاامة  /ف لا راجح جاعا -.
علا  :دار األهليـة311 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4393 : .
ردمك 978-9957-39-265-9 :
الواصفات / :الثقافة العامة/
> < 670
جرادات ،عبد المجيد ابراهيم
من رفة الثقافة :حركة الزمن ودور أهل الفكر  /عبا اللجيا ابراهيم
جرادات  -.علا  :اللؤلف132 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/963 : .
الواصفات / :الثقافة اللعاصرا//اإلصالح االجتلاعا//الفكر
االجتلاعا/

156

> < 671
306

جندل ،جاسم محمد
كيلياء الخيانة  /جاسم محلا جنال  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
245ص  ( -.موسوعة كيلياء العواطف )
ر .إ2018/7/3805 : .
ردمك 978-9957-65-164-0 :
الواصفات / :الثقافة//علم االجتلاع//الخيانة العظلى/
> < 672

306

حسين ،زيد خليل
كنز اللعلومات :رحلة فكرية فا الثقافة العامة  /زيا خليل حسين -.
علا  :دار ابن النفيس163 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3587 : .
ردمك 978-9923-718-50-6 :
الواصفات / :الثقافة العامة//اللعرفة//اللعلومات/
> < 673

306

حطيط ،ندى أحمد
بلاذا يفكر العالم؟  /ناى أحلا حطيط  -.علا  :دار فضاءات،
215 -.2019ص
ر .إ2019/12/6272 : .
ردمك 978-9923-36-044-6 :
الواصفات / :اللقاالت//القضايا اللعاصرا//النقا الثقافا//الثقافة
العامة/
> < 674

306

خليل ،حسني عايش
فصل اللقال فا ما بين الاين والعلم واإلرهاب والسياسة من اتصال
وانفصال  /حسنا عايش خليل  -.علا  :دار األهلية167 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/5/2202 : .
ردمك 978-9957-39-288-8 :
الواصفات / :الثقافة//اإلسالم//العلوم//اإلرهاب/
> < 675

306

الدليمي ،عبدهللا حمد
مقاالت صحفية بلنظار أكاديلا :أفكار بحثية  /عباهللا حلا الاليلا-.
علا  :دار الجنا 143 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4619 : .
ردمك 978-9957-649-95-1 :
الواصفات / :الثقافة اللعاصرا//علم االجتلاع//االقتصاد//الثقافة
العامة/

157

> < 676
306

زعيتر ،رأفت محمد
رسارل الحكيم  /رأفت محلا زعيتر  -.علا  :مؤسسة صاقة
للحاسوب السريع150 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5856 : .
الواصفات / :ثقافة عامة//الحكلة//العالقات الثقافية//السعادا//الحياا
االجتلاعية//العلوم السلوكية/
> < 677

306

السعدي ،عيسى ابراهيم
كللات ومعا  :ما كل ما يعلم يقال  /عيسى ابراهيم السعاي  -.علا :
أمانة علا الكبرى143 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2890 : .
ردمك 978-9923-720-18-9 :
الواصفات / :الثقافة اللعاصرا//الثقافة الجلاهيرية/
> < 678

306

السيد ،نظيره محي الدين
ذرات صحفية  /نظيره محا الاين السيا  -.علا  :دار يافا العللية،
192 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1133 : .
الواصفات / :الثقافة العربية//الصحافة//اللقاالت//البلاا العربية/
> < 679

306

السيد ،نظيره محي الدين
من حقيبتا  /نظيره محا الاين السيا  -.علا  :دار يافا العللية،
268 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1134 : .
الواصفات / :الثقافة العربية//الصحافة//اإلعالم//البلاا العربية/
> < 680

306

شهاب ،رانيا وليد
صاق أو ال تصاق  /رانيا وليا
87ص
ر .إ2018/7/3438 : .
ردمك 978-9957-91-545-2 :
الواصفات / :الثقافة العامة/

اب  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،

> < 681
306

عايدي ،سهام جمعة
ورود على الطريق 100 :ورده لعيونك  /س ام جلعة عاياي -.
علا  :دار اللبادرا104 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5499 : .
ردمك 978-9957-684-76-1 :
الواصفات / :اللعلومات الثقافية//الثقافة العربية/

158

> < 682
306

عبدهللا ،أحمد عبد الكريم
الحاسة السابعة :كتاب األسياد والعبيا  /أحلا عبا الكريم عباهللا -.
علا  :دار األبرار377 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1186 : .
الواصفات / :الثقافة الجلاهيرية//الثقافة اللعاصرا/
> < 683

306

العجلوني ،ابراهيم خليل
فا الثقافة األردنية :الرؤية والواقع  /ابراهيم خليل العجلونا -.
علا  :اللؤلف322 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1013 : .
ردمك 978-9923-9723-2-8 :
الواصفات / :الثقافة//اللجتلعات//األرد /
> < 684

306

العظامات ،هاشم اشهيب
الطريق إلى السعادا  /ها م ا يب العظامات  -.علا  :دار زهرا ،
84 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3814 : .
ردمك 978-9957-88-490-1 :
الواصفات / :الثقافة اللعاصرا//السعادا//الثقافة العامة/
> < 685

306

306

306

العلمي ،مهدي فكري
صالو األربعاء الثقافا  /م اي فكري العللا ،عبا القادر موسى
الحااد  -.علا  :اللؤلفا 360 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2388 : .
الواصفات / :الثقافة اللعاصرا//األدب اللعاصر//الاراسات الثقافية/
> < 686
عيد ،طاهر سيف عبد الرحمن
الفسارل والخلارل  /طاهر سيف عبا الرحلن عيا  -.علا  :دار
الصايل250 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/181 : .
ردمك 978-9923-710-05-0 :
الواصفات / :الثقافة الجلاهيرية/
> < 687
الفريجات ،غالب عبد المعطي
العوللة وال وية فا الثقافة  /غالب عبا اللعطا الفريجات  -.علا :
اآل نا رو 290 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2199 : .
ردمك 978-9923-13-009-4 :
الواصفات / :الثقافة العربية//العوللة/

159

> < 688
306

الكناني ،محسن جلوب
قنوات الجنس الفضارية تغزو نسقنا القيلا  /محسن جلوب الكنانا -.
علا  :دار أمجا451 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/366 : .
ردمك 978-9957-99-720-5 :
الواصفات / :الثقافة الجلاهيرية//وسارل االتصال الجلاهيري/
> < 689

306

المتيوي ،مراد محمد
خطاب الجنو حفريات فا الثقافة العربية  /مراد محلا اللتيوي -.
علا  :دار كنوز اللعرفة396 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2870 : .
ردمك 978-9957-74-747-3 :
الواصفات / :الثقافة العربية/
> < 690

306

مشذوب ،عالء
موجز تاريخ كربالء الثقافا :دراسة تاريخية ما بين عام -1964
 / 2004عالء مشذوب  -.علا  :دار ابن النفيس166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4349 : .
ردمك 978-9923-718-71-1 :
الواصفات / :الحياا الثقافية//تاريخ العراق/
> < 691

306

306

مطلك ،عالء عبد الرزاق
ال وية العربية واإلسالمية :رؤى التقلياين وطروحات اللحاثين /
عالء عبا الرزاق مطلك  -.علا  :دار أمجا146 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2835 : .
ردمك 978-9957-99-854-7 :
الواصفات / :ال وية العربية//الفلسفة//اإلسالم/
> < 692
ناصر الدين ،يعقوب عادل
ما زلت أفكر ،نفكر لنكسب معركة وجودنا  /يعقوب عادل ناصر
الاين  -.علا  :جامعة الشرق األوسط298 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2626 : .
ردمك 978-9957-67-283-6 :
الواصفات / :الثقافة العامة//العلوم االجتلاعية//العلوم الحياتية/

160

> < 693
306

نسيبة ،خالد حازم
فا كل خطوا  /خالا حازم نسيبة  -.علا  :دار اللأمو -. 2019 ،
75ص
ر .إ2019/11/5741 : .
ردمك 978-9957-77-526-1 :
الواصفات / :الثقافة العامة//الفلسفة//الاين//السياسة//علم االجتلاع/
/الثقافة اللعاصرا/
> < 694

306

يوسف ،ناصر قدورة
جالية القيم والتنلية فا العالم العربا واإلسالما  /ناصر قاورا
يوسف  -.علا  :مؤسسة الوراق278 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1737 : .
ردمك 978-9957-33-727-8 :
الواصفات / :الثقافة اللعاصرا//األنثروبولوجيا/
> < 695

306.2

306.2

306.2

امطوش ،محمد أحمد
تفاعليات إرفين جوفلا  /محلا أحلا امطوش  -.إربا :عالم الكتب
الحايث236 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2442 : .
ردمك 978-9957-686-88-8 :
الواصفات / :علم االجتلاع//السياسة/
> < 696
خليلية ،عبد الستار توفيق
قبور اللثقفين العرب  /عبا الستار توفيق خليلية  -.علا  :مؤسسة
الفرسا 142 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4998 : .
ردمك 978-9957-640-27-9 :
الواصفات / :علم االجتلاع السياسا//الفلسفة السياسية//الثقافة
العامة/
> < 697
صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية
الاليل التاريبا للشروع الزمالة مع مجلس النواب  /صناوق الللك
عباهللا الثانا للتنلية  -.علا  :الصناوق73 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4288 : .
الواصفات / :التفكير//الحوار//اللؤسسات الحكومية//علم االجتلاع
السياسا/
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> < 698
306.2

العجر ،أحمد عبد الكاظم
الصراع على السلطة  /أحلا عبا الكاظم العجر  -.علا  :دار أمجا،
410 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1629 : .
ردمك 978-9923-25-037-2 :
الواصفات / :الصراع السياسا//علم االجتلاع السياسا/
> < 699

306.2

الغباري ،فضيل أحمد
اللثقفو والاولة :مرحلة ما بعا العوللة  /فضيل أحلا الغباري -.
علا  :دار اللبادرا246 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5830 : .
ردمك 978-9957-684-77-8 :
الواصفات / :اللثقفو //السلطة السياسية//التاويل//الاولة/
> < 700

306.2

المقابلة ،محمد خالد
دماء على رقعة الشطرنج  /محلا خالا اللقابلة  -.علا  :دار
األيام244 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6215 : .
ردمك 978-9957-95-613-4 :
الواصفات / :الثقافة السياسية//علم االجتلاع السياسا//الرأي
العام/
> < 701

306.3

306.3567

زاير ،وافية
اإلدارا االستراتيجية وأداء اللؤسسات االقتصادية  /وافية زاير -.
علا  :دار ومكتبة الحاما288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3543 : .
ردمك 978-9957-66-102-1 :
الواصفات / :اإلدارا//اللؤسسات االقتصادية//الجزارر/
> < 702
السماوي ،أحمد عبد الرحمن
مختارات من حصاد األيام  /أحلا عبا الرحلن السلاوي  -.علا :
دار البيرونا191 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4435 : .
ردمك 978-9923-22-021-4 :
الواصفات / :البنوك اللركزية//علم االقتصاد//األبحاث الزراعية/
/اليلن/

162

> < 703
306.36

مصباح ،دليلة مصباح
العلالة الوافاا :األثر االجتلاعا والثقافا  /دليلة مصباح مصباح-.
علا  :دار أمجا388 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6013 : .
ردمك 978-9957-99-929-2 :
الواصفات / :العلال الل اجرو //اآلثار االجتلاعية واالقتصادية/
/علم االجتلاع االقتصادي//ليبيا/
> < 704

306.42

الحسون ،أحمد أنيس
نظريات النقا الثقافا :التأصيل اللن جا واإلجراء التطبيقا عنا
عباهللا الغذاما  /أحلا أنيس الحسو  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
334ص
ر .إ2019/7/3657 : .
ردمك 978-9957-95-743-8 :
الواصفات / :الحياا الثقافية//الخطاب الثقافا//النقا الثقافا/
/الثقافة/
> < 705

306.42

306.42

حنفاوي ،بلعي
النقا الثقافا اللقار  :الخطابات واإل كاليات واللجاالت  /بلعا
حنفاوي  -.علا  :دار األيام472 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1772 : .
ردمك 978-9957-95-666-0 :
الواصفات / :النقا الثقافا//األنثروبولوجيا الثقافية//النقا األدبا/
/الحياا الثقافية/
> < 706
داود ،صالح عبد الحافظ
ألف نصيحة ونصيحة :فلسفة التغيير  /صالح عبا الحافظ داود-.
علا  :دار البيرونا102 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/951 : .
ردمك 978-9923-22-014-6 :
الواصفات / :اإلر اد االجتلاعا//التغير االجتلاعا/
/األنثروبولوجيا االجتلاعية والثقافية/
> < 707

306.420965

بعلي ،حفناوي
آفاق الفكر التاريخا فا الخطاب الجزارري اللعاصر :مثقفو
فا التحقيق والتوثيق  /حفناوي بعلا  -.علا  :دار األيام466 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1121 : .
ردمك 978-9957-95-530-4 :
الواصفات / :التاريخ الثقافا//الحياا الثقافية//علم االجتلاع
الثقافا//الجزارر/

163

> < 708
306.420965

بعلي ،حفناوي
الخطاب الثقافا فا الجزارر :عالمات فا الثقافة والنقا اللعاصر/
حفناوي بعلا  -.علا  :دار األيام629 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/2117 : .
ردمك 978-9957-95-528-1 :
الواصفات / :النقا الثقافا//الحياا الثقافية//علم االجتلاع الثقافا/
/الجزارر/
> < 709

306.420965

306.43

306.43

بعلي ،حفناوي
الن ضة الفكرية فا الجزارر :خطاب الثقافة ،التنوير ،التحرير /
حفناوي بعلا  -.علا  :دار األيام528 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1119 : .
ردمك 978-9957-95-529-8 :
الواصفات / :اإلصالح االجتلاعا//الحياا الثقافية//علم االجتلاع
الثقافا//الجزارر/
> < 710
حسن ،هنداوي عبدالالهي
االتجاهات الحايثة فا الخامة االجتلاعية اللارسية  /هنااوي
عباالالها حسن  -.علا  :دار اللسيرا432 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/715 : .
ردمك 978-9957-97-130-4 :
الواصفات / :الخامة االجتلاعية//اإلدارا اللارسية/
> < 711
خضراوي ،إيناس يوسف
األنثروبولوجيا والتعليم  /إيناس يوسف خضراوي  -.علا  :اآل
نا رو 125 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6340 : .
ردمك 978-9923-13-087-2 :
الواصفات / :األنثروبولوجيا التربوية//علم النفس التربوي/
> < 712

306.43

العاني ،سدير طارق
التربية :أصول ا وفلسفت ا عبر العصور  /ساير طارق العانا -.
علا  :دار أمجا116 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/478 : .
ردمك 978-9957-99-967-4 :
الواصفات / :التربية//الفلسفة//علم االجتلاع التربوي/
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> < 713
306.483

306.6

الموسى ،جواد أحمد
األثر السياسا واالجتلاعا للرياضة  /جواد أحلا اللوسى -.
علا  :دار أمجا178 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3080 : .
ردمك 978-9957-99-881-3 :
الواصفات / :علم االجتلاع//السياسة//الرياضة/
> < 714
الدوغرمجي ،دينا أحمد ضياء الدين
السبتيو  :دراسة فا أنثروبولوجيا الاين بلاينة بغااد  /دينا أحلا
ضياء الاين الاوغرمجا  -.علا  :دار دجلة 336 -. 2019ص
ر .إ2018/4/1734 : .
ردمك 978-9957-71-914-2 :
الواصفات / :األنثروبولوجيا//علم االجتلاع الاينا//الطوارف
اللسيحية//العراق/
> < 715

306.81

السلع ،حسين مطر
دليل تأهيل اللقبلين على الزوا وحل مشاكل اللتزوجين  /حسين
مطر السلع  -.علا  :اللؤلف186 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/12/6295 : .
ردمك 978-9923-9777-0-5 :
الواصفات / :الزوا //اإلر اد االجتلاعا//العالقات داخل األسرا/
> < 716

306.84

مرنيش ،أونيسة
الزوا بين األقارب فا الوسط الحضري بين التقليا والتغير /
أونيسة مرنيش  -.علا  :دار األيام208 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2227 : .
ردمك 978-9957-95-713-1 :
الواصفات / :زوا األقارب//أنلاط الزوا //العالقات الزوجية/
> < 717

306.85

البرغوثي ،سامح بشير
م ارات االتصال والتواصل األسري  /سامح بشير البرغوثا -.
علا  :اللؤلف190 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1958 : .
الواصفات / :األسرا//م ارات االتصال//األطفال//اللجتلعات/
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> < 718
306.85

سعيدي ،فريدة بشيش
األسرا الجزاررية والتحوالت االجتلاعية واالقتصادية :دراسة
مياانية  /فرياا بشيش سعياي  -.علا  :دار األيام304 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1870 : .
ردمك 978-9957-95-683-7 :
الواصفات / :األسرا الحضرية//الجوانب االجتلاعية//الجوانب
االقتصادية//الجزارر/
> < 719

306.85

القصراوي ،إيمان ماجد
الوعا االجتلاعا والتربية األسرية  /إيلا ماجا القصراوي -.
علا  :دار زهاي171 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3823 : .
ردمك 978-9923-17-097-7 :
الواصفات / :األسرا//التربية األسرية//الل ارات الحياتية//الوعا
االجتلاعا/
> < 720

307

307

307

بوبقرة ،الصادق
تأمالت فا تاريخ اللجتلع الجزارري اللعاصر( :قوانين الحركة
ومبادىء الفعل)  /الصادق بوبقرا  -.علا  :دار األيام190 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3142 : .
ردمك 978-9957-95-580-9 :
الواصفات / :اللجتلعات//الجزارر/
> < 721
الجنابي ،عبد الزهرة علي
التنلية اللستايلة من منظور جغرافا  /عبا الزهرا علا الجنابا -.
علا  :دار الرضوا 248 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3940 : .
ردمك 978-9957-76-672-6 :
الواصفات / :التنلية//اللجتلعات/
> < 722
محفوظ ،أحمد راتب عمر
اللجتلع الر يا :ن ضة أمة  /أحلا راتب علر محفوظ  -.علا :
اللؤلف100 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/633 : .
الواصفات / :اللجتلع//التفاعل االجتلاعا/
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> < 723
307.1

حاج ،ميلود عامر
علم اجتلاع التنلية  /ميلود عامر حا
280 -.2019ص
ر .إ2018/5/2413 : .
ردمك 978-9957-22-769-2 :
الواصفات / :التنلية االجتلاعية//علم االجتلاع/

 -.علا  :دار أسامة،

> < 724
307.1

الرفاعي ،أحمد حمدان
التخطيط االجتلاعا وتطوير العشواريات  /أحلا حلاا الرفاعا،
حازم محلا مطر  -.علا  :دار الرضوا 306 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4286 : .
ردمك 978-9957-76-673-3 :
الواصفات / :التخطيط االجتلاعا//علم االجتلاع/
> < 725

307.1

الشمري ،وفاء كاظم
التخطيط اإلقليلا :أسس ومبادئ  /وفاء كاظم الشلري ،محلا جواد
بع  -.علا  :دار صفاء240 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2858 : .
ردمك 978-9957-687-22-9 :
الواصفات / :التخطيط اإلقليلا/
> < 726

307.1

لقرع ،علي
اللجتلع اللانا فا منطقة الخليج العربا :دراسة حالة الكويت /
علا لقرع  -.علا  :مركز الكتاب األكاديلا200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1882 : .
ردمك 978-9957-35-336-0 :
الواصفات / :اللجتلع اللانا//الخليج العربا//الكويت/
> < 727

307.14

الشراري ،حامد ضافي
أفكار ورؤى فا طريق التنلية  /حاما ضافا الشراري  -.علا :
دار الشروق268 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5215 : .
ردمك 978-9957-00-723-2 :
الواصفات / :التطور االجتلاعا//التنلية االجتلاعية//اللجتلعات/
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> < 728
307.7

الشاعر ،وهيب عبده
اإلطار العام للاولة واللجتلع األردنيين وتكوين اللجتلع األردنا /
وهيب عباه الشاعر  -.علا  :دار البيرونا110 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4922 : .
ردمك 978-9957-620-68-4 :
الواصفات / :اللجتلعات//األرد /
> < 729

307.7

الشالجي ،وسام قاسم
الشخصية العراقية تحت اللج ر :دراسة اجتلاعية عن طبيعة
الشخصية العراقية وخصارص ا بين السلب واإليجاب على ضوء اللاضا
والحاضر  /وسام قاسم الشالجا  -.علا  :دار الوضاح256 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4379 : .
ردمك 978-9957-634-92-6 :
الواصفات / :اللجتلع//الحياا االجتلاعية//العراق/
> < 730

307.72

بن صحراوي ،كمال
الحياا الريفية فا بايلك الغرب الجزارري خالل الع ا العثلانا /
كلال بن صحراوي  -.علا  :دار األيام468 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2054 : .
ردمك 978-9957-95-562-5 :
الواصفات / :اللجتلع الريفا//االمبراطورية العثلانية -1922
//1402الجزارر/
> < 731

307.72

مجاهد ،جالل حسن
استراتيجيات التخطيط التنلوي الريفا  /جالل حسن مجاها ،حازم
محلا مطر  -.علا  :دار صفاء496 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2826 : .
ردمك 978-9957-687-14-4 :
الواصفات / :التخطيط التنلوي//اللجتلع الريفا/
> < 732

307.76

الدريسي ،إدريس حسن
اللجتلع اللانا فا سوسيولوجيا التنظيم ومنطق الحكامة  /إدريس
حسن الاريسا  -.إربا :عالم الكتب الحايث138 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4029 : .
ردمك 978-9923-14-024-6 :
الواصفات / :اللجتلع اللانا//اللجتلع/
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> < 733
307.76

الزعبي ،علي زيد
التحضر ومجتلع اللانية  /علا زيا الزعبا  -.علا  :دار حنين،
181 -. 2019ص
ر .إ2018/2/841 : .
ردمك 978-9957-17-785-0 :
الواصفات / :علم االجتلاع الحضري//األنثروبولوجيا الحضرية/
/البيئة الحضرية/

 320العلوم السياسية
> < 734
320

أحمد ،صور لطفي
أساسيات علم السياسة :دروس ومحاضرات  /صور لطفا أحلا -.
علا  :دار دجلة234 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3635 : .
ردمك 978-9957-71-955-5 :
الواصفات / :السياسة/
> < 735

320

320

320

دوزي ،وليد أحمد
موجز الاراسة فا اللاخل إلى علم السياسة  /وليا أحلا دوزي -.
علا  :دار دجلة225 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1843 : .
ردمك 978-9923-732-20-5 :
الواصفات / :السياسة//الجوانب السياسية//العلوم االجتلاعية/
> < 736
عساف ،عبد المعطي محمد
مبادئ علم السياسة  /عبا اللعطا محلا عساف  -.ط2؛ مزياا
ومنقحة  -.علا  :دار زهرا 366 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/457 : .
ردمك 978-9957-88-418-5 :
الواصفات / :السياسة//األحوال السياسية/
> < 737
المختار ،صالح عبد القادر
متالزمة أمريكا :هل هو ربيع عربا أم سايكس بيكو جاياا  /صالح
عبا القادر اللختار  -.علا  :دار دجلة604 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3216 : .
ردمك 978-9957-71-948-7 :
الواصفات / :السياسة //البلاا العربية/
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> < 738
320

320.01

مصطفى ،بتول السيد
السياسة فا فضاء تويتر :الثورات العربية نلوذجا ً  /بتول السيا
مصطفى  -.علا  :دار مجاالوي124 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5021 : .
ردمك 978-9957-02-683-7 :
الواصفات / :اإلعالم//السياسة//تطبيقات الحاسوب/
> < 739
خليلية ،عبد الستار توفيق
نظرية االعتلاد على الذات فا مواج ة التحايات :الفرد واللجتلع
والاولة  /عبا الستار توفيق خليلية  -.علا  :مؤسسة الفرسا -. 2019 ،
128ص
ر .إ2019/9/4999 : .
ردمك 978-9957-640-26-2 :
الواصفات / :الفلسفة السياسية//األنظلة السياسية//البلاا العربية/
/األحوال السياسية/
> < 740

320.01

المشاقبة ،أمين عواد
نظريات السياسة اللقارنة من التقلياية إلى العوللة  /أمين عواد
اللشاقبة  -.علا  :دار ومكتبة الحاما282 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3230 : .
ردمك 978-9957-66-159-5 :
الواصفات / :النظريات السياسية//اإلصالح السياسا//النظم
السياسية/
> < 741

320.014

الجبالي ،مهند حسن
الخطابة السياسية فا الجزيرا العربية  /م نا حسن الجبالا -.
علا  :دار يافا العللية143 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2218 : .
ردمك 978-9957-697-27-3 :
الواصفات / :السياسة//الخطابة//اإلقناع السياسا //به الجزيرا
العربية/
> < 742

320.014

عبدهللا ،محمد ابراهيم
الاعاية السياسية وأثرها فا تشكيل الرأي العام  /محلا ابراهيم
عباهللا ،م اي مال محلا  -.علا  :دار غيااء123 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5075 : .
ردمك 978-9957-96-603-4 :
الواصفات / :الاعاية//الحرب النفسية//الرأي العام//اإلعالم/
/السياسة/
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> < 743
320.014

فاضل ،مشتاق طلب
مواقع التواصل ودورها فا التوج ات السياسية  /مشتاق طلب
فاضل  -.علا  :ركة األكاديليو 173 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5674 : .
ردمك 978-9957-637-56-9 :
الواصفات / :اإلعالم//االتصال الجلاهيري //السياسية//اإلنترنت/
> < 744

320.019

320.019

التميمي ،مشحن زيد
دراسات فا السوسيولوجيا السياسية  /مشحن زيا التليلا -.
علا  :دار دجلة235 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1844 : .
ردمك 978-9957-71-920-3 :
الواصفات / :علم النفس السياسا//العلوم السياسية//العراق/
> < 745
المعاضيدي ،سفيان صائب
دراسات نفسية :سياسية الشخصية فا علم النفس السياسا  /سفيا
صارب اللعاضياي  -.علا  :دار أمجا104 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2334 : .
ردمك 978-9957-99-762-5 :
الواصفات / :علم النفس السياسا//الشخصية/
> < 746

320.03

320.1

عليان ،عليان محمود
دراسات الصراع  :مفردات اللصطلحات واللفاهيم فا دراسات
السالم والصراع =  / d TDI d O rt EOعليا محلود عليا -.
علا  :دار دجلة228 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5430 : .
ردمك 978-9923-732-03-8 :
الواصفات / :القواميس اللوضوعية//الصراع السياسا//السياسة/
> < 747
بني حمد ،عارف احميدي
الاولة ال شة وإ كالية إعادا بناءها  /عارف احلياي بنا حلا -.
علا  :زمزم نا رو وموزعو 368 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6167 : .
ردمك 978-9957-72-177-0 :
الواصفات / :السيادا//الاولة//الجوانب السياسية/

171

> < 748
320.1

320.1

الخليلي ،زهير توفيق
اآلفاق اللستقبلية للاولة الوطنية  /زهير توفيق الخليلا  -.علا :
اآل نا رو 144 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2659 : .
ردمك 978-9923-13-112-1 :
الواصفات / :الاولة//السيادا//الاولة الوطنية//االستقرار//األرد /
> < 749
الشمري ،عبد الستار علي
نشوء دول اللستقبل فا العالم :دراسة مقارنة  /عبا الستار علا
الشلري  -.علا  :دار األيام446 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1794 : .
ردمك 978-9957-95-672-1 :
الواصفات / :الاولة//الحكومات//تلثيل الاولة//اللؤسسات السياسية/
> < 750

320.1

320.12

320.12

المسعودي ،علي رسول
اللكانة الاولية لليابا  :الواقع واللستقبل  /علا رسول اللسعودي -.
علا  :ركة األكاديليو 365 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3086 : .
ردمك 978-9923-27-017-2 :
الواصفات / :أمن الاولة//سيادا الاولة//اليابا /
> < 751
الدوري ،عبد الغني محمد
السياسة اللارية التركية وأثرها على األمن القوما العربا  /عبا
الغنا محلا الاوري  -.علا  :دار دجلة246 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2294 : .
ردمك 978-9923-732-24-3 :
الواصفات / :مصادر اللياه//األمن القوما//النزاع العربا
اإلسراريلا//الجغرافيا السياسية//الوطن العربا//تركيا/
> < 752
الدويكات ،قاسم محمد
السياسة الجغرافية  /قاسم محلا الاويكات  -.إربا :اللؤلف،
259 -. 2019ص
ر .إ2019/8/4132 : .
الواصفات / :الجغرافيا السياسية//الجيوبولتيكا//االستراتيجية
السياسية//الحاود السياسية/

172

> < 753
320.1209569

هاشم ،فراس عباس
الجغرافيا الشاركة  /فراس عباس ها م ،محلا كريم كاظم -.
علا  :مؤسسة الوراق298 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5297 : .
ردمك 978-9957-33-678-3 :
الواصفات / :الجغرافيا السياسية//األمن القوما//دول الخليج
العربا/
> < 754

320.12096

بوحنية ،قوي
جيوبوليتيكا القارا األفريقية :جال السياسة الجغرافيا واألمن /
قوي بوحنية ،عبا القادر عبا العالا  -.علا  :دار ومكتبة الحاما-. 2019 ،
404ص
ر .إ2019/4/2163 : .
ردمك 978-9957-66-130-4 :
الواصفات / :الجغرافيا السياسية//األمن االقليلا//القارا
األفريقية/
> < 755

320.14

بوشحيط ،مراد عيسى
صناعة صورا الرريس األمريكا بين التسويق السياسا والتناول
اإلعالما والتجسيا الفنا :كيف يصنع الرؤساء فا أكبر دولة فا العالم  /مراد
عيسى بو حيط  -.علا  :دار األيام510 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2208 : .
ردمك 978-9957-95-711-7 :
الواصفات / :الاعاية السياسية//اإلقناع السياسا//اإلعالم//الواليات
اللتحاا األمريكية/
> < 756

320.14

الجبوري ،ياسين علوان
أساليب التسويق السياسا فا البرامج الحوارية التلفزيونية  /ياسين
علوا الجبوري  -.علا  :دار غيااء210 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/18 : .
ردمك 978-9957-96-652-2 :
الواصفات / :االتصال الجلاهيري//الاعاية//اإلقناع//علم االجتلاع
السياسا//البرامج التلفزيونية/
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> < 757
320.14

مطر ،إيمان صبيح
أساليب اإلقناع فا اللضامين السياسية لللواقع اإللكترونية األجنبية
الناطقة باللغة العربية  /إيلا صبيح مطر  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
304ص
ر .إ2019/8/4112 : .
ردمك 978-9923-732-58-8 :
الواصفات / :اإلقناع السياسا//الاعاية السياسية//اللواقع
اإللكترونية//السياسات الغربية/
> < 758

320.5

320.5

320.5

ربيع ،هادي مشعان
الفكر السياسا اليابانا :دراسة فا أبرز التيارات الفكرية -1868
 / 2000هادي مشعا ربيع  -.علا  :دار أمجا223 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2903 : .
ردمك 978-9923-25-160-7 :
الواصفات / :اللذاهب السياسية//الفكر السياسا//اليابا /
> < 759
الشياب ،محمد معاذ صبحي
تلويل األحزاب السياسية األردنية :دراسة فا الضوابط القانونية
والتنظيلية  /محلا معاذ صبحا الشياب  -.البلقاء :اللؤلف257 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/1/442 : .
ردمك 978-9957-597-85-6 :
الواصفات / :األحزاب السياسية//األرد /
> < 760
نيكواليفنا ،تشيتفيريكوفا اولغا
ديكتاتورية اللستنيرين :روح اإلنسانوية العابرا وأهااف ا /
تشيتفيريكوفا اولغا نيكواليفنا؛ ترجلة باسم ابراهيم الزعبا  -.علا  :اآل
نا رو 314 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2810 : .
ردمك 978-9923-13-121-3 :
الواصفات / :اللذاهب السياسية//التنوير//الايكتاتورية//السياسة
العاللية/
> < 761

320.51

الهذال ،أمجد حامد
جالية النخبوية والايلقراطية :مقاربة فا الفكر الليبرالا الغربا
اللعاصر  /أمجا حاما ال ذال  -.علا  :دار دجلة398 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2367 : .
ردمك 978-9923-732-32-8 :
الواصفات / :الليبرالية//الايلقراطية//الفكر الغربا/

174

> < 762
320.532

العقاد ،عباس محمود
الشيوعية واإلنسانية فا ريعة اإلسالم  /عباس محلود العقاد -.
علا  :دار عالم الثقافة335 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3224 : .
ردمك 978-9957-73-244-8 :
الواصفات / :الشيوعية//اللادية الجالية//اللذاهب السياسية/
> < 763

320.557

320.569924

العزيزي ،عزت خليل
االتجاهات الفكرية فا الوطن العربا بعا الخالفة العثلانية /
عزت خليل العزيزي  -.علا  :دار الصايل234 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/324 : .
ردمك 978-9923-710-50-0 :
الواصفات / :الحركات السياسية//الحركات اإلسالمية//الفكر
العربا//البلاا العربية/
> < 764
سبيريدوفيتش ،شيريب
حكومة العالم الخفية  /يريب سبيرياوفيتش؛ ترجلة أحلا نادر
ابراهيم  -.علا  :دار الرواية العربية158 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/5158 : .
ردمك 978-9923-747-32-2 :
الواصفات / :األيايولوجيات//اللنظلات الاينية//الص يونية/
> < 765

320.569924

كار ،وليام جاي
أحجار على رقعة الشطرنج :التطبيق العللا للبروتوكوالت /
وليام جاي كار؛ ترجلة رنا وحيا يانس  -.علا  :دار الرواية العربية،
233 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2733 : .
ردمك 978-9923-747-05-6 :
الواصفات / :األقليات الحرفية//العنصرية/
> < 766

320.9

أقطاي ،ياسين
تاجر الاين :نلوذ الستغالل الاين فا أغراض سياسية  /ياسين
أقطاي  -.علا  :دار حنين334 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2645 : .
ردمك 978-9957-17-789-8 :
الواصفات / :األحوال السياسية//االنقالبات/

175

> < 767
320.9

320.9

طهشه ،بسام فاضل
نقطة نظام :تأثير مؤتلر الحوار على القضية الجنوبية  /بسام
فاضل ط شه  -.علا  :دار أمجا128(2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2018/6/2838 : .
ردمك 978-9957-99-857-8 :
الواصفات / :األحوال السياسية//الثورا/
> < 768
فهد ،عبد الرزاق مطلق
قضايا سياسية معاصرا :كوارث وجوع وخراب أصابع أمريكية
وحلول  /عبا الرزاق مطلق ف ا  -.علا  :دار أمجا279 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5876 : .
ردمك 978-9957-99-673-4 :
الواصفات / :األحوال السياسية//الفساد//الواليات اللتحاا/
> < 769

320.95491

عالي ،ستار جبار
تطور النظام السياسا فا باكستا  / 1999-1947ستار جبار
عالي  -.علا  :دار أمجا255 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2328 : .
ردمك 978-9957-99-759-5 :
الواصفات / :األنظلة السياسية//الباكستا /
> < 770

320.956

320.956

حسن ،عمر كامل
النظام االقليلا بين التحايات اللزمنة واللتغيرات الجيوسياسية
الراهنة :دراسة مستقبلية  /علر كامل حسن  -.علا  :دار الخليج-. 2019 ،
256ص
ر .إ2019/4/2139 : .
ردمك 978-9923-23-010-7 :
الواصفات / :األحوال السياسية//األنظلة العربية//الوطن العربا/
> < 771
الخزاعي ،معاوية شفيق
هولوكوست الشعب الفلسطينا على يا الي ود الص اينة رداً على
مزاعم هولوكوست الي ود على يا أللانيا النازية :قضايا فا مشاريع ودراسات
ورسارل  /معاوية فيق الخزاعا  -.علا  :دار اللأمو 271 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6145 : .
ردمك 978-9957-77-493-6 :
الواصفات / :األحوال السياسية//السياسات الخارجية//فلسطين/
/إسراريل//البلاا العربية/

176

320.956

320.956

320.9563

320.9563

> < 772
الزبيدي ،قاسم علون سعيد
التحول الايلقراطا فا الوطن العربا :بحث فا إمكانية تااول
السلطة سلليا ً  /قاسم علو سعيا الزبياي  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
456ص
ر .إ2018/4/1735 : .
ردمك 978-9957-71-916-6 :
الواصفات / :األحوال السياسية//الايلقراطية//البلاا العربية/
> < 773
مركز دراسات الشرق األوسط
العالم العربا من االنقسام إلى اللصالحات  /مركز دراسات الشرق
األوسط  -.علا  :اللركز290 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3302 : .
ردمك 978-9923-703-37-3 :
الواصفات / :األحوال السياسية//البلاا العربية//اللشرق العربا/
> < 774
الجبوري ،محمد سلمان
غريب فا وطنه  /محلا سللا الجبوري  -.علا  :اللؤلف،
220 -. 2019ص
ر .إ2019/1/116 : .
الواصفات / :األحوال السياسية//االحتالل العسكري//العراق/
> < 775
الحريري ،جاسم يونس
البعا السياسا لألرلة اللعصومين ودوره فا دعم الوحاا الوطنية
فا العراق بعا عام  / 2003جاسم يونس الحريري  -.علا  :دار الجنا ،
173 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4798 : .
ردمك 978-9957-649-51-7 :
الواصفات / :الشيعة//اإلمامة عنا الشيعة//األحوال السياسية/
/العراق/
> < 776

320.9563

العلي ،علي زياد
أبعاد جيواستراتيجية :رؤية تحليلية للتفاعالت اإلقليلية والاولية
من منظار البعا االستراتيجا الثالث  /علا زياد العلا  -.علا  :دار دجلة،
294 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4646 : .
ردمك 978-9957-71-989-0 :
الواصفات / :األحوال السياسية//العالقات الاولية//العراق/

177

> < 777
320.9564

الشقباوي ،صالح
الرؤية الفلسفية لقيام دولة فلسطين  /صالح الشقباوي  -.علا  :دار
األيام188 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1789 : .
ردمك 978-9957-95-674-5 :
الواصفات / :األحوال السياسية//السياسة الخارجية//االحتالل
اإلسراريلا//فلسطين/
> < 778

320.9564

320.956411

320.9565

عبدهللا ،خالد خليل
مف وم الاولة فا الفكر السياسا الفلسطينا اللعاصر  /خالا خليل
عباهللا  -.علا  :دار الخليج354 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6446 : .
ردمك 978-9957-615-75-8 :
الواصفات / :األحوال السياسية//القضية الفلسطينية//الاولة/
> < 779
الشقيرات ،نصر محمود
القاس وقرار ترامب  /نصر محلود الشقيرات ،عالء محاجنة -.
علا  :اللجنة الللكية لشؤو القاس114 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1945 : .
الواصفات / :األحوال السياسية//االحتالل االسراريلا//لجنة
القاس//القاس (فلسطين)/
> < 780
الخزاعلة ،ياسر طالب
النظام السياسا األردنا  /ياسر طالب الخزاعلة ،عباهللا را ا
العرقا  -.علا  :دار الخليج145 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2272 : .
ردمك 978-9923-23-011-4 :
الواصفات / :األحوال السياسية//التاريخ السياسا//األرد /
> < 781

320.9567

طهشه ،بسام فاضل
نقطة نظام :الحراك الجنوبا وثورا الربيع العربا  /بسام فاضل
ط شه  -.علا  :دار أمجا121(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2018/6/2837 : .
ردمك 978-9957-99-856-1 :
الواصفات / :األحوال السياسية//الثورا//اليلن/

178

> < 782
320.9567

طهشه ،بسام فاضل
اليلن حرب وانقالب استقالل وإرهاب  /بسام فاضل ط شه -.
علا  :دار أمجا162 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4400 : .
ردمك 978-9957-99-910-0 :
الواصفات / :األحوال السياسية//اليلن/
> < 783

320.9611

320.9612

عباش ،عائشة عباش
جالية السلطة و اللعارضة السياسية فا تونس :دراسة تحليلية فا
عالقات الصراع والتفاعل واالحتواء  /عارشة عباش عباش  -.علا  :دار
الخليج245 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2817 : .
ردمك 978-9923-23-015-2 :
الواصفات / :األحوال السياسية//األنظلة السياسية//الايلقراطية/
/األحزاب السياسية//تونس/
> < 784
الجداري ،عمران محمد المرغني
الثورا الليبية الواقع والطلوح فا بناء الاولة  /علرا
اللرغنا الجااري  -.علا  :دار زهرا 321 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/262 : .
ردمك 978-9957-88-411-6 :
الواصفات / :األحوال السياسية//ليبيا/

محلا

> < 785
321.8

322.4

مطر ،حازم محمد
السياسة والايلقراطية االجتلاعية  /حازم محلا مطر  -.علا :
مؤسسة الوراق404 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5300 : .
ردمك 978-9957-33-681-3 :
الواصفات / :الايلقراطية//األنظلة السياسية//األنظلة االجتلاعية/
> < 786
بني حمد ،عارف احميدي
اإلصالحات السياسية فا األنظلة الللكية العربية  /عارف احلياي
بنا حلا  -.علا  :زمزم نا رو وموزعو 188 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6184 : .
ردمك 978-9957-72-178-7 :
الواصفات / :اإلصالح السياسا//التنلية السياسية//الللكية
(سياسة)//الوطن العربا/

179

> < 787
323

جرار ،أماني غازي
التنلية اللستاامة والسالم العاللا  /أمانا غازي جرار  -.علا  :دار
الصايل529 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1942 : .
ردمك 978-9923-710-13-5 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا //السالم//التنلية/
> < 788

323

323

الحصموتي ،قاسم محمد
الايلقراطية وحقوق اإلنسا اللتضلنة فا كتب التاريخ فا بعض
الاول العربية  /قاسم محلا الحصلوتا  -.علا  :دار ابن النفيس-. 2019 ،
287ص
ر .إ2019/2/975 : .
ردمك 978-9923-24-003-8 :
الواصفات / :الايلقراطية//حقوق اإلنسا //الحقوق السياسية
واللانية//البلاا العربية/
> < 789
الشيخلي ،أحمد عبد الكريم
جالية الحرية والعاالة فا الفكر السياسا الغربا  /أحلا عبا الكريم
الشيخلا  -.علا  :دار أمجا339 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2901 : .
ردمك 978-9923-25-162-1 :
الواصفات / :الحقوق السياسية واللانية//الحريات اللانية//العاالة/
/الفكر السياسا/
> < 790

323

323

المرازيق ،عيسى موسى
حقوق اإلنسا من األلف إلى الصاد  /عيسى موسى اللرازيق -.
علا  :دار زهرا 349 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1431 : .
ردمك 978-9957-88-446-8 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا /
> < 791
المنتدى العالمي للوسطية
اللؤتلر الاولا :األمن اللجتلعا وأثره فا وحاا األمة :أوراق
علل  /اللنتاى العاللا للوسطية  -.علا  :اللنتاى167 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5921 : .
الواصفات / :الحقوق اللانية والسياسية//القومية العربية//األمن
اللجتلعا/

180

> < 792
323.443

العساف ،عبدهللا مطلق
السلطة ومعضلة حرية الرأي والتعبير فا األرد  /عباهللا مطلق
العساف  -.علا  :دار وارل664 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4143 : .
ردمك 978-9957-91-644-2 :
الواصفات / :السياسيو //حرية الرأي//حرية التعبير//الحقوق
اللانية والسياسية//األرد /
> < 793

323.6

ابراهيم ،بانة أحمد
اللواطنة فا الفكر اإلنسانا االجتلاعا :دراسة فا علم االجتلاع
السياسا  /بانة أحلا ابراهيم  -.علا  :دار دجلة204 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2364 : .
ردمك 978-9923-732-34-2 :
الواصفات / :اللواطنة//التفاعل االجتلاعا//الحقوق اللانية
والسياسية/
> < 794

323.6

323.6

خمش ،مجد الدين عمر
اللواطنة وال وية الوطنية فا األرد والوطن العربا  /مجا الاين
علر خلش  -.علا  :اآل نا رو 363 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4336 : .
ردمك 978-9923-13-039-1 :
الواصفات / :الجنسية//القومية//األرد //البلاا العربية/
> < 795
المدني ،زياد عبد العزيز
اللواطنة والايلقراطية  /زياد عبا العزيز اللانا  -.علا  :دار
أزمنة288 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1116 : .
ردمك 978-9957-09-803-2 :
الواصفات / :اللواطنة//الحق فا الجنسية//الحقوق اللانية
والسياسية//الايلقراطية/
> < 796

324.042

الشمري ،جاسم سلمان
مبادرات بال أرواح :أوهام اللصالحة العراقية  /جاسم سللا
الشلري  -.علا  :دار أمجا114 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2132 : .
ردمك 978-9923-25-079-2 :
الواصفات / :اللشاركة السياسية//الحياا االجتلاعية//األحوال
السياسية//العراق/

181

> < 797
324.2

أحمد ،محمد رفعت
من وحا استراتيجية البعث واللقاومة بعياا اللاى  /محلا رفعت
أحلا  -.علا  :دار دجلة238 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2484 : .
ردمك 978-9923-732-42-7 :
الواصفات / :حزب البعث العربا اال تراكا//األحزاب
اال تراكية//العراق/
> < 798

324.2

الطالياني ،كاوه محمد
الوعا السياسا للشعب وم ازل األحزاب السياسية  /كاوه محلا
الطاليانا  -.علا  :مؤسسة الوراق366 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5336 : .
ردمك 978-9957-33-682-0 :
الواصفات / :الشعب//األحزاب السياسية//االنتلاء السياسا/
> < 799

324.256

صابر ،حوحو أحمد
الايلقراطية واألحزاب السياسية فا الوطن العربا  /حوحو أحلا
صابر  -.علا  :دار ومكتبة الحاما514 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3610 : .
ردمك 978-9957-66-166-3 :
الواصفات / :األحزاب السياسية//الايلقراطية//األرد /
> < 800

324.2565

التعمري ،سالمة أحمد
دور األحزاب والقوى السياسية فا األرد / 2017-1989
سالمة أحلا التعلري  -.علا  :دار يافا العللية164 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3939 : .
ردمك 978-9957-697-37-2 :
الواصفات / :األحزاب السياسية//األرد /
> < 801

324.60285

الزيود ،آالء محمد
التصويت اإللكترونا وتحاياته والرقابة الاولية عليه  /آالء محلا
الزيود  -.علا  :دار وارل150 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/12/6332 : .
ردمك 978-9957-91-699-2 :
الواصفات / :التصويت//اللشاركة السياسية//الرقابة الاولية/
/اللنظلات الاولية//االنتخابات//تطبيقات الحاسوب/

182

> < 802
324.73

الحسيني ،سيف حيدر
التسويق السياسا لألحزاب السياسية وتأثيره على إدراك الناخب /
سيف حيار الحسينا  -.علا  :دار أمجا266 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1220 : .
ردمك 978-9957-99-754-0 :
الواصفات / :االنتخابات//األحزاب السياسية//الاعاية/

324.9565

325.21095640956

325.256

> < 803
القاضي ،أمجد بدر
أساليب الاعاية االنتخابية وتأثيرها على السلوك االنتخابا:
األرد أنلوذجا  /أمجا بار القاضا  -.علا  :دار البيرونا-. 2019 ،
713ص
ر .إ2018/10/5216 : .
ردمك 978-9957-620-71-4 :
الواصفات / :االنتخابات//اإلعالم الحكوما//الحكومة
النيابية/
> < 804
أبو بدوية ،رائد محمد
الالجئو الفلسطينيو وعللية السالم فا الشرق األوسط فا
ميزا القانو الاولا  /رارا محلا أبو باوية  -.علا  :جسور ثقافية،
294 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6280 : .
ردمك 978-9957-601-26-3 :
الواصفات / :الالجئو الفلسطينيو //النزاع العربا
اإلسراريلا//تسوية النزاعات/القانو الاولا/
> < 805
البهادلي ،قاسم عبد
هجرا الكفاءات العربية :دراسة فا الجغرافية السياسية /
قاسم عبا الب ادلا  -.علا  :دار أمجا378 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3263 : .
ردمك 978-9923-25-194-2 :
الواصفات / :هجرا الكفاءات//العوامل االقتصادية//العوامل
السياسية//البلاا العربية/

183

325.256109565

325.256409562

326.88

327

327

> < 806
قرباع ،محمد خير
التحايات األمنية التا تواجه األرد فا ظل أزمة اللجوء
السوري  /محلا خير قرباع  -.علا  :دار ومكتبة الحاما-. 2019 ،
227ص
ر .إ2018/7/3363 : .
ردمك 978-9957-66-090-1 :
الواصفات / :ال جرا اللؤقتة//الالجئو //األحوال
السياسية//سوريا//األرد /
> < 807
الفاروقي ،سامح برهان
النشاط السياسا واالجتلاعا والثقافا الفلسطينا فا لبنا
 :1969-1949دراسة وثارقية  /سامح برها الفاروقا  -.علا  :دار
األيام626 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4978 : .
ردمك 978-9957-95-602-8 :
الواصفات / :الالجئو الفلسطينيو //النشاط السياسا//لبنا /
> < 808
الشمري ،جاسم سلمان
حروب اإلهلال :العارلة العراقية بين اإلهلال واآلمال  /جاسم
سللا الشلري  -.علا  :دار أمجا104 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2133 : .
ردمك 978-9923-25-083-9 :
الواصفات / :اللشاكل االجتلاعية//ضحايا الحروب//األسرا/
/النساء واألطفال//العراق/
> < 809
ابراهيم ،عبد األمير سليم
اللفاوضات الاولية فا عصر اللعلوماتية  /عبا األمير سليم
ابراهيم  -.علا  :دار أمجا384 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2682 : .
ردمك 978-9957-99-825-7 :
الواصفات / :اللفاوضات الاولية//اللعلوماتية/
> < 810
الدوري ،عساف صالح
الوزارات العراقية بين احتاللين :البريطانا األمريكا -1920
 / 2003عساف صالح الاوري  -.علا  :دار الوضاح400 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4380 : .
ردمك 978-9957-634-93-3 :
الواصفات / :العالقات الاولية//العراق//اللللكة اللتحاا/
/الواليات اللتحاا/

184

> < 811
327.1

صالح ،مهند حميد
اآلثار السياسية واالقتصادية لتوسيع االتحاد األوروبا رقاً:
دول أوروبا الشرقية أنلوذجا ً  /م نا حليا صالح  -.علا  :ركة
األكاديليو 231 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1992 : .
ردمك 978-9957-637-77-4 :
الواصفات / :العالقات االقتصادية الاولية//االتحاد األوروبا/
> < 812

327.1

327.1010956

كوبالند ،مايلز
لعبة األمم  /مايلز كوبالنا؛ ترجلة رنا وحيا يانس  -.علا :
دار الرواية العربية327 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2865 : .
ردمك 978-9923-747-08-7 :
الواصفات / :السياسة الخارجية//مصر//الزعلاء العرب/
/العالقات الاولية/
> < 813
عليان ،عليان محمود
أهلية الللرات اللارية العربية فا إطار األهلية االستراتيجية
للوطن العربا  /عليا محلود عليا  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
260ص
ر .إ2018/11/5791 : .
ردمك 978-9923-732-09-0 :
الواصفات / :الللرات اللارية الاولية//الجغرافيا السياسية/
/الوطن العربا/
> < 814

327.10109563

327.12550563

حسن ،عمر كامل
اللتغيرات الجيوسياسية القادمة فا العراق فا ضوء السلوك
السياسا الخارجا والااخلا  /علر كامل حسن  -.علا  :دار الخليج،
132 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5387 : .
ردمك 978-9957-615-87-1 :
الواصفات / :التاخل األجنبا//الجيوبولتيكا//السياسة العاللية/
/العراق/
> < 815
الشمري ،جاسم سلمان
الجل ورية البايلة :إيرا وإيرا وإيرا  /جاسم سللا
الشلري  -.علا  :دار أمجا112 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2131 : .
ردمك 978-9923-25-080-8 :
الواصفات / :التاخل األجنبا//السياسة الخارجية//الواليات
اللتحاا األمريكية//إيرا //العراق/

185

327.12730563

327.16

327.16

> < 816
الشمري ،جاسم سلمان
أكذوبة االنسحاب  /جاسم سللا الشلري  -.علا  :دار أمجا،
114 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2128 : .
ردمك 978-9923-25-081-5 :
الواصفات / :االحتالل العسكري//الغزو األمريكا//السياسة
الخارجية//الواليات اللتحاا األمريكية//العراق/
> < 817
العبدالالت ،حسين علي
سياسة الفوضى الخالقة واالستراتيجية األمريكية لل يلنة على
العالم العربا  /حسين علا العباالالت  -.إربا :عالم الكتب الحايث،
231 -.2019ص
ر .إ2018/5/2444 : .
ردمك 978-9957-686-87-1 :
الواصفات / :النزاعات//األحوال السياسية//الواليات اللتحاا/
/البلاا العربية/
> < 818
عربيات ،ماهر سليمان
خايعة القر والجيل الرابع من الحروب  /ماهر سليلا
عربيات  -.علا  :اللؤلف253 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/7/3821 : .
الواصفات / :العلوم السياسة//الحروب/
> < 819

327.16

فنون ،محمود
بين حل الاولتين وحل الاولة الواحاا  /محلود فنو  -.علا  :دار
فضاءات163 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4337 : .
ردمك 978-9923-716-61-8 :
الواصفات / :النزاعات//النزاع العربا اإلسراريلا/
> < 820

327.16

محمد ،كاظم موسى
التاخالت الخارجية وأثرها فا تفتيت السودا  /كاظم موسى
محلا ،خالا أحلا الشرابا  -.علا  :دار اللعتز298 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3615 : .
ردمك 978-9957-65-161-9 :
الواصفات / :النزاعات الاولية//السودا /

186

> < 821
327.17

القزاز ،مفاز مثنى
مستقبل دور منظومات التعاو اإلقليلا فا القارا اآلسيوية:
دراسة لنلاذ مختارا  /مفاز مثنى القزاز  -.علا  :ركة األكاديليو ،
496 -. 2019ص
ر .إ2017/7/3645 : .
ردمك 978-9957-637-40-8 :
الواصفات / :اللنظلات اإلقليلية//التعاو الاولا//آسيا/
> < 822

327.172

الطائي ،طارق محمد
األمن الاولا فا القر الواحا والعشرو  :ماهيته ،مقترباته
الفكرية العاللية ،تحاياته غير التقلياية وآفاقه اللستقبلية  /طارق محلا
الطارا -.علا  :ركة األكاديليو 391 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5616 : .
ردمك 978-9957-637-54-5 :
الواصفات / :األمن الاولا//العالقات الاولية//العصر الحايث/
> < 823

327.2

327.2

حسن ،كامل سرمك
اللراسم الابلوماسية والرسلية  /كامل سرمك حسن  -.علا  :دار
اليازوري العللية302 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/234 : .
ردمك 978-9957-12-878-4 :
الواصفات / :البروتوكوالت//العالقات الابلوماسية/
> < 824
الحفيظ ،عماد محمد
تاريخ الابلوماسية العربية ومفاهيل ا اإلسالمية  /علاد محلا
الحفيظ -.علا  :دار الرضوا 404 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3190 : .
ردمك 978-9957-76-665-8 :
الواصفات / :الابلوماسية//العالقات الاولية/
> < 825

327.2

خالفي ،نصيرة
االتصال الابلوماسا فا ظل ثورا االتصال  /نصيرا خالفا -.
علا  :دار ومكتبة الحاما398 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1691 : .
ردمك 978-9957-66-071-0 :
الواصفات / :الابلوماسية//قواعا السلوك الابلوماسا/

187

> < 826
327.2

مجدالوي ،فاروق سعيد
فشل الابلوماسية الوقارية فا اللسألة العراقية فا ضوء ال يلنة
األمريكية على ال يئات واللنظلات الاولية  /فاروق سعيا مجاالوي  -.علا :
دار روارع مجاالوي278 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/962 : .
ردمك 978-9957-03-118-3 :
الواصفات / :السياسة الخارجية//العالقات الابلوماسية//الواليات
اللتحاا األمريكية//العراق/
> < 827

327.27

حسن ،عمر كامل
االتجاهات اللستقبلية للسياسة الخارجية األمريكية فا ضوء
التحايات الااخلية والخارجية  /علر كامل حسن  -.علا  :دار الخليج،
115 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2138 : .
ردمك 978-9923-23-009-1 :
الواصفات / :السياسة الخارجية//الواليات اللتحاا االمريكية/
> < 828

327.41044

الدليمي ،سحر أحمد
سياسة بريطانيا الخارجية تجاه فرنسا فا أوربا / 1815-1756
سحر أحلا الاليلا  -.علا  :دار غيااء479 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6180 : .
ردمك 978-9957-96-635-5 :
الواصفات / :السياسة الخارجية//اللللكة اللتحاا//فرنسا/
> < 829

327.410563

327.410566

العقيلي ،طارق مجيد
بريطانيا ولعبة السلطة فا العراق التيار القوما والطارفية
السياسية  /طارق مجيا العقيلا  -.علا  :دار اللعتز463 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3807 : .
ردمك 978-9957-65-163-3 :
الواصفات / :العالقات الاولية//السياسية الخارجية//بريطانيا/
/العراق/
> < 830
العاني ،سجاد عبد المنعم
العالقات البريطانية السعودية  / 1964-1953سجاد عبا اللنعم
العانا  -.علا  :دار دجلة342 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3194 : .
ردمك 978-9957-71-947-0 :
الواصفات / :العالقات الاولية//اللللكة اللتحاا//السعودية/

188

> < 831
327.47053

البكري ،مازن حميد
اللتغير العسكري وأثره فا العالقات الروسية التركية منذ بااية
القر الواحا والعشرين  /ماز حليا البكري  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
361ص
ر .إ2017/11/5894 : .
ردمك 978-9957-99-674-1 :
الواصفات / :العالقات الاولية//روسيا االتحادية//تركيا/
> < 832

327.53

327.53055

األسدي ،تمارا كاظم
تركيا فا منظور العثلانيين الجاد  /تلارا كاظم األساي ،محلا
غسا الشبوط  -.علا  :دار أمجا188 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2815 : .
ردمك 978-9923-25-153-9 :
الواصفات / :السياسة الخارجية//األحوال السياسية//تركيا/
> < 833
الجبوري ،فراس صالح
دراسة فا تاريخ العالقات التركية اإليرانية / 1980-1960
فراس صالح الجبوري  -.علا  :دار غيااء319 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/599 : .
ردمك 978-9957-96-524-2 :
الواصفات / :العالقات الاولية//تركيا//إيرا /
> < 834

327.53056

327.530561

شبلي ،سعد شاكر
السياسة الخارجية التركية فا منظقة الشرق األوسط :اللرتكزات،
اللحادات ،األهااف  /سعا اكر بلا  -.علا  :دار زهرا -. 2019 ،
331ص
ر .إ2018/1/261 : .
ردمك 978-9957-88-413-0 :
الواصفات / :السياسة الخارجية//تركيا//الشرق األوسط/
> < 835
الجبوري ،ابراهيم أحمد
الاور التركا اإلقليلا فا اللنطقة العربية :األزمة السورية
أنلوذجا ً  /ابراهيم أحلا الجبوري  -.علا  :ركة األكاديليو -. 2019 ،
251ص
ر .إ2018/4/1990 : .
ردمك 978-9957-637-76-7 :
الواصفات / :السياسة الاولية//العالقات الاولية//تركيا/

189

> < 836
327.53062

صالح ،إيهاب مجيد
السياسة التركية تجاه مصر (1963-1945م)  /إي اب مجيا
صالح  -.علا  :دار اللعتز169 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/108 : .
ردمك 978-9957-65-183-1 :
الواصفات / :السياسة الخارجية//التاخل األجنبا//قناا السويس/
/تركيا//مصر/
> < 837

327.55

حمد ،زياد يوسف
اإلدراك االستراتيجا اإليرانا بعا  :2011دراسة سلوكية
تحليلية  /زياد يوسف حلا ،علاد جاسم محلا  -.علا  :دار الجنا -.2019 ،
113ص
ر .إ2019/9/4729 : .
ردمك 978-9957-649-99-9 :
الواصفات / :السياسة الخارجية//إيرا //البلاا العربية//الواليات
اللتحاا//النزعة التوسعية//العالقات الاولية/
> < 838

327.550561

327.55063

الخطيب ،رائد عماد
العالقات اإليرانية السورية فا ظل التحوالت اإلقليلية والاولية
 / 2016-2005رارا علاد الخطيب  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
164ص
ر .إ2018/7/3610 : .
ردمك 978-9957-65-160-2 :
الواصفات / :العالقات الاولية//إيرا //سوريا/
> < 839
الحمداني ،ضاري سرحان
العالقات اإليرانية السودانية :الواقع واللستقبل  /ضاري سرحا
الحلاانا  -.علا  :دار أمجا344 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1224 : .
ردمك 978-9957-99-746-5 :
الواصفات / :العالقات الاولية//إيرا //السودا /
> < 840

327.56073

الجنابي ،حازم حمد
العالقات العربية األمريكية :دراسة فا األبعاد االستراتيجية /
حازم حلا الجنابا  -.علا  :ركة األكاديليو 227 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2147 : .
ردمك 978-9957-637-85-9 :
الواصفات / :العالقات الاولية//البلاا العربية//الواليات اللتحاا/

190

> < 841
327.561047

العنبر ،مالك فالح
األزمة السورية وفاعلية الاور الروسا تجاه ا  /مالك فالح
العنبر  -.علا  :دار أمجا146 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2406 : .
ردمك 978-9923-25-120-1 :
الواصفات / :العالقات الاولية//التاخل األجنبا//السياسة
الخارجية//سوريا//روسيا/
> < 842

327.563041

عبدهللا ،محمود
الثروا السياسية والقبيلة فا األحواز :سري للغاية ملخص
العالقات بين الحكومة البريطانية وقبارل عربستا و يوخ ا مالزم ويلسو
القارم بأعلال القنصل فا عربستا  /محلود عباهللا  -.علا  :دار دجلة،
338 -. 2019ص  ( -.عصر تاوين تاريخ األحواز الوطنا ؛ ) 3
ر .إ2018/4/1695 : .
ردمك 978-9957-71-897-8 :
الواصفات / :العالقات الاولية//اللللكة اللتحاا//القبارل العربية/
/البلاا العربية/
> < 843

327.56306

خماس ،عدي أسعد
العالقات العراقية  -األفريقية :جنوب أفريقيا أنلوذجا ً -1961
 / 2008عاي أسعا خلاس  -.علا  :دار دجلة222 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3768 : .
ردمك 978-9957-71-957-9 :
الواصفات / :العالقات الاولية//العراق//أفريقيا//جنوب أفريقيا/
> < 844

327.56402

327.565041

الرفوع ،هديل مصلح
رؤية أحزاب اليلين العللانا والاينا فا إسراريل للف وم
السالم /هايل مصلح الرفوع  -.علا  :وزارا الثقافة218 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4298 : .
ردمك 978-9957-94-539-8 :
الواصفات / :مفاوضات السالم العربية اإلسراريلية//إسراريل/
> < 845
الرصيفان ،سلطان محمد
العالقات األردنية البريطانية  / 1951-1922سلطا محلا
الرصيفا  -.علا  :دار ورد االردنية271 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4361 : .
ردمك 978-9957-67-158-7 :
الواصفات / :العالقات الاولية//األرد //اللللكة اللتحاا/

191

327.5650567

327.56505691

327.568

327.62

> < 846
باعلوي ،أشرف محمد
العالقات األردنية اليلنية  / 2017-1990أ رف محلا
باعلوي -.علا  :اللؤلف135 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1208 : .
الواصفات / :العالقات الاولية//األرد //اليلن/
> < 847
التخاينة ،راجح عبد المهدي
العالقات األردنية اإلماراتية وانعكسات ا على األمن العربا /
راجح عبا الل اي التخاينة  -.الكرك :اللؤلف391 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1446 : .
الواصفات / :العالقات الاولية//السياسات الخارجية//األرد /
/اإلمارات العربية اللتحاا/
> < 848
الندابي ،طالل عبدهللا
أثر ال وية على السياسة الخارجية لسلطنة عُلا  /طالل عباهللا
الناابا  -.علا  :دار وارل240 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4883 : .
ردمك 978-9957-91-567-4 :
الواصفات / :العالقات الابلوماسية//السياسة الخارجية/
> < 849
سلمان ،خضير ابراهيم
السياسة الخارجية اللصرية حيال اللنطقة العربية منذ انت اء
الحرب الباردا  /خضير ابراهيم سللا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
414ص
ر .إ2017/11/5878 : .
ردمك 978-9957-99-671-0 :
الواصفات / :السياسة الخارجية//مصر/
> < 850

327.73

اللهيبي ،طه
القوا الذكية فا سياسة أمريكا الخارجية تجاه منطقة الشرق
األوسط ( / )2018-2001طه الل يبا  -.علا  :دار زهرا -. 2019 ،
314ص
ر .إ2019/4/2102 : .
ردمك 978-9957-88-477-2 :
الواصفات / :السياسة الخارجية//الواليات اللتحاا األمريكية/
/الشرق األوسط//السياسة/
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327.73051

> < 851
منكاش ،زينب عبدهللا
العالقات األمركية الصينية بعا الحرب الباردا وأبعادها السياسية
واالقتصادية  /زينب عباهللا منكاش  -.علا  :ركة األكاديليو -. 2019 ،
428ص
ر .إ2019/6/3076 : .
ردمك 978-9923-27-011-0 :
الواصفات / :العالقات الاولية//الواليات اللتحاا األمريكية/
/الصين//السياسة الخارجية/
> < 852

327.73055

327.730563

327.7306762

327.956

عقراوي ،منهل الهام
العالقات األمريكية اإليرانية  / 2008-1993من ل ال ام
عقراوي  -.علا  :ركة األكاديليو 213 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1757 : .
ردمك 978-9957-637-70-5 :
الواصفات / :العالقات الاولية//األمريكيو //إيرا /
> < 853
مخلف ،عبد الكريم ابراهيم
األبعاد العربية واإلقليلية والاولية للغزو األمريكا للعراق
واحتالله عام  / 2003عبا الكريم ابراهيم مخلف  -.علا  :دار الصايل،
230 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5107 : .
ردمك 978-9923-710-17-3 :
الواصفات / :االحتالل العسكري//السياسة الخارجية//االستعلار
األمريكا//البلاا العربية//العراق/
> < 854
الشمري ،مصطفى ابراهيم
السياسية األمريكية تجاه كينيا وآفاق ا اللستقبلية  /مصطفى
ابراهيم الشلري  -.علا  :دار أمجا324 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1223 : .
ردمك 978-9957-99-751-9 :
الواصفات / :العالقات الاولية//السياسة الخارجية//الواليات
اللتحاه//كينيا/
> < 855
عجيل ،عبد الكريم كاظم
مستقبل النظام اإلقليلا العربا :دراسة فا دور اللتغيرات
الخارجية بعا أحااث الربيع العربا  /عبا الكريم كاظم عجيل  -.علا  :دار
دجلة474 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4645 : .
ردمك 978-9957-71-988-3 :
الواصفات / :العالقات الاولية//البلاا العربية/
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> < 856
328.304

التميمي ،تميم عماد
التكامل اللؤسساتا فا األنظلة البرللانية اللقارنة :دراسة تحليلية
اليابا إيطاليا العراق  /تليم علاد التليلا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
301ص
ر .إ2019/5/2443 : .
ردمك 978-9923-25-142-3 :
الواصفات / :ال يئات التشريعية//الللارسة البرللانية//اإلصالح
السياسا//التنلية السياسية/
> < 857

328.563

عباس ،سجى فاضل
رريس البرللا فا النظام السياسا العراقا  /سجى فاضل عباس-.
علا  :دار أمجا356 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/255 : .
ردمك 978-9957-99-941-4 :
الواصفات / :ال يئات التشريعية//السلطة التشريعية//العراق/

 330االقتصاد
> < 858
330

330

بكدي ،فاطمة
االقتصاد األخضر من النظري إلى التطبيق  /فاطلة بكاي  -.علا :
مركز الكتاب األكاديلا270 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2052 : .
ردمك 978-9957-35-338-4 :
الواصفات / :االقتصاد/
> < 859
السماوي ،أحمد عبد الرحمن
مفاهيم ومصطلحات فا االقتصاد واللال واللصارف  /أحلا عبا
الرحلن السلاوي  -.علا  :دار البيرونا242 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4436 : .
ردمك 978-9923-22-022-1 :
الواصفات / :العلوم اللصرفية//االقتصاد/
> < 860

330

السيد ،أسامة عبد السالم
االقتصاد الرقلا  /أسامة عبا السالم السيا  -.علا  :دار غيااء،
370 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3737 : .
ردمك 978-9957-96-551-8 :
الواصفات / :االقتصاد/
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> < 861
330

العتيبي ،موضي عايض
الحوار االقتصادي  /موضا عايض العتيبا  -.علا  :دار وارل،
91 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2803 : .
ردمك 978-9957-91-528-5 :
الواصفات / :االقتصاد/
> < 862

330

قانة ،الطاهر سعدي
علم االقتصاد لطلبة العلوم االقتصادية  /الطاهر سعاي قانة -.
علا  :دار الخليج178 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1598 : .
ردمك 978-9923-23-005-3 :
الواصفات / :االقتصاد//العلوم االقتصادية/
> < 863

330.1

العذاري ،عدنان داود
االقتصاد القياسا :نظرية وأداء وتجارب  /عانا داود العذاري -.
علا  :دار صفاء296 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4408 : .
ردمك 978-9957-687-58-8 :
الواصفات / :االقتصاد القياسا//التحليل الرياضا/
> < 864

330.9

الدليمي ،صبحي أحمد
مشكالت فا الجغرافيا االقتصادية  /صبحا أحلا الاليلا ،محلا
كريم ابراهيم الاليلا  -.علا  :دار أمجا270 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1319 : .
ردمك 978-9923-25-000-6 :
الواصفات / :اللشكالت االقتصادية//اللوارد الطبيعية//الجغرافيا
االقتصادية/
> < 865

330.91565

العدينات ،محمد خليل
قراءا فا تاريخ وحاضر االقتصاد األردنا / 2018-1971
محلا خليل العاينات  -.علا  :دار وارل328 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1979 : .
ردمك 978-9957-67-269-0 :
الواصفات / :التاريخ االقتصادي//اقتصاديات اللال//األرد /
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330.9162

> < 866
الجبوري ،أشرف عبد الجبار
الحياا االقتصادية فا مصر من خالل كتاب الخطط لللقريزي من
منتصف القر الرابع لل جرا حتى منتصف القر التاسع لل جرا  /أ رف
عبا الجبار الجبوري  -.علا  :دار اللعتز213 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3530 : .
ردمك 978-9957-65-156-5 :
الواصفات / :الحياا االقتصادية//مصر/
> < 867

330.91724

بوخرص ،عبد الحفيظ
اإلصالحات االقتصادية فا الاول النامية :دراسة بعض التجارب/
عبا الحفيظ بوخرص ،حجاب عيسى  -.علا  :دار األيام262 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1803 : .
ردمك 978-9957-95-679-0 :
الواصفات / :اإلصالح االقتصادي//األحوال االقتصادية//الاول
النامية/
> < 868

330.951

الموسوي ،واثق علي
التنين الصينا امبراطورية االقتصاد العاللا = dnHh f
 / tuegmhواثق علا اللوسوي  -.علا  :دار األيام604 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1182 : .
ردمك 978-9957-95-540-3 :
الواصفات / :األحوال االقتصادية//الصين/
> < 869

330.951

الموسوي ،واثق علي
مبادرا الحزام والطريق :بين اآلثار والتحايات = d pD ehC
( / NmeC ) d Nواثق علا اللوسوي  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
308(2ص)
ر .إ2019/1/275 : .
ردمك 978-9957-95-638-7 :
الواصفات / :األحوال االقتصادية//التنلية االقتصادية//الصين/
> < 870

330.951

الموسوي ،واثق علي
مبادرا الحزام والطريق :بين اللف وم والسياسة = d pD ehC
( / d N( NmeCواثق علا اللوسوي  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
360(1ص)
ر .إ2019/1/276 : .
ردمك 978-9957-95-641-7 :
الواصفات / :األحوال االقتصادية//التنلية االقتصادية//الصين/
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> < 871
330.951

الموسوي ،واثق علي
مبادرا الحزام والطريق :بين الواقع والطلوح = Belt and
) / Road (OBORواثق علا اللوسوي  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
412(3ص)
ر .إ2019/1/278 : .
ردمك 978-9957-95-640-0 :
الواصفات / :األحوال االقتصادية//التنلية االقتصادية//الصين/
> < 872

330.95195

الموسوي ،واثق علي
التجربة الكورية =  / dmu eh Exl uH heواثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام468 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1781 : .
ردمك 978-9957-95-661-5 :
الواصفات / :األحوال االقتصادية//النلو االقتصادي//كوريا
الجنوبية/
> < 873

330.956

330.956

330.95691

الحمارنة ،منير عطية
آراء ومواقف فا االقتصاد والسياسة  /منير عطية الحلارنة -.
علا  :دار الشروق360 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3802 : .
ردمك 978-9957-00-750-8 :
الواصفات / :األحوال االقتصادية//األحوال السياسية//األزمة
االقتصادية//البلاا العربية/
> < 874
مركز القدس للدراسات السياسية
حالة االقتصاد غير الرسلا فا األرد  :فرص االناما
وتحاياته /مركز القاس للاراسات السياسية  -.علا  :اللركز-. 2019 ،
79ص
ر .إ2019/11/5900 : .
ردمك 978-9957-427-75-7 :
الواصفات / :االقتصاد/
> < 875
النداوي ،خضير عباس
دور العوامل االقتصادية فا االستقرار السياسا لاولة اإلمارات
العربية اللتحاا  /خضير عباس النااوي ،أحلا حاما محلا  -.علا  :دار
دجلة260 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2513 : .
ردمك 978-9957-71-927-2 :
الواصفات / :األحوال السياسية//االقتصاد//اإلمارات العربية
اللتحاا/
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> < 876
330.95692

السليم ،غسان داؤد
أثر النفط فا تحايث دولة قطر  / 1980-1970غسا
السليم -.علا  :دار الجنا 270 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2964 : .
ردمك 978-9957-649-71-5 :
الواصفات / :البترول//الجوانب االقتصادية//قطر/

داؤد

> < 877
330.965

محفوظ ،مراد
خوصصة اللؤسسات وظاهرا البطالة  /مراد محفوظ  -.علا :
دار ومكتبة الحاما385 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3593 : .
ردمك 978-9957-66-105-2 :
الواصفات / :االقتصاد//التنلية االقتصادية//الجزارر/
> < 878

331

أحمد ،رضا صاحب
أساسيات اقتصاديات األعلال  /رضا صاحب أحلا ،مؤيا عبا
الحسين الفضل  -.علا  :دار اللناهج368 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/12/5973 : .
ردمك 978-9957-18-446-9 :
الواصفات / :االقتصاد//إدارا األعلال/
> < 879

331.01

الموسوي ،واثق علي
استراتيجيات اللنشآت بين الفلسفة والتحليل االقتصادي  /واثق
علا اللوسوي  -.علا  :دار األيام332 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/4/1916 : .
ردمك 978-9957-95-439-0 :
الواصفات / :الفلسفة//التحليل االقتصادي/
> < 880

331.88

شريط ،سعاد
الحركة النقابية العربية :مقتطفات فا سيرا ومسيرا  /سعاد
ريط -.علا  :دار ابن بطوطة123 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/466 : .
الواصفات / :النقابات العلالية//العاملو //الجزارر/
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> < 881
332

مداني ،أحمد
نظم صناعة االستقرار اللالا فا أسواق األوراق اللالية العربية
النا ئة  /أحلا ماانا  -.علا  :مؤسسة الوراق402 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3382 : .
ردمك 978-9957-33-739-1 :
الواصفات / :األسواق اللالية//األوراق اللالية//االستقرار
اللالا//االقتصاد/
> < 882

332

نعمة ،نغم حسين
الشلول اللالا :متطلبات التطبيق ومؤ رات القياس  /نغم حسين
نعلة ،أحلا نوري مطر  -.علا  :دار األيام238 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1771 : .
ردمك 978-9957-95-665-3 :
الواصفات / :اقتصاديات اللال//اللؤسسات اللالية//العلوم
اللصرفية//التنلية االقتصادية/
> < 883

332.1

حسن ،إياد منصور
إدارا العلليات البنكية والنقاية  /إياد منصور حسن  -.علا  :دار ابن
النفيس316 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/839 : .
ردمك 978-9923-718-98-8 :
الواصفات / :األعلال اللصرفية//البنوك//النقود/
> < 884

332.1

السميرات ،سبأ موسى
أثر بناء الجاارات الوظيفية فا تحقيق الليزا التنافسية للنظلات
األعلال  /سبأ موسى السليرات  -.علا  :دار أمجا130 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6017 : .
ردمك 978-9957-99-925-4 :
الواصفات / :البنوك التجارية//التنافسية//اإلدارا//األرد /
> < 885

332.1

طالب ،عالء فرحان
اختبارات الضغط اللصرفا  /عالء فرحا طالب ،صباح حسن
العكيلا  -.علا  :دار األيام318 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1184 : .
ردمك 978-9957-95-543-4 :
الواصفات / :اللصارف//العراق//اإلمارات العربية اللتحاا/
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> < 886
332.1

الكناني ،عدنان رحيم
أثر نظم اللعلومات الحايثة على عللية صناعة قرارات اإلدارا
اللالية  /عانا رحيم الكنانا  -.علا  :دار اللبادرا154 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5833 : .
ردمك 978-9957-684-80-8 :
الواصفات / :اإلدارا اللالية//السياسة اللالية//البنوك//نظم
اللعلومات/
> < 887

332.1

ناصر ،سليمان
التسيير البنكا( :إدارا البنوك)  /سليلا
اللعتز348 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4206 : .
ردمك 978-9957-65-169-5 :
الواصفات / :البنوك//اللؤسسات اللالية/

ناصر  -.علا  :دار

> < 888
332.11

332.112

بوطورة ،فضيلة
البنوك اللركزية (الواقع والتحايات) :بنك الجزارر (دراسة تحليلية
تقييلية)  /فضيلة بوطورا ،نوفل سلايلا  -.علا  :دار يافا العللية-. 2019 ،
244ص
ر .إ2019/4/2105 : .
ردمك 978-9957-697-67-9 :
الواصفات / :البنوك اللركزية//السياسات اللالية//الجزارر/
> < 889
عطا ،علي محمد جواد محمد
رقابة البنك اللركزي على اللؤسسات اللالية الخاصة( :دراسة
مقارنة)  /علا محلا جواد محلا عطا  -.علا  :دار أمجا426 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2942 : .
ردمك 978-9957-99-863-9 :
الواصفات / :البنوك اللركزية//السياسة النقاية//اللؤسسات
اللالية/
> < 890

332.1753

بوطورة ،فضيلة
إدارا مخاطر القروض فا البنوك التجارية  /فضيلة بوطورا،
نوفل سلايلا  -.علا  :دار يافا العللية288 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2104 : .
ردمك 978-9957-697-66-2 :
الواصفات / :القروض//البنوك التجارية//االستثلار//إدارا
اللخاطر/
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> < 891
332.178

332.178

الزعبي ،علي فالح
التسويق اللصرفا :ماخل صناعة الخامات اللصرفية واللالية /
علا فالح الزعبا ،فؤاد الشيخ سالم  -.علا  :دار اللسيرا-. 2019 ،
440ص
ر .إ2019/7/3579 : .
ردمك 978-9957-97-147-2 :
الواصفات / :البنوك//التسويق اللصرفا//صناعة الخامات/
> < 892
فرحان ،محمد عبد الحميد
الصيرفة اإللكترونية وتطبيقات ا العللية  /محلا عبا الحليا
فرحا  ،ابراهيم عباهللا طربوش  -.علا  :دار ومكتبة الحاما-. 2019 ،
143ص
ر .إ2019/7/3514 : .
ردمك 978-9957-66-162-5 :
الواصفات / :الصيرفة اإللكترونية//الصراف اآللا//خامات
العلالء//البنوك/
> < 893

332.35

الموسوي ،واثق علي
االستراتيجيات التلويلية لألسواق اللالية  /واثق علا اللوسوي -.
علا  :دار األيام533 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2005 : .
ردمك 978-9957-95-558-8 :
الواصفات / :األسواق اللالية//التلويل/
> < 894

332.35

موسى ،شقيري نوري
األسواق اللالية وآليات التااول  /قيري نوري موسى  -.علا :
دار ومكتبة الحاما396 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1963 : .
ردمك 978-9957-66-086-4 :
الواصفات / :األسواق اللالية//النقود/
> < 895

332.4044

الغرايبه ،أمين محمد
اللعلومات الااخلية لألوراق اللالية اللسؤولية الجزارية للشخص
اللطلع علي ا :دراسة مقارنة  /أمين محلا الغرايبه  -.علا  :مكتبة دار الثقافة،
360 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2560 : .
ردمك 978-9957-642-85-3 :
الواصفات / :األوراق النقاية//النقود//القانو /

201

332.456

> < 896
خبازي ،فاطمة الزهراء
إدارا السياسة االقتصادية فا ظل ترتيبات سعر الصرف اللختلفة/
فاطلة الزهراء خبازي  -.علا  :مركز الكتاب األكاديلا336 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1868 : .
ردمك 978-9957-35-328-5 :
الواصفات / :النظام النقاي الاولا//سعر الصرف/
> < 897

332.456

الياور ،علي عصام
أسعار صرف العلالت :معالجة أزمات ا من خالل التجارب
الاولية /علا عصام الياور  -.علا  :دار األيام376 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2008 : .
ردمك 978-9957-95-552-6 :
الواصفات / :صرف العلالت األجنبية//النقود/
> < 898

332.46

العكيلي ،صباح حسن
األزمة اللصرفية وتوج ات السياسة النقاية :دراسة تحليلية /
صباح حسن العكيلا  -.علا  :دار األيام236 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1867 : .
ردمك 978-9957-95-684-4 :
الواصفات / :األزمة النقاية//السياسة اللالية//اللصارف//االقتصاد
الاولا/
> < 899

332.4904

شديفات ،عمر محمد
تكنولوجيا العللة االفتراضية :البتكوين أنلوذجا ً  /علر محلا
ايفات  -.علا  :مؤسسة الوراق210 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1511 : .
ردمك 978-9957-33-714-8 :
الواصفات / :السياسة النقاية//العللة االفتراضية//علليات السوق
اللفتوحة//النظام النقاي الاولا/
> < 900

332.6

التميمي ،عباس فاضل
N O, .IN I
محفظة تعادل اللخاطرا =
 /. N D Iعباس فاضل التليلا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
257ص
ر .إ2018/6/2834 : .
ردمك 978-9957-99-853-0 :
الواصفات / :االستثلار//األسواق اللالية/

202

> < 901
332.6

السعدي ،هاشم محمد
حلاية رأس اللال األجنبا (االستثلار) وقوانين دول عربية  /ها م
محلا السعاي  -.علا  :دار اللعتز261 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1260 : .
ردمك 978-9957-65-193-0 :
الواصفات / :االستثلار//رأس اللال//البلاا العربية/
> < 902

332.6

شاهين ،محمد عبدهللا
صناديق االستثلار :العلود الفقري لألسواق اللالية  /محلا عباهللا
اهين  -.علا  :دار يافا العللية288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4857 : .
ردمك 978-9957-697-50-1 :
الواصفات / :األوراق اللالية//االستثلارات//االقتصاد/
> < 903

332.6

الظهراوي ،محمد سامي
آليات التااول وإدارا مخاطر االستثلار فا األسواق اللالية  /محلا
ساما الظ راوي  -.علا  :دار األيام382 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2023 : .
ردمك 978-9957-95-707-0 :
الواصفات / :االستثلار//األسواق اللالية//السناات اللالية//االقتصاد/
> < 904

332.6

عبد العالي ،صالحي
اللحافظ االستثلارية اللثلى ودور البرمجة الرياضية في ا  /صالحا
عبا العالا  -.علا  :دار األيام238 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2811 : .
ردمك 978-9957-95-728-5 :
الواصفات / :اللحفظة االستثلارية//االستثلار//االقتصاد/
> < 905

332.6

عبد القادر ،بسبع
إدارا اللخاطر اللالية  /بسبع عبا القادر  -.علا  :دار األيام،
248 -. 2019ص
ر .إ2018/4/2012 : .
ردمك 978-9957-95-554-0 :
الواصفات / :األسواق اللالية//االستثلار//االقتصاد/

203

> < 906
332.6

عماره ،أيمن نعمان
ماخل إلى االستثلار فا اللجال الرياضا  /أيلن نعلا علاره -.
علا  :دار أمجا134 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2981 : .
ردمك 978-9957-99-869-1 :
الواصفات / :االستثلار//الرياضة/
> < 907

332.603

الموسوي ،واثق علي
اللوسوعة االستثلارية :بين العوللة والتكنولوجيا  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام438(3 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/1/158 : .
ردمك 978-9957-95-627-1 :
الواصفات / :االستثلارات//اللوسوعات//االقتصاد/
> < 908

332.603

الموسوي ،واثق علي
اللوسوعة االستثلارية :بين اللحادات واإلنتاجية  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام424(2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/1/157 : .
ردمك 978-9957-95-628-8 :
الواصفات / :االستثلارات//اللوسوعات//االقتصاد/
> < 909

332.603

الموسوي ،واثق علي
اللوسوعة االستثلارية :بين النظرية والسياسية  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام454(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/1/156 : .
ردمك 978-9957-95-629-5 :
الواصفات / :االستثلارات//اللوسوعات//االقتصاد/
> < 910

332.632

عثمان ،محمد داود
اللشتقات اللالية وإدارا اللخاطر = DHheheHep t uHeeDHe f
 / ehC NHfa neheg o hDمحلا داود عثلا  ،عز الاين عنانزا  -.علا :
دار الفكـر774 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1082 : .
ردمك 978-9957-92-210-8 :
الواصفات / :األسواق اللالية//السناات اللالية//إدارا اللخاطر/
/االستثلار/

204

332.65

> < 911
قموه ،جميل برهم طافش
مبادئ االستثلار وتطبيقاته  /جليل برهم طافش قلوه  -.علا :
اآل نا رو 163 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/617 : .
ردمك 978-9923-13-071-1 :
الواصفات / :االستثلار//األرد /
> < 912

332.67

332.742

الرفاعي ،سمير زيد
ركة األرد دبا كابيتال واستثلارات ا فا األرد حقارق وأرقام
 / 2009-2005سلير زيا الرفاعا  -.علا  :دار األهليـة659 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1218 : .
ردمك 978-9957-39-282-6 :
الواصفات / :االستثلار الخاص//األدلة//االستثلارات/
> < 913
الشماع ،خليل محمد حسن
ترويج وتلويل اللنشآت :اللشروعات الصغرى والصغيرا
واللتوسطة  /خليل محلا حسن الشلاع  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
2089( 2ص)
ر .إ2018/11/5753 : .
ردمك 978-9957-91-581-0 :
الواصفات / :التلويل//القروض البنكية//اللشاريع//االرتلا
التجاري/
> < 914

333.7

مسعودي ،محمد
اقتصاديات البيئة والتنلية اللستاامة :األسس واللبادئ النظرية /
محلا مسعودي  -.علا  :دار األيام238 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2033 : .
ردمك 978-9957-95-560-1 :
الواصفات / :االقتصاد البيئا//البيئة/
> < 915

333.823316

محمد ،محمد حميد
الغاز الطبيعا جيوبوليتيك الصراعات القادمة  /محلا حليا
محلا ،محلا علا أحلا  -.علا  :ركة األكاديليو 283 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3079 : .
ردمك 978-9923-27-013-4 :
الواصفات / :الغاز الطبيعا//اإلنتا //الجغرافيا السياسية//البلاا
العربية/

205

> < 916
333.911

الطائي ،كاظم موسى
نحو مقاربة استراتيجية لألمن اللارا العراقا  /كاظم موسى
الطارا ،قيس حلادي العبياي  -.علا  :دار اللعتز221 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3806 : .
ردمك 978-9957-65-165-7 :
الواصفات / :األمن اللارا//العراق//االستراتيجيات/
> < 917

333.912

ساليزمان ،جيمس
مياه الشرب  /جيلس ساليزما ؛ ترجلة علاد ابراهيم عباه -.
علا  :دار األهليـة302 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6233 : .
ردمك 978-9957-39-279-6 :
الواصفات / :اللياه//اللاء اللشروب//إماادات اللياه/
> < 918

333.916

الحفيظ ،عماد محمد
مستقبل البيئة واللياه فا منطقة الخليج العربا  /علاد محلا
الحفيظ  -.علا  :الاار اللن جية442 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3185 : .
ردمك 978-9957-608-97-2 :
الواصفات / :اللوارد اللارية//البيئة//الخليج العربا/
> < 919

335

حاجي ،باور أحمد
األزمات االقتصادية :دراسة تحليلية مقارنة فا الفكر االقتصادي /
باور أحلا حاجا  -.علا  :ركة األكاديليو 200 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5673 : .
ردمك 978-9957-637-53-8 :
الواصفات / :الفكر االقتصادي//االنتكاس االقتصادي/
> < 920

337

الجميلي ،حميد جاسم
االقتصاد الاولا  /حليا جاسم الجليلا ،أنور ب جت عبا الكريم -.
علا  :مؤسسة الوراق302 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5613 : .
ردمك 978-9957-33-758-2 :
الواصفات / :االقتصاد الاولا//األحوال االقتصادية//التجارا
الاولية//االقتصاد/

206

> < 921
337

السامرائي ،نزهان محمد
قراءا فا األزمة :اللف وم العام واألسباب واألثر على النشاطات
واللتغيرات االقتصادية الكلية وسبل اللعالجة  /نزها محلا السامرارا -.
علا  :دار الوضاح416 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4405 : .
ردمك 978-9957-634-97-1 :
الواصفات / :االقتصاد الاولا//اللؤسسات اللالية/
> < 922

337

السبتي ،وسيلة
التكتالت االقتصادية وتطوير التجارا الخارجية  /وسيلة السبتا،
علوي لس نريلا  -.علا  :دار األيام268 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2013 : .
ردمك 978-9957-95-550-2 :
الواصفات / :االقتصاد الاولا//التجارا الخارجية/
> < 923

337

337

337

سفيان ،طبوش
الشراكة األورو متوسطية فا ظل التحايات األمنية الراهنة  /طبوش
سفيا  -.علا  :دار األيام350 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/279 : .
ردمك 978-9957-95-637-0 :
الواصفات / :العالقات االقتصادية الاولية//الجغرافيا السياسية/
/االقتصاد الاولا/
> < 924
الغنطوسي ،عبد الرحمن ابراهيم
العوللة فا مف وم اإلسالم ونظرات اللفكرين اللعاصرين العوللة
واقع باو جذور  /عبا الرحلن ابراهيم الغنطوسا  -.علا  :دار أمجا،
261 -.2019ص
ر .إ2018/7/3824 : .
ردمك 978-9957-99-894-3 :
الواصفات / :التاويل//العالقات الاولية االقتصادية//االقتصاد/
> < 925
محمد ،حرم محمد بدوي
االقتصاد الاولا نظريات وسياسات  /حرم محلا باوي محلا -.
علا  :دار وارل180 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5608 : .
ردمك 978-9957-91-575-9 :
الواصفات / :األحوال االقتصادية//االقتصاد الاولا//التجارا
الخارجية//التنلية االقتصادية/

207

337

> < 926
النصراوي ،سلطان جاسم
أسواق اللال العربية وأزمات القر الحادي والعشرو  /سلطا
جاسم النصراوي  -.علا  :دار األيام400 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2011 : .
ردمك 978-9957-95-553-3 :
الواصفات / :األسواق اللالية//االقتصاد الاولا/
> < 927

337.142

قسميوري ،كفية
التكامل االقتصادي باالتحاد األوروبا لاعم االستقرار االقتصادي/
كفية قسليوري  -.علا  :دار األيام336 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1872 : .
ردمك 978-9957-95-681-3 :
الواصفات / :التكامل االقتصادي//االقتصاد الاولا//االتحاد
األوروبا/
> < 928

338

338.09

338.1

بودرامة ،مصطفى
أبجايات العوللة الصناعية من اللنتج الوطنا إلى اللنتج العاللا /
مصطفى بودرامة  -.علا  :دار ومكتبة الحاما311 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3667 : .
ردمك 978-9957-66-107-6 :
الواصفات / :الصناعة//العوللة//االقتصاد/
> < 929
الدليمي ،صبحي أحمد
تحليل اللواقع الصناعية من منظور جغرافا  /صبحا أحلا
الاليلا  -.علا  :دار أمجا258 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4389 : .
ردمك 978-9957-99-905-6 :
الواصفات / :الصناعة//الجغرافيا/
> < 930
العتابي ،رعد عيدان
االقتصاد الزراعا :النظرية والتطبيق  /رعا عياا العتابا -.
علا  :دار دجلة280 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4424 : .
ردمك 978-9957-71-985-2 :
الواصفات / :االقتصاد الزراعا//اإلنتا الزراعا//االقتصاد/
/العراق/

208

338.18565

> < 931
المشاقبة ،عبد الرحمن
الحياا الزراعية فا األرد 1950 - 1929م :دراسة  /عبا
الرحلن اللشاقبة  -.علا  :اآل نا رو 326 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5853 : .
ردمك 978-9923-13-073-5 :
الواصفات / :السياسة الزراعية//التنلية الزراعية//اإلنتا /
/القطاع الزراعا//األرد /
> < 932

338.272809563

العناز ،غانم ستار
العراق وصناعة النفط والغاز  /غانم ستار العناز  -.علا  :دار
الوضاح558 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/175 : .
ردمك 978-9923-19-018-0 :
الواصفات / :الصناعة النفطية//اللنتجات النفطية//العراق/
> < 933

338.4791

بن غضبان ،فؤاد
التخطيط السياحا من أجل تنلية سياحية مستاامة  /فؤاد بن
غضبا  -.علا  :دار صفاء288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2855 : .
ردمك 978-9957-687-18-2 :
الواصفات / :السياحة//التخطيط/
> < 934

338.4791

338.4791

جلدة ،سليم بطرس
مبادئ إدارا مكاتب السياحة والسفر  /سليم بطرس جلاا  -.علا :
دار الخليج192 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/11/5457 : .
ردمك 978-9957-615-03-1 :
الواصفات / :السياحة//إدارا األعلال/
> < 935
الحريري ،سالف هادي
مقامة فا السياحة الرياضية  /سالف هادي الحريري  -.علا :
دار أمجا142 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3023 : .
ردمك 978-9957-99-876-9 :
الواصفات / :السياحة//الرياضة/

209

338.4791

> < 936
الدعمي ،نجم عبد العالي
أثر اإلعال فا الاوافع السياحية  /نجم عبا العالا الاعلا -.
علا  :دار األيام200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2010 : .
ردمك 978-9957-95-549-6 :
الواصفات / :اإلعال التجاري//السياحة/
> < 937

338.4791

شبر ،إلهام خضير
اقتصاد اللعرفة والسياحة( :تحليل معاصر لعالقات وتطبيقات) /
إل ام خضير بر ،م ا عبا الستار السامرارا  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
252ص
ر .إ2018/4/1737 : .
ردمك 978-9957-71-915-9 :
الواصفات / :الصناعة السياحية//اللعرفة//االقتصاد/
> < 938

338.4791

كافي ،مصطفى يوسف
االتصال السياحا الاولا  /مصطفى يوسف كافا  -.علا :
مؤسسة الوراق204 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3787 : .
ردمك 978-9957-33-748-3 :
الواصفات / :صناعة السياحة//وسارل االتصال//السياحة
اإللكترونية//التسويق//السياحة الاولية/
> < 939

338.4791

المسعودي ،مثنى فائق
إدارا الجودا الشاملة ودورها فا تطوير القطاع السياحا  /مثنى
فارق اللسعودي  -.علا  :دار األيام234 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2042 : .
ردمك 978-9957-95-709-4 :
الواصفات / :صناعة السياسة//إدارا الجودا//التطوير/
> < 940

338.5

شاهين ،محمد عبدهللا
االقتصاد الجزرا التطبيقا ودوره فا إدارا اللشروعات  /محلا
عباهللا اهين  -.علا  :دار يافا العللية332 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4858 : .
ردمك 978-9957-697-51-8 :
الواصفات / :االقتصاد الجزرا//اإلدارا//االقتصاد/

210

> < 941
338.7

مصطفى ،طويطي
التقييم اللالا لللشاريع  /طويطا مصطفى  -.علا  :دار ومكتبة
الحاما468 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2966 : .
ردمك 978-9957-66-139-7 :
الواصفات / :اللشروعات التجارية//االستثلار//التوقعات
االقتصادية//اللشاريع/
> < 942

338.76

عديلة ،العلواني
دراسة الجاوى االقتصادية لللشاريع اللستقبلية  /العلوانا عايلة -.
علا  :دار األيام413 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/70 : .
ردمك 978-9957-95-614-1 :
الواصفات / :اللشاريع الصناعية//إدارا اللشروع//الجوانب
االقتصادية/
> < 943

338.9

338.9

بن عطا هللا ،عائشة
الصادرات والنلو االقتصادي :قراءا فا التطور النظري
واإلحصارا واستراتيجيات التنلية  /عارشة بن عطا هللا  -.علا  :دار األيام،
234 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3803 : .
ردمك 978-9957-95-750-6 :
الواصفات / :التخطيط االقتصادي//التنلية االقتصادية//االقتصاد
الاولا/
> < 944
الطائي ،عقيل عبد الحسين
اإلصالح اللؤسسا ودوره فا التنلية االقتصادية  /عقيل عبا
الحسين الطارا ،نعيم صباح جراح ،أحلا جاسم اللطوري  -.علا  :دار األيام،
254 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3179 : .
ردمك 978-9957-95-581-6 :
الواصفات / :التنلية االقتصادية//اللنشآت االقتصادية/
> < 945

338.9

كافي ،مصطفى يوسف
الذكاء االقتصادي  /مصطفى يوسف كافا  -.علا  :مؤسسة
الوراق259 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3779 : .
ردمك 978-9957-33-750-6 :
الواصفات / :التخطيط االقتصادي//التنلية االقتصادية//االقتصاد/

211

> < 946
338.90285

جامعة جرش
اللؤتلر العللا الاولا الرابع اللحكم :الذكاء االصطناعا
والتنلية االقتصادية  /جامعة جرش  -.علا  :مؤسسة الوراق-. 2019 ،
417ص
ر .إ2019/4/2080 : .
ردمك 978-9957-33-731-5 :
الواصفات / :التنلية االقتصادية//الذكاء االصطناعا//تطبيقات
الحاسوب//االقتصاد/
> < 947

338.926

داود ،جاسم محمد
اختبر معلوماتك السياسية 100( :سؤال وجواب فا اللعلومات
السياسية)  /جاسم محلا داود  -.علا  :دار ابن النفيس117 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3676 : .
ردمك 978-9923-718-53-7 :
الواصفات / :اللعلومات//السياسة/
> < 948

338.953

338.9565

الشبوط ،محمد غسان
حقيقة نلو االقتصاد التركا بعا عام  :2002إحصاريات وبيانات /
محلا غسا الشبوط  -.علا  :دار أمجا200 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2822 : .
ردمك 978-9923-25-157-7 :
الواصفات / :التنلية االقتصادية//تركيا//االقتصاد/
> < 949
خمش ،مجد الدين خيري
الاولة والتنلية العربية :تحوالت اللتغير النفطا والعالقة مع
النظام العاللا  /مجا الاين خيري خلش  -.علا  :دار مجاالوي-. 2019 ،
668ص
ر .إ2018/9/4994 : .
ردمك 978-9957-02-677-6 :
الواصفات / :اللعونات االقتصادية//التنلية/االقتصادية//البلاا
العربية/
> < 950

339.3

عجام ،ميثم حسني
نظم الحسابات القومية بين النظرية والتطبيق  /ميثم حسنا عجام-.
علا  :دار زهرا 213 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/7/3772 : .
ردمك 978-9957-88-359-1 :
الواصفات / :الحسابات القومية//االقتصاد/
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> < 951
339.43

سالمي ،أحمد بوبكر
االدخار وتلويل التنلية  /أحلا بوبكر سالما  -.علا  :دار ومكتبة
الحاما597 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2201 : .
ردمك 978-9957-66-137-3 :
الواصفات / :معال االدخار//اللاخرات//مالية التنلية/

 340القانون
340

> < 952
الرواشدة ،مصطفى خالد
اللاد القانونية اللقررا فا القوانين األردنية  /مصطفى خالا
الروا اا  -.علا  :مركز الكتاب األكاديلا252 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3044 : .
ردمك 978-9957-35-353-7 :
الواصفات / :القانو //األرد /
> < 953

340

لعيبي ،هادي نهر
صياغة الخطاب القانونا :الكفايات اللغوية لطلبة القانو ورجال
القضاء  /هادي ن ر لعيبا  -.إربا :عالم الكتب الحايث221 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4178 : .
ردمك 978-9923-14-029-1 :
الواصفات / :القانو //اللغة العربية/
> < 954

340.023

الزعبي ،تيسير أحمد
قانو نقابة اللحامين النظاميين :قانو رقم  11لسنة 1972
وتعايالته  /تيسير أحلا الزعبا  -.علا  :اللؤلف79 -. 2019 ،ص ( -.
موسوعة األرد القانونية ؛ ) 30
ر .إ2018/10/5473 : .
الواصفات / :نقابات اللحامين//الل نة القانونية//القانو /
/اللوسوعات/
> < 955

340.115

الربيعي ،أحمد حسن
علم االجتلاع القانونا :النشأا ،التطور ،االتجاهات ،القضايا  /أحلا
حسن الربيعا  -.علا  :دار الرضوا 176 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2797 : .
ردمك 978-9957-76-656-6 :
الواصفات / :علم االجتلاع القانونا/
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> < 956
340.56

العقايلة ،زيد محمود
موضوعات خاصة بالقانو اللانا  /زيا محلود العقايلة  -.علا :
مكتبة دار الثقافة319 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3330 : .
ردمك 978-9957-642-97-6 :
الواصفات / :القانو اللانا/
> < 957

340.87

السعيد ،نور الدين
حقوق اللعاقين فا القانو  /نور الاين السعيا  -.علا  :دار
اإلعصار العللا331 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3879 : .
ردمك 978-9957-98-332-1 :
الواصفات / :اللعوقو //القانو //األرد /
> < 958

341

حمدون ،هاني مفلح
األبعاد السياسية فا التاخل الاولا اإلنسانا  /هانا مفلح حلاو -.
علا  :دار وارل238 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/224 : .
ردمك 978-9957-91-588-9 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا //األمم اللتحاا//اللنظلات الاولية/
/القانو الاولا/
> < 959

341

العراسي ،ساره محمود
مبادئ القانو الاولا العام  /ساره محلود العراسا  -.علا :
اللؤلف260 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1012 : .
ردمك 978-9957-67-238-6 :
الواصفات / :القانو الاولا العام//التحكيم الاولا//القانو /
> < 960

341

ليتيم ،نادية
الوجيز فا مصادر القانو الاولا العام  /نادية ليتيم  -.علا :
مؤسسة الوراق182 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3388 : .
ردمك 978-9957-33-742-1 :
الواصفات / :القانو الاولا//القانو /

214

341.026

> < 961
األحمد ،وسيم حسام الدين
االتفاقيات الاولية واإلقليلية للكافحة اإلرهاب  /وسيم حسام الاين
األحلا  -.علا  :دار غيااء 241 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6158 : .
ردمك 978-9957-96-630-0 :
الواصفات / :االتفاقيات الاولية//اإلرهاب//اللواثيق//القانو
الاولا/
> < 962

341.2

الراوي ،حميد فرحان
األمم اللتحاا بين اإلصالح وتانا اللسؤولية القانونية واألخالقية /
حليا فرحا الراوي  -.علا  :اآل نا رو 186 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4328 : .
ردمك 978-9923-13-038-4 :
الواصفات / :األمم اللتحاا//القانو الاولا/

341.23563

341.290956402

> < 963
الراوي ،حميد فرحان
العاوا األمريكا على العراق وموقف اللنظلات الاولية /
حليا فرحا الراوي  -.علا  :اآل نا رو 198 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4329 : .
ردمك 978-9923-13-037-7 :
الواصفات / :األمم اللتحاا//االستيطا //الواليات اللتحاا/
/العراق/
> < 964
العراسي ،ساره محمود
موقف القانو الاولا من االستيطا اإلسراريلا فا األراضا
الفلسطينية اللحتلة  /ساره محلود العراسا ،محلا حسين القضاا ،طارق
ماجا الطيبا  -.علا  :اللؤلف433 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1015 : .
ردمك 978-9957-67-239-3 :
الواصفات / :النزاع العربا اإلسراريلا//االستيطا
اإلسراريلا//فلسطين//القانو الاولا/
> < 965

341.3

أحمد ،بشير سبهان
التنظيم القانونا لحصانات الاول وملتلكات ا من الوالية
القضارية  /بشير سب ا أحلا  -.علا  :دار ومكتبة الحاما-. 2019 ،
342ص
ر .إ2019/4/2185 : .
ردمك 978-9957-66-134-2 :
الواصفات / :العالقات الاولية//التحكيم الاولا//الحصانة
الابلوماسية//القانو الاولا العام/
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341.37

> < 966
األحمد ،وسيم حسام الدين
اللعاهاات واالتفاقيات الاولية الخاصة بالتحكيم  /وسيم حسام
الاين األحلا  -.علا  :دار غيااء141 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/5011 : .
ردمك 978-9957-96-586-0 :
الواصفات / :اللعاهاات الاولية//التحكيم//تسوية النزاعات/
> < 967

341.42

341.44

عبد الجبار ،سجا جواد
اللسؤولية الجنارية الفردية عن الجرارم ضا اإلنسانية فا القانو
الاولا الجنارا  /سجا جواد عبا الجبار  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
210ص
ر .إ2019/6/3216 : .
ردمك 978-9957-91-630-5 :
الواصفات / :القانو الاولا//القانو الجنارا الاولا/
> < 968
الشمري ،عبد الستار علي
استغالل مياه الرافاين فا القانو الاولا :دراسة مقارنة  /عبا
الستار علا الشلري  -.علا  :دار األيام286 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1793 : .
ردمك 978-9957-95-670-7 :
الواصفات / :األن ار الاولية//تسوية النزاعات//األمم اللتحاا/
/القانو الاولا/
> < 969

341.45

الرقادي ،هالل عبدهللا
القرصنة والقانو الاولا للبحار :إ كالية سالمة اللالحة البحرية
فا ظل مباأ عام استخاام القوا اللسلحة (سلطنة عُلا نلوذجاً)  /هالل عباهللا
الرقادي  -.علا  :دار وارل293 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3092 : .
ردمك 978-9957-91-530-8 :
الواصفات / :القانو الاولا//اللحيطات/
> < 970

341.4503

الرقادي ،هالل عبدهللا
معجم اللصطلحات اللتعلقة بالسلطة الاولية لقاع البحار  /هالل
عباهللا الرقادي  -.علا  :دار وارل169 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4208 : .
ردمك 978-9957-91-649-7 :
الواصفات / :السلطة الاولية لقاع البحار//القانو الاولا//اللعاجم
اللوضوعية/
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341.48

> < 971
رشيد ،سعد الدين عبد صالح
الحلاية الجنارية لحقوق اإلنسا من خالل مباأ تكامل االختصاص
القضارا لللحكلة الجنارية الاولية  /سعا الاين عبا صالح ر يا  -.علا  :دار
زهاي127 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2849 : .
ردمك 978-9957-689-86-5 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا //اللحاكم الجنارية//القانو الاولا/
> < 972

341.48

الزبيدي ،رياض مهدي
آليات وضلانات األمم اللتحاا لحلاية حقوق اإلنسا  /رياض
م اي الزبياي  -.علا  :دار أمجا186 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/5037 : .
ردمك 978-9957-99-655-0 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا //القانو الاولا/

> < 973
341.48

341.48

العبادي ،محمد حميد
الحقوق والحريات اإلنسانية فا االتفاقيات واللواثيق الاولية بين
الوهم والحقيقة  /محلا حليا العبادي  -.علا  :دار وارل256 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2207 : .
ردمك 978-9957-91-524-7 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا //الحقوق اللانية والسياسية/
> < 974
عدنان ،خديجة سيف الدين
األمن والحرية من نقطة التحول إلى انزالق الخطاب  /خايجة
سيف الاين عانا  -.إربا :عالم الكتب الحايث264 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2106 : .
ردمك 978-9957-686-77-2 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا //اإلرهاب/
> < 975

341.48

مرزوقي ،وسيلة
آليات تنفيذ القانو الاولا اإلنسانا :دراسة تحليلية تقييليةعلى
ضوء قواعا القانو الاولا اإلنسانا  /وسيلة مرزوقا  -.علا  :دار األيام،
424 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5231 : .
ردمك 978-9957-95-607-3 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا //القانو اإلنسانا//القانو الاولا/
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> < 976
341.4835

341.485

محيسن ،محمد حسن
ضلانات حرية الرأي والتعبير :دراسة فا ضوء الاستور األردنا
واللواثيق الاولية والفقه اإلسالما  /محلا حسن محيسن  -.علا  :دار وارل،
262 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1861 : .
ردمك 978-9957-91-616-9 :
الواصفات / :حرية الرأي//الحقوق اللانية والسياسية//القانو /
> < 977
األحمد ،وسيم حسام الدين
الحلاية القانونية لعلل اللرأا العربية :دراسة مقارنة  /وسيم حسام
الاين األحلا  -.علا  :مؤسسة الوراق261 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5402 : .
ردمك 978-9957-33-753-7 :
الواصفات / :الحقوق اللانية والسياسية//حقوق اللرأا//القانو
الاولا//البلاا العربية/
> < 978

341.485

341.4853

الطالباني ،ضحى نشأت
اللنظور القانونا لحقوق األ خاص ذوي اإلعاقة فا القانو
األردنا  /ضحى نشأت الطالبانا  -.علا  :دار وارل195 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1034 : .
ردمك 978-9957-91-602-2 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا //اللعاقو //القانو //األرد /
> < 979
األحمد ،وسيم حسام الدين
حلاية األطفال فا النزاعات اللسلحة فا القانو الاولا
والتشريعات الوطنية  /وسيم حسام الاين األحلا  -.علا  :مؤسسة الوراق،
180 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1694 : .
ردمك 978-9957-33-725-4 :
الواصفات / :حقوق األطفال//النزاعات اللسلحة//القانو
الاولا/
> < 980

341.4853

عيسى ،أحمد
الحلاية القانونية الاولية والوطنية لألطفال اللسعفين :دراسة
على ضوء اللواثيق الاولية والقانو الجزارري  /أحلا عيسى  -.علا :
مركز الكتاب األكاديلا272 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4861 : .
ردمك 978-9957-35-364-3 :
الواصفات / :حقوق األطفال//القانو الاولا//االتفاقيات الاولية/

218

> < 981
341.4857

حسن ،طالب جبار
السياسات الحكومية تجاه ذوي االحتياجات الخاصة :العراق
ومصر أنلوذجا ً  /طالب جبار حسن  -.علا  :دار أمجا196 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2414 : .
ردمك 978-9923-25-128-7 :
الواصفات / :حقوق اللعوقين//الخامات االجتلاعية//اللعاهاات
الاولية//حقوق اإلنسا /
> < 982

341.4858074

العزي ،رؤى ابراهيم
الحلاية القانونية للصحفيين أثناء النزاعات اللسلحة  /رؤى
ابراهيم العزي  -.علا  :دار الحاما266 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2165 : .
ردمك 978-9957-66-128-1 :
الواصفات / :الحلاية القانونية//النزاعات اللسلحة//الصحفيو /
/القانو الاولا/
> < 983

341.486

341.486

الزبون ،هاني مفلح
القانو الاولا اإلنسانا وحقوق الالجئو  :دراسة حالة  /هانا
مفلح الزبو  -.علا  :دار وارل131 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/369 : .
ردمك 978-9957-91-590-2 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا //الالجئو //القانو الاولا/
> < 984
عبد اللطيف ،أسحار سعد
الحلاية الاولية لالجئين فا القانو الاولا العام  /أسحار سعا عبا
اللطيف  -.علا  :اللؤلف189 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/830 : .
الواصفات / :حلاية الالجئين//حقوق اإلنسا //اللنظلات الاولية/
/القانو الاولا العام/
> < 985

341.522

العبادي ،شاكر عبدهللا
التحكيم بالعقود اإلدارية (التحكيم بعقود الاولة) :دراسة مقارنة /
اكر عباهللا العبادي  -.علا  :مكتبة دار الثقافة591 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3436 : .
ردمك 978-9923-15-001-6 :
الواصفات / :العقود اإلدارية//التحكيم//القانو الاولا/
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> < 986
341.55

صديقي ،سامية
تفعيل اختصاص اللحكلة الجنارية الاولية بين الواقع واللأمول /
سامية صايقا  -.علا  :دار ومكتبة الحاما295 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4642 : .
ردمك 978-9957-66-110-6 :
الواصفات / :اللحاكم الجنارية//القانو الاولا/
> < 987

341.55

عبيد ،عيسى محمود
محكلة العال الاولية ودورها فا تطوير قواعا القانو الاولا
الجنارا  /عيسى محلود عبيا  -.علا  :دار أمجا221 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6422 : .
ردمك 978-9957-99-712-0 :
الواصفات / :محكلة العال الاولية//القانو الاولا//القانو
الجنارا/
> < 988

341.62

أبو عابدة ،أشرف فتحي
النظام اإلقليلا العربا ودوره فا مواج ة ت اياات أمنه القوما:
دراسة حالة االعتااءات اإلسراريلية على قطاع غزا  /أ رف فتحا أبو عاباا-.
علا  :دار اللعتز350 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3804 : .
ردمك 978-9957-65-166-4 :
الواصفات / :العاوا //النزاعات//قطاع غزا//إسراريل/
> < 989

341.67

عبيد ،عيسى محمود
محكلة العال الاولية ودورها فا تطوير قواعا القانو الاولا العام
والقانو الاولا اإلنسانا بوجه خاص  /عيسى محلود عبيا  -.علا  :دار
أمجا482 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6421 : .
ردمك 978-9957-99-711-3 :
الواصفات / :محكلة العال الاولية//القانو الاولا العام//القانو
اإلنسانا/
> < 990

341.67

عمران ،أنصاف
الوجيز فا القانو الاولا اإلنسانا  /أنصاف علرا  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما91 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3512 : .
ردمك 978-9957-66-099-4 :
الواصفات / :القانو الاولا//حقوق اإلنسا /
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> < 991
341.67

العنبكي ،نزار جاسم
القانو الاولا اإلنسانا  /نزار جاسم العنبكا  -.ط -. 2علا :
مؤسسة الوراق634 -. 2019 ،ص 634 -.ص
ر .إ2019/4/2117 : .
ردمك 978-9957-33-733-9 :
الواصفات / :القانو اإلنسانا//ضحايا الحرب//اللحاكم الاولية/
/القانو الاولا/
> < 992

341.67

341.67

محمد ،أمجد حاكم
تفعيل الاول اللتزامات ا الاولية :دراسة فا ضوء القانو الاولا
اإلنسانا  /أمجا حاكم محلا  -.علا  :دار صفاء322 -. 2019 ،ص -.
(سلسلة روارع السينلا )
ر .إ2018/8/4287 : .
ردمك 978-9957-687-54-0 :
الواصفات / :القانو الاولا//العالقات الاولية/
> < 993
الوريكات ،ضيف هللا محمد
صكوك القانو الاولا اإلنسانا  /ضيف هللا محلا الوريكات -.
علا  :دار يافا العللية553 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3028 : .
ردمك 978-9957-697-72-3 :
الواصفات / :القانو اإلنسانا//النزاعات اللسلحة//القانو الاولا/
> < 994

341.734

صويلح ،آمال أحمد
دور اللواثيق واللعاهاات الاولية فا الحا من انتشار السالح
النووي فا العالم  /آمال أحلا صويلح  -.علا  :مؤسسة الوراق-. 2019 ،
183ص
ر .إ2019/4/1738 : .
ردمك 978-9957-33-729-2 :
الواصفات / :حظر االنتشار النووي//نزع األسلحة النووية//األمم
اللتحاا//اللنظلات الاولية/
> < 995

342

بالجياللي ،خالد
الرقابة الاستورية على السلطة التقايرية لللشرع :دراسة مقارنة /
خالا بالجياللا  -.علا  :دار األيام568 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1973 : .
ردمك 978-9957-95-698-1 :
الواصفات / :الرقابة اإلدارية//السلطة التشريعية//اللشاريع//القانو
الاستوري/
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> < 996
342

342

الجبوري ،ماهر صالح
تحوالت القانو اإلداري فا ظل العوللة  /ماهر صالح الجبوري -.
علا  :دار وارل271 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2515 : .
ردمك 978-9957-91-526-1 :
الواصفات / :القانو اإلداري//العوللة/
> < 997
عبد الدراجي ،يعرب عبد الرزاق
األحكام العرفية فا العراق :ظروف ا التأريخية وآثارها السياسية
1957-1924م  /يعرب عبا الرزاق عبا الاراجا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
359ص
ر .إ2019/6/2741 : .
ردمك 978-9923-25-150-8 :
الواصفات / :القانو الاستوري واإلداري//العراق//القانو /
> < 998

342

المدانات ،نفيس صالح
دراسة فا القانو العام :إداري ،دولا عام ،دستوري  /نفيس صالح
اللاانات  -.علا  :دار الجنا 187 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4801 : .
ردمك 978-9957-649-50-0 :
الواصفات / :اللركزية//الالمركزية//القانو اإلداري/
> < 999

342.06

342.085

ارشيد ،محمد حسين
التظلم اإلداري :دراسة مقارنة  /محلا حسين ار يا  -.علا :
جسور ثقافية221 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6084 : .
ردمك 978-9957-601-24-9 :
الواصفات / :اللوظفو //اإلجراءات اإلدارية//اللحاكم اإلدارية/
/القانو اإلداري/
> < 1000
المومني ،نهال عبد القادر
الحق فا الحصول على اللعلومات فا اللعايير اإلقليلية والاولية
لحقوق اإلنسا والنظام القانونا الوطنا  /ن ال عبا القادر اللومنا  -.علا :
دار وارل206 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3208 : .
ردمك 978-9957-91-533-9 :
الواصفات / :حقوق اإلنسا //اللعلومات//القانو الاولا/
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> < 1001
342.088

342.56

العنبكي ،قتيبة نزار
عيب إساءا استعلال السلطة أو اإلنحراف ب ا فا القرارات
اإلدارية  /قتيبة نزار العنبكا  -.علا  :مؤسسة الوراق589 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5617 : .
ردمك 978-9957-33-761-2 :
الواصفات / :القرارات اإلدارية//سوء استخاام السلطة//اللسؤولية
القانونية//القانو اإلداري/
> < 1002
األحمد ،وسيم حسام الدين
الحقوق والحريات والواجبات العامة فا الاساتير العربية  /وسيم
حسام الاين األحلا  -.علا  :دار اإلعصار العللا245 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3881 : .
ردمك 978-9957-98-331-4 :
الواصفات / :القانو اإلداري//الاساتير//البلاا العربية/
> < 1003

342.563

كريم ،منتصر علوان
التنظيم القانونا للوكالة اإلدارية فا القانو العراقا  /منتصر
علوا كريم  -.علا  :دار وارل360 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4021 : .
ردمك 978-9957-91-554-4 :
الواصفات / :القانو اإلداري//العراق/
> < 1004

342.564088

342.565

حمد ،أحمد محمد
مكافحة الفساد فا التشريع الفلسطينا واللقار  :دراسة تحليلية
تأصيلية مقارنة  /أحلا محلا حلا  -.علا  :دار الشروق662 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3511 : .
ردمك 978-9957-00-746-1 :
الواصفات / :مكافحة الجريلة//الفساد//العقوبات//فلسطين/
> < 1005
أبو حماد ،ابراهيم محمد
النظام القانونا للسلوك البرللانا األردنا  /ابراهيم محلا أبو
حلاد  -.علا  :وزارا الثقافة170 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/988 : .
الواصفات / :القانو الاستوري//السلطة التشريعية//األرد /
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342.565

> < 1006
شوشاري ،صالح الدين محمد
العفو العام وآثاره فا التشريعات األردنية وقانو العفو العام رقم
 5لسنة  / 2019صالح الاين محلا و اري  -.الزرقاء :اللؤلف-. 2019 ،
127ص
ر .إ2019/2/634 : .
الواصفات / :القانو اإلداري//العفو العام//األرد /
> < 1007

342.565

القطاونة ،محمد أحمد
مجلوعة القرارات التفسيرية الصادرا عن الايوا الخاص بتفسير
القوانين واللحكلة الاستورية  /محلا أحلا القطاونة  -.علا  :اللؤلف،
1153 -.2019ص
ر .إ2017/10/5501 : .
الواصفات / :القانو الاستوري//األرد /
> < 1008

342.565

كنعان ،نواف سالم
القضاء اإلداري األردنا  /نواف سالم كنعا
ومنقحة  -.علا  :دار زمزم359 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3351 : .
ردمك 978-9957-72-172-5 :
الواصفات / :القضاء اإلداري//القانو اإلداري//األرد /

 -.ط5؛ مزياا

> < 1009
342.565

343.01

كنعان ،نواف سالم
الوجيز فا القانو اإلداري األردنا :الكتاب األول  /نواف سالم
كنعا  -.ط 5مزياا ومنقحة  -.علا  :زمزم 383 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3353 : .
ردمك 978-9957-72-174-9 :
الواصفات / :القانو اإلداري//القرارات اإلدارية//اإلجراءات
اإلدارية//األرد /
> < 1010
عبد العزيز ،يزن سمير
سا الن ضة اإلثيوبا واألمن القوما اللصري  /يز سلير عبا
العزيز  -.علا  :دار ورد األردنية215 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1148 : .
ردمك 978-9957-632-40-3 :
الواصفات / :األمن القوما//العالقات الاولية//مصر//إثيوبيا/
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> < 1011
343.01

كوفلي ،عبدهللا جعفر
العلل األمنا الناجح :دراسة نظرية تحليلية  /عباهللا جعفر كوفلا-.
علا  :دار الخليج262 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5384 : .
ردمك 978-9957-615-85-7 :
الواصفات / :األمن الااخلا//األمن القوما//السياسة العسكرية/
> < 1012

343.034

كندة ،رضوان النيل
اللحاسبة القضارية :استراتيجية للحاربة الفساد فا السودا
رضوا النيل كناا  -.علا  :دار وارل160 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4955 : .
ردمك 978-9957-91-571-1 :
الواصفات / :اللالية//اللحاسبة//القانو /

/

> < 1013
343.04

ارشيد ،عمر عبدهللا
تشريعات قانونية وحوافز ضريبية  /علر عباهللا ار يا  -.علا :
دار البيرونا195 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4335 : .
ردمك 978-9923-22-019-1 :
الواصفات / :قانو الضرارب//التشريعات القانونية//القانو /
> < 1014

343.052

343.052

الزعبي ،تيسير أحمد
قانو ضريبة الاخل :قانو رقم  34لسنة  2014وتعايالته
واللعال رقم  38لسنة  2018جايا مع أحاث التعايالت  /تيسير أحلا
الزعبا -.علا  :اللؤلف64 -. 2019 ،ص  ( -.موسوعة األرد القانونية ؛
) 17
ر .إ2018/12/5927 : .
الواصفات / :ضريبة الاخل//الضرارب//القانو //األرد /
> < 1015
شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون
قانو ضريبة الاخل رقم ( )34لسنة  2014وتعايالته =
hemo
ex Ie Tm )34( Dmu n I eu IhC Df
 / Io hCo hDfركة سلا و ركاه محاسبو قانونيو ومستشارو
ماليو  -.علا  :الشركة2019 ،
ر .إ2019/3/1367 : .
الواصفات / :ضريبة الاخل//الضرارب//القانو //األرد /

225

343.087

343.565034

343.565034

> < 1016
األحمد ،وسيم حسام الدين
قوانين اللعامالت والتجارا اإللكترونية فا دول الخليج العربية /
وسيم حسام الاين األحلا  -.علا  :دار غيااء179 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5045 : .
ردمك 978-9957-96-597-6 :
الواصفات / :التجارا الاولية//القانو //اإلنترنت//دول الخليج
العربا/
> < 1017
األردن .دائرة الموازنة العامة
قانو اللوازنة العامة للسنة اللالية  :2019مجلا البيانات
التفصيلية  /داررا اللوازنة العامة  -.علا  :الااررا803 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/43 : .
الواصفات / :قانو اللوازنة//موارد الليزانية//اللالية العامة/
> < 1018
األردن .دائرة الموازنة العامة
قانو موازنات الوحاات الحكومية للسنة اللالية  / 2019داررا
اللوازنة العامة  -.علا  :الااررا680 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/44 : .
الواصفات / :قانو اللوازنة/إعااد الليزانية الحكومية//النفقات
العامة//اللالية العامة/
> < 1019

343.568

344.01137

الرقادي ،هالل عبدهللا
الحلاية القانونية لللؤ رات (البيانات ) الجغرافية فا سلطنة
علا = I gep .umD eDHmh s L mguelnHeep hCHeeDHmhf h
 / n OrpDeheD s oehهالل عباهللا الرقادي  -.علا  :دار وارل،
251 -. 2019ص
ر .إ2019/8/4207 : .
ردمك 978-9957-91-651-0 :
الواصفات / :الحلايةالقانونية//التشريعات االقتصادية//االتفاقيات
الاولية//اللؤ رات الجغرافية//سلطنة عُلا /
> < 1020
مصطفاي ،فاطمة صافر
نظام اللقاوالتية فا الحا من البطالة :بين النظرية والتطبيق /
فاطلة صافر مصطفاي  -.علا  :دار األيام224 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4023 : .
ردمك 978-9957-95-753-7 :
الواصفات / :البطالة//سياسة التشغيل//اللشاريع الصغيرا//قانو
العلل//الجزارر/
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344.042

> < 1021
العرموطي ،وائل علي
اإلطار القانونا للسؤولية اإلدارا عن األمن الاوارا وأثر اتفاقية
تريبس واتفاقية التجارا الحرا األردنية  -األمريكية  /وارل علا العرموطا -.
علا  :دار وارل254 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2671 : .
ردمك 978-9957-91-625-1 :
الواصفات / :األدوية//دساتير األدوية //اللواد الصياالنية//الرقابة
الاولية للعقاقير/
> < 1022

344.046

344.56903

مخنفر ،محمد
اآلليات القانونية لتسيير النفايات اللنزلية  /محلا مخنفر  -.علا :
دار األيام202 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1806 : .
ردمك 978-9957-95-676-9 :
الواصفات / :حلاية البيئة//مكافحة التلوث//القانو البيئا/
/الجزارر/
> < 1023
األحمد ،وسيم حسام الدين
اللركز القانونا لذوي االحتياجات الخاصة فا دول الخليج
العربا  /وسيم حسام الاين األحلا  -.علا  :مؤسسة الوراق-. 2019 ،
326ص
ر .إ2019/10/5615 : .
ردمك 978-9957-33-759-9 :
الواصفات / :القوانين والتشريعات//الخامات االجتلاعية//رعاية
اللعوقين//مراكز التأهيل//القانو االجتلاعا//دول الخليج العربا/
> < 1024

344.65

بلقاسم ،فادية عبدهللا
الضلا االجتلاعا فا الجزارر :اللبادئ واألحكام  /فادية عباهللا
بلقاسم  -.علا  :دار وارل257 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3268 : .
ردمك 978-9957-91-632-9 :
الواصفات / :الضلا االجتلاعا//القانو //الجزارر/
> < 1025

345

شهاب ،باسم محمد
التعويض عن سلب الحرية  /باسم محلا
ومكتبة الحاما289 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3544 : .
ردمك 978-9957-66-101-4 :
الواصفات / :التعويض//القانو الجنارا/
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اب  -.علا  :دار

345.02317

> < 1026
بني عيسى ،فراس شكري
اللواج ة الجزارية لإلرهاب فا التشريعات الوضعية :دراسة
مقارنة مع اللواثيق الاولية  /فراس كري بنا عيسى  -.علا  :دار وارل،
 -. 2019ص257
ر .إ2019/4/1859 : .
ردمك 978-9957-91-617-6 :
الواصفات / :اإلرهاب//الجرارم الاولية//القانو الجنارا/
> < 1027

345.02317

الدليمي ،عامر علي
الجرارم اإلرهابية فا التشريعات واالتفاقيات اإلقليلية والاولية
وطرق مكافحت ا  /عامر علا الاليلا  -.علا  :مؤسسة الوراق-. 2019 ،
306ص
ر .إ2019/4/2183 : .
ردمك 978-9957-33-735-3 :
الواصفات / :اإلرهاب//الجرارم الاولية//القانو الجنارا الاولا/
> < 1028

345.02317

345.0235

مهدي ،عبدهللا سعد
اللسؤولية الجزارية عن التلويل اإللكترونا للجلاعات اإلرهابية /
عباهللا سعا م اي  -.علا  :دار أمجا192 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1230 : .
ردمك 978-9957-99-749-6 :
الواصفات / :اإلرهاب//الجرارم الحاسوبية//مكافحة الجريلة/
> < 1029
الحمداني ،مصطفى أحمد
القرصنة وأمن البحر األحلر  /مصطفى أحلا الحلاانا  -.علا :
دار أمجا352 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/473 : .
ردمك 978-9957-99-965-0 :
الواصفات / :القرصنة البحرية//الجرارم الاولية//القانو الجنارا
الاولا/
> < 1030

345.0238

القضاة ،تمارا جميل
القصا الخاص فا جريلة التعذيب بين التشريعات الوطنية
واللواثيق الاولية  /تلارا جليل القضاا  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
125ص
ر .إ2018/7/3396 : .
ردمك 978-9957-91-541-4 :
الواصفات / :التعذيب//جرارم الحرب//القانو الاولا/
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345.0252

345.0254

345.026

345.026

> < 1031
الوريكات ،خليل عبد الفتاح
جرارم القتل أمام اللحكلة الجنارية الاولية  /خليل عبا الفتاح
الوريكات  -.علا  :دار الخليج253 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5764 : .
ردمك 978-9957-615-92-5 :
الواصفات / :الجريلة//القتل//اللحاكم الجنارية//القانو الجنارا
الاولا/
> < 1032
الدالبيح ،عبد الرزاق عبد الحافظ
جريلة اختطاف الطاررات فا القانو الاولا  /عبا الرزاق عبا
الحافظ الاالبيح  -.علا  :دار وارل171 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5676 : .
ردمك 978-9957-91-680-0 :
الواصفات / :خطف الطاررات//الجرارم الاولية//االتفاقيات
الاولية//القانو الجنارا الاولا/
> < 1033
األحمد ،وسيم حسام الدين
االتفاقيات الاولية والعربية واللعايير الاولية للكافحة جرارم غسل
األموال  /وسيم حسام الاين األحلا  -.علا  :دار غيااء296 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5047 : .
ردمك 978-9957-96-593-8 :
الواصفات / :الجرارم//غسل األموال//االتفاقيات الاولية/
> < 1034
الخصيالت ،عبدهللا أحمد
رح قانو العقوبات القسم الخاص :جرارم االعتااء على األموال
وفق آخر التعايالت  /عباهللا أحلا الخصيالت  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
232(2ص)
ر .إ2019/11/6208 : .
ردمك 978-9957-91-690-9 :
الواصفات / :االبتزاز//جرارم األموال//العقوبات//القانو الجنارا/
> < 1035

345.026

الزعبي ،مروان محمد
الحلاية الجنارية للنقود الرقلية ودورها فا تنشيط التجارا
اإللكترونية :دراسة مقارنة  /مروا محلا الزعبا  -.علا  :دار وارل،
296 -.2019ص
ر .إ2019/5/2356 : .
ردمك 978-9957-91-621-3 :
الواصفات / :جرارم األموال//الجرارم الحاسوبية//النقود//القانو
الجنارا/
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> < 1036
345.026

العجارمة ،أسماء عمر
اللواج ة الجنارية لجرارم الكسب غير اللشروع  /أسلاء علر
العجارمة  -.علا  :دار وارل346 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1696 : .
ردمك 978-9957-91-614-5 :
الواصفات / :الكسب غير اللشروع//جرارم األموال//القانو
الجنارا/
> < 1037

345.05

345.052

الحداد ،مهند وليد
اثر إجراءات التحقيق االبتاارا اللعيبة على أدلة النيابة العامة:
دراسة مقارنة  /م نا وليا الحااد  -.علا  :مؤسسة الوراق-. 2019 ،
350ص
ر .إ2019/10/5410 : .
ردمك 978-9957-33-754-4 :
الواصفات / :التحقيق اإلبتاارا//التحقيق الجنارا//القانو الجنارا/
> < 1038
الصرايرة ،ناصر عبد السالم
االختصاص االستثنارا ألفراد األمن العام فا التحقيق االبتاارا:
دراسة مقارنة  /ناصر عبا السالم الصرايرا  -.علا  :دار الخليج-. 2019 ،
252ص
ر .إ2019/1/504 : .
ردمك 978-9923-23-000-8 :
الواصفات / :التحقيق الجنارا//الشرطة//القانو الجنارا/
> < 1039

345.06

الدوسري ،فهد ابراهيم
األدلة اللادية الجنارية فا عصر اللعرفة  /ف ا ابراهيم الاوسري -.
علا  :دار حنين302 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/307 : .
ردمك 978-9957-17-815-4 :
الواصفات / :الاليل الجنارا//اإلجراءات الجنارية//القانو الجنارا/
> < 1040

345.07

بني طه ،محمد سالمة
العاالة التصالحية فا السياسة الجنارية :دراسة مقارنة (الصلح
الجنارا ،الوساطة الجنارية ،التسوية الجنارية ،اللفاوضة على االعتراف) /
محلا سالمة بنا طه  -.علا  :دار ومكتبة الحاما464 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4641 : .
ردمك 978-9957-66-111-3 :
الواصفات / :العقوبات//القانو الجنارا//الجرارم/
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> < 1041
345.07

عنيزات ،بكر أحمد
أثر القرابة فا اإلعفاء من العقاب فا جرارم االعتااء على
األموال /بكر أحلا عنيزات  -.علا  :اللؤلف106 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/90 : .
الواصفات / :جرارم األموال//العقوبات//القانو الجنارا/
> < 1042

345.08

الظفيري ،زيد خلف
باارل االحتجاز فا قانو األحااث األردنا رقم  32لسنة :2014
دراسة مقارنة  /زيا خلف الظفيري  -.علا  :دار وارل204 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4355 : .
ردمك 978-9957-91-564-3 :
الواصفات / :اللراهقو //القانو الجنارا//األرد /
> < 1043

345.44

إيليوت ،كاثرين
القانو الجزارا الفرنسا  /كاثرين إيليوت؛ ترجلة حلزا محلا
أبو عيسى ،محلا بلا العتوم  -.علا  :دار وارل370 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3667 : .
ردمك 978-9957-91-637-4 :
الواصفات / :القانو الجزارا//فرنسا//القانو /
> < 1044

345.56501

345.569307

الزعبي ،تيسير أحمد
قانو العقوبات :قانو رقم  16لسنة  1960وتعايالته مع آخر
التعايالت لغاية اللعال رقم  7لسنة 2018م  /تيسير أحلا الزعبا  -.علا :
اللؤلف176 -. 2019 ،ص  ( -.موسوعة األرد القانونية ؛ ) 1
ر .إ2018/10/5133 : .
الواصفات / :العقوبات الجزارية//الجريلة//القانو الجنارا/
/األرد /
> < 1045
األحمد ،وسيم حسام الدين
التشريعات الجزارية والعقابية فا مللكة البحرين  /وسيم حسام
الاين األحلا  -.علا  :دار غيااء414 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5048 : .
ردمك 978-9957-96-594-5 :
الواصفات / :اللحاكلات//العقوبات//القانو الجنارا/

231

> < 1046
346

346.01

القضاة ،سهير محمد
سقوط اللسؤولية اللانية :دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالما
والقانو اللانا  /س ير محلا القضاا  -.علا  :دار الثقافة-. 2019 ،
280ص
ر .إ2017/7/3797 : .
ردمك 978-9923-15-039-9 :
الواصفات / :القانو اللانا//الفقه اإلسالما//األرد /
> < 1047
النابلسي ،معاويه حسان
قانو األحوال الشخصية  /معاويه حسا النابلسا  -.السلط:
اللؤلف114 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4455 : .
الواصفات / :قانو األحوال الشخصية//القانو اللانا//األرد /
> < 1048

346.022

بطيخ ،منى رمضان
الفلسفة التشريعية الحايثة لضوابط وضلانات إبرام العقود اإلدارية
بطريق اللناقصات العامة  /منى رمضا بطيخ  -.علا  :دار حنين-. 2019 ،
399ص
ر .إ2019/10/5513 : .
ردمك 978-9957-17-859-8 :
الواصفات / :العقود اإلدارية//القانو اللانا//العقود/
> < 1049

346.022

الحياني ،ابراهيم عنتر
حقوق العقا :دراسة مقارنة فا القانو اللانا األردنا واإلماراتا
والعراقا مع بيا موقف الفقه اإلسالما  /ابراهيم عنتر الحيانا  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما403 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2166 : .
ردمك 978-9957-66-133-5 :
الواصفات / :العقود//التعاقا//القانو اللانا//الفقه اإلسالما/
> < 1050

346.023

بطيخ ،منى رمضان
إجراءات وطرق الطعن فا القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال فا
مجال العقود اإلدارية فا ضوء القرار بقانو رقم  32لسنة  2014بتنظيم
بعض إجراءات الطعن على عقود الاولة :دراسة تحليلية نقاية فا النظامين
الفرنسا واللصري  /منى رمضا بطيخ  -.علا  :دار حنين-. 2019 ،
271ص
ر .إ2018/11/5590 : .
ردمك 978-9957-17-809-3 :
الواصفات / :العقود اإلدارية//القرارات اإلدارية//القانو اإلداري/
/العقود العامة/
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346.023

> < 1051
المفرجي ،أحمد خورشيد
األحكام العامة فا سحب العلل وتسوية اللنازعات النا ئة عنه:
دراسة فا القانو اللانا واإلداري  /أحلا خور يا اللفرجا ،عواد حسين
العبياي  -.علا  :دار ومكتبة الحاما304 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2164 : .
ردمك 978-9957-66-129-8 :
الواصفات / :التعاقا//اللقاولو //العقود الحكومية//القانو اللانا/
> < 1052

346.031

346.04

العبادي ،حسن سامي
اللسؤولية اللانية لطبيب األسنا  /حسن ساما العبادي  -.علا :
دار وارل320 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/12/6063 : .
ردمك 978-9957-91-304-5 :
الواصفات / :التبعية القانونية//القانو اللانا//أطباء األسنا /
> < 1053
الطهاروة ،بالل محمود
اكتساب الللكية بالحيازا فا القانو اللانا األردنا  /بالل محلود
الط اروا  -.علا  :دار وارل 197 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4294 : .
ردمك 978-9957-91-562-9 :
الواصفات / :الللكية//القانو اللانا//األرد /
> < 1054

346.04

346.04346

عبيدات ،يوسف محمد
الوجيز فا رح الحقوق العينية  /يوسف محلا عبياات  -.إربا:
عالم الكتب الحايث344 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3606 : .
ردمك 978-9923-14-021-5 :
الواصفات / :الللكية//القانو اللانا/
> < 1055
آل سعد ،أحمد البسفي
دبا أضواء أحكام قانو اإليجارات فا دولة اإلمارات العربية
اللتحاا  /أحلا البسفا آل سعا  -.علا  :دار حنين189 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3054 : .
ردمك 978-9957-17-797-3 :
الواصفات / :اإليجارات//العقود//اإلمارات العربية اللتحاا/
/القانو /
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346.0486

346.0488

> < 1056
الرواشدة ،محمد ياسين
أحكام عقا الترخيص باستغالل براءا االختراع :دراسة مقارنة /
محلا ياسين الروا اا  -.علا  :دار وارل272 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/51 : .
ردمك 978-9957-91-586-5 :
الواصفات / :براءات االختراع//الحقوق القانونية//العقود//القانو
الخاص/
> < 1057
األحمد ،وسيم حسام الدين
قوانين العالمات التجارية فا الاول العربية  /وسيم حسام الاين
األحلا  -.علا  :دار غيااء 317 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5046 : .
ردمك 978-9957-96-598-3 :
الواصفات / :العالمات التجارية//القانو التجاري//البلاا
العربية/
> < 1058

346.0488

عويان ،أيمن محمد
الوسيط فا العالمات التجارية فا ضوء أحكام القضاء وآراء
الفقه /أيلن محلا عويا  -.علا  :مؤسسة الوراق431 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5816 : .
ردمك 978-9957-33-764-3 :
الواصفات / :العالمات التجارية//الللكية الصناعية//الحلاية
القانونية//االتفاقيات الاولية//القانو اللانا/
> < 1059

346.066

النسور ،حازم علي
رقابة مراقب عام الشركات على الشركة اللساهلة العامة  /حازم
علا النسور  -.علا  :دار أزهار الفكر159 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/2/841 : .
ردمك 978-9957-628-00-0 :
الواصفات / :القانو //الشركات/
> < 1060

346.07

شريبط ،وسيلة
ركة الشخص الواحا  /وسيلة
525 -.2019ص
ر .إ2018/6/2997 : .
ردمك 978-9957-95-575-5 :
الواصفات / :الشركات//القانو التجاري/

ريبط  -.علا  :دار األيام،
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> < 1061
346.07

346.565

346.565015

346.565025

346.565043

عبدلي ،حبيبة
القانو التجاري الجزارري( :التاجر ،األعلال التجارية ،اللحل
التجاري)  /حبيبة عبالا ،وفاء عبالا  -.علا  :دار األيام -. 2019 ،
182ص
ر .إ2019/7/3883 : .
ردمك 978-9957-95-751-3 :
الواصفات / :القانو التجاري//األعلال التجارية//القانو اللانا/
/الجزارر/
> < 1062
القضاة ،منذر عبد الكريم
الوجيز فا رح مصادر االلتزام وفق القانو اللانا األردنا
لطلبة الاراسات الشرعية والقانونية  /منذر عبا الكريم القضاا  -.علا  :دار
وارل للنشر والتوزيع302 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1036 : .
ردمك 978-9957-91-600-8 :
الواصفات / :القانو اللانا//الفقه اإلسالما//األرد /
> < 1063
الزعبي ،تيسير أحمد
قانو األحوال الشخصية ونظام صناوق تسليف النفقة وتعليلات
منح اإلذ بالزوا للن أكلل الخامسة عشرا سنة لسية من علره ولم
يكلل الثامنة عشرا وتعليلات تنظيم وتسجيل حجج التخار  /تيسير أحلا
الزعبا  -.ط -. 2علا  :اللؤلف79 -. 2019 ،ص  ( -.موسوعة األرد
القانونية ؛ ) 12
ر .إ2018/10/5132 : .
الواصفات / :قانو األحوال الشخصية//القانو الخاص//قانو
األسرا//األرد /
> < 1064
الزوايده ،عثمان محمد
الكفالة العينية فا القانو األردنا  /عثلا محلا الزواياه -.
علا  :اللؤلف132 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1590 : .
ردمك 978-9957-67-252-2 :
الواصفات / :الكفالة//العقود//القانو اللانا//األرد /
> < 1065
أبو زنط ،أحمد عبد المنعم
قانو الللكية العقارية رقم  13لسنة  / 2019أحلا عبا اللنعم
أبو زنط  -.علا  :اللؤلف96 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/5078 : .
الواصفات / :العقارات//حقوق الللكية//القانو الخاص//األرد /
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> < 1066
346.5650436

346.56504363

346.565066

346.56507

346.56507

الوحش ،عمر محمد
تطوير نظام قانونا أردنا لعقا اللشاركة اللتناقصة اللنت ية
بالتلليك  /علر محلا الوحش  -.علا  :اللؤلف229 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3887 : .
ردمك 978-9957-67-316-1 :
الواصفات / :عقود اإليجار التجارية//اإلسكا التأجيري//تلويل
البنوك//قانو الللكية//األرد /
> < 1067
جمعة ،عبد الرحمن أحمد
اللختصر فا رح القانو اللانا األردنا عقا البيع :دراسة
متقابلة مع الفقه اإلسالما والقوانين اللانية العربية  /عبا الرحلن أحلا
جلعة  -.علا  :اللؤلف381 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/231 : .
ردمك 978-9923-9746-0-5 :
الواصفات / :البيع اللنعقا//نقل الللكية//القانو اللانا/
/األرد /
> < 1068
الزعبي ،تيسير أحمد
قانو الشركات رقم  22لسنة 1997م وتعايالته  /تيسير أحلا
الزعبا  -.علا  :اللؤلف192 -. 2019 ،ص  ( -.موسوعة األرد
القانونية ؛ ) 29
ر .إ2018/10/5134 : .
الواصفات / :قانو الشركات//القانو التجاري//األرد /
> < 1069
األرناؤوط ،ابراهيم صبري
مبادئ القانو التجاري  /ابراهيم صبري األرناؤوط -.
اللؤلف318 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/12/6555 : .
ردمك 978-9957-67-430-4 :
الواصفات / :القانو التجاري//األعلال التجارية//القانو
اللانا//األرد /
> < 1070
القضاة ،منذر عبد الكريم
تشريعات التجارا اإللكترونية مع رح مجلل لقانو اللعامالت
اإللكترونية األردنا رقم  15لسنة 2015م  /منذر عبا الكريم القضاا -.
علا  :دار وارل237 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1048 : .
ردمك 978-9957-91-603-9 :
الواصفات / :التجارا اإللكترونية//القانو التجاري//األرد /

236

346.56507

346.569092

346.56910173

> < 1071
القضاة ،منذر عبد الكريم
القانو التجاري لطلبة االقتصاد ويليه مباحث قانونية فا قانو
العلل األردنا وقانو الضلا االجتلاعا األردنا وقانو تنظيم م نة
اللحاسبة القانونية  /منذر عبا الكريم القضاا  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
286ص
ر .إ2019/2/947 : .
ردمك 978-9957-91-599-5 :
الواصفات / :القانو التجاري//القانو اللانا//األرد /
> < 1072
األحمد ،وسيم حسام الدين
قوانين األسواق اللالية فا دول الخليج العربا  /وسيم حسام
الاين األحلا  -.علا  :دار غيااء262 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5049 : .
ردمك 978-9957-96-595-2 :
الواصفات / :السناات اللالية//األسواق اللالية//القانو
التجاري//دول الخليج العربية/
> < 1073
األحمد ،وسيم حسام الدين
اللركز القانونا لحقوق الطفل فا دولة اإلمارات العربية
اللتحاا  /وسيم حسام الاين األحلا  -.علا  :مؤسسة الوراق-. 2019 ،
144ص
ر .إ2019/10/5408 : .
ردمك 978-9957-33-752-0 :
الواصفات / :حقوق األطفال//القانو اللانا//اإلمارات العربية
اللتحاا//القانو /
> < 1074

346.620482

عويان ،أيمن محمد
الوسيط فا حقوق اللؤلف والحقوق اللجاورا  /أيلن محلا
عويا  -.علا  :مؤسسة الوراق507 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6073 : .
ردمك 978-9957-33-691-2 :
الواصفات / :حقوق النشر//الللكية الفكرية//الحلاية القانونية/
/مصر/
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347

347

> < 1075
بالل ،فاطمة عبد العزيز
نظام إدارا الاعوى اللانية :دراسة تطبيقية مقارنة  /فاطلة عبا
العزيز بالل  -.علا  :دار الشروق133 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5770 : .
ردمك 978-9957-00-782-9 :
الواصفات / :اإلجراءات اللانية//اللحاكم اللانية//القانو
اللانا/
> < 1076
صنوبر ،نور نبيل
رح قانو أصول اللحاكلات الشرعية  /نور نبيل صنوبر -.
علا  :دار اليازوري العللية224 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/4/1995 : .
ردمك 978-9957-12-824-1 :
الواصفات / :اللحاكلات//اإلجراءات (قانو )/
> < 1077

347

القضاة ،مفلح عواد
أصول التنفيذ وفقا ً ألحاث التعايالت لقانو التنفيذ :دراسة مقارنة /
مفلح عواد القضاا  -.علا  :مكتبة دار الثقافة304 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1857 : .
ردمك 978-9957-642-81-5 :
الواصفات / :اللحاكم//القانو /
> < 1078

347.012

القضاة ،مفلح عواد
البينات فا اللواد اللانية والتجارية دراسة مقارنة  /مفلح عواد
القضاا  -.علا  :مكتبة دار الثقافة344 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1859 : .
ردمك 978-9957-642-82-2 :
الواصفات / :اللحاكم//القضاء//القانو /
> < 1079

347.013

الحوامدة ،معتز محمد
دور اللحكم فا إجراءات التحكيم الااخلية  /معتز محلا الحواماا-.
علا  :دار اللعتز392 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1275 : .
ردمك 978-9957-65-194-7 :
الواصفات / :اللحاكم//النظام القضارا//قواعا اإلجراءات
القانونية/
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> < 1080
347.014

347.565

الكردي ،أمجد سليم
السلطة التقايرية للقاضا الجنارا فا تقاير األدلة والعقوبة :دراسة
مقارنة  /أمجا سليم الكردي  -.علا  :دار وارل480 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5606 : .
ردمك 978-9957-91-576-6 :
الواصفات / :القضاء الجنارا//السلطة القضارية//القضاا/
> < 1081
الزعبي ،محمد عبد الخالق
التحكيم فا اللواد اللانية والتجارية كنظام قانونا قضارا اتفاقا
من نوع خاص وفقا ً لقانو التحكيم األردنا رقم  31لسنة  2001واللعال
بالقانو رقم  16لسنة  / 2018محلا عبا الخالق الزعبا  -.علا  :اللؤلف،
416 -. 2019ص
ر .إ2019/12/6355 : .
الواصفات / :التحكيم التجاري//اللحاكم اللانية//القضاء//األرد /
> < 1082

347.56505

الزعبي ،تيسير أحمد
قانو أصول اللحاكلات اللانية رقم  24لسنة 1988م وتعايالته
واللعال رقم  31لسنة 2017م ونظام الخبرا أمام اللحاكم النظامية ونظام
تبليغ األوراق القضارية بواسطة الشركات  /تيسير أحلا الزعبا  -.ط-. 2
علا  :اللؤلف96 -. 2019 ،ص  ( -.موسوعة األرد القانونية ؛ ) 2
ر .إ2018/10/5131 : .
الواصفات / :اللحاكم اللانية//القانو اللانا/

 350اإلدارة العامة والعلوم العسكرية
351

351.0285

> < 1083
العلواني ،عديلة محمد
فنو اإلدارا الحايثة  /عايلة محلا العلوانا  -.علا  :دار أسامة،
216 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2764 : .
ردمك 978-9957-22-786-9 :
الواصفات / :التنلية اإلدارية//اإلدارا/
> < 1084
أبو حماد ،محمد عبد الرحمن
الحوكلة اإللكترونية وأداء العاملين  /محلا عبا الرحلن أبو
حلاد -.علا  :دار أمجا134 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1431 : .
ردمك 978-9923-25-010-5 :
الواصفات / :اللؤسسات الحكومية//اإلدارا العامة//تطبيقات
الحاسوب/

239

> < 1085
351.0285

ياسين ،سعد غالب
مقامة فا اإلدارا اإللكترونية  /سعا غالب ياسين  -.علا  :دار
اليازوري العللية347 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/338 : .
ردمك 978-9957-12-893-7 :
الواصفات / :اإلدارا العامة//نظم اللعلومات//تطبيقات الحاسوب/
> < 1086

351.74

الخزاعلة ،ياسر طالب
اإلدارا الشرطية اللعاصرا :النظرية واللفاهيم  /ياسر طالب
الخزاعلة ،ثارر خالا أبو عا ور ،محلا خلف أخو ار ياا  -.علا  :دار
الخليج289 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/3/939 : .
ردمك 978-9957-615-04-8 :
الواصفات / :اإلدارا//الشرطة//القيادا/
> < 1087

352.13

352.14

النقيب ،عاشور ليث
الثقافة السياسية ودورها فا تطوير قيادات الحكم اللحلا  /عا ور
ليث النقيب  -.علا  :دار أمجا335 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2439 : .
ردمك 978-9923-25-144-7 :
الواصفات / :الحكومة اللحلية//حكام اللحافظات//الثقافة السياسية/
/بغااد/
> < 1088
الجبوري ،عالء عبيس
الوحاات اإلدارية اللحلية بين الرقابة واالستقالل :دراسة مقارنة /
عالء عبيس الجبوري  -.علا  :دار أمجا268 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2440 : .
ردمك 978-9923-25-143-0 :
الواصفات / :العلوم اإلدارية//اإلدارا اللحلية//اإلصالحات
اإلدارية//الالمركزية//الرقابة//العراق//مصر/
> < 1089

352.2

بن صوشة ،محمد
إ كالية تلويل التنلية اللحلية  /محلا بن صو ة  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما416 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3413 : .
ردمك 978-9957-66-093-2 :
الواصفات / :التنلية//التلويل//اإلدارا العامة/

240

352.4

352.49565

> < 1090
الشيخ ،سعد عبد القهار
اإلدارا اللالية العامة  /سعا عبا الق ار الشيخ ،أثير أنور ريف،
عبا الرحلن عبيا جلعة  -.علا  :دار الوضاح290 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4814 : .
ردمك 978-9923-19-042-5 :
الواصفات / :اإلدارا اللالية//اللالية العامة//الضرارب//النفقات
العامة//الليزانية//السياسة اللالية/
> < 1091
مركز القدس للدراسات السياسية
الالمركزية اللالية فا حقل التطبيق :التجربة األردنية النا ئة /
مركز القاس للاراسات السياسية  -.علا  :اللركز79 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1687 : .
ردمك 978-9957-427-70-2 :
الواصفات / :إعااد الليزانية//اإلدارا اللالية الحكومية/
/الالمركزية//األرد /
> < 1092

352.6

بوراس ،فايزة
أساسيات تخطيط اللسار الوظيفا باللؤسسات  /فايزا بوراس -.
علا  :دار ومكتبة الحاما142 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3591 : .
ردمك 978-9957-66-106-9 :
الواصفات / :إدارا األفراد//التخطيط//االقتصاد/
> < 1093

352.6

الربابعة ،فاطمة علي
إدارا اللوارد البشرية :ماخل عللا تطبيقا  /فاطلة علا الربابعة،
غازي رسلا أبو قاعود ،عبا اللعطا محلا عساف  -.علا  :دار وارل،
414 -.2019ص
ر .إ2019/4/1976 : .
ردمك 978-9957-91-619-0 :
الواصفات / :إدارا األفراد//اللوارد البشرية//اإلدارا العامة/
> < 1094

352.6

زواتيني ،عبد العزيز
تنلية اللورد البشري فا التنظيم  /عبا العزيز زواتينا  -.علا :
مركز الكتاب األكاديلا276 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2791 : .
ردمك 978-9957-35-339-1 :
الواصفات / :إدارا األفراد//اإلدارا/

241

> < 1095
352.6

352.6

شتاتحة ،عائشة
األولوية التا يحتل ا رأس اللال البشري فا ظالل اقتصاد اللعرفة /
عارشة تاتحة  -.علا  :دار اليازوري العللية92 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2086 : .
ردمك 978-9957-12-855-5 :
الواصفات / :تنلية القوى العاملة//الطاقة البشرية//االقتصاد/
> < 1096
مركز السناسل للبحث وتطوير الموارد البشرية
دور رأس اللال البشري فا تطوير االقتصاد الذكا فا الوطن
العربا  /مركز السناسل للبحث وتطوير اللوارد البشرية  -.علا  :مؤسسة
الوراق542 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1504 : .
ردمك 978-9957-33-717-9 :
الواصفات / :تنلية القوى العاملة//الطاقة البشرية//االقتصاد//الوطن
العربا/
> < 1097

353

ويمير ،دايفيد
تحليل السياسة :اللفاهيم والللارسات  /دايفيا ويلير ،ايا فينينغ؛
ترجلة وفاء حسين أبو سلرا  -.علا  :دار الفكـر636 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4887 : .
ردمك 978-9957-92-223-8 :
الواصفات / :اإلصالحات اإلدارية//إدارا األفراد//اإلدارا العامة/
> < 1098

353.46

353.99

العسولي ،هداية محمود
فساد واستبااد بيا للرأي العام  /هااية محلود العسولا  -.علا :
دار غيااء205 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3866 : .
ردمك 978-9957-96-573-0 :
الواصفات / :الفساد//السياسة//فلسطين//دول الخليج العربا//مصر/
/إسراريل//أمريكا/
> < 1099
الصميدعي ،غزوان حسن
اللخاطر والسالمة اللختبرية لللتعاملين باللواد الكيلاوية  /غزوا
حسن الصلياعا  -.علا  :دار أمجا168 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2377 : .
ردمك 978-9957-99-770-0 :
الواصفات / :السالمة الصناعية//تعليلات الصحة والسالمة/
/اللختبرات/
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354.43

> < 1100
العزي ،علي رائد عبد الرضا
إدارا مصاريف الطاقة فا البنايات الحكومية  /علا رارا عبا
الرضا العزي  -.علا  :دار أمجا100 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1225 : .
ردمك 978-9957-99-745-8 :
الواصفات / :اقتصاديات الطاقة//اللبانا الحكومية/
> < 1101

355.02

عليون ،فادي محمد
الحس األمنا وإدارا الحرب  /فادي محلا عليو  -.علا  :دار
أمجا170 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5910 : .
ردمك 978-9957-99-689-5 :
الواصفات / :الحرب//اإلرهاب//األمن/
> < 1102

355.021

بومعزة ،عدنان
إدارا الحرب ورها النصر العسكري :األساسيات واألداء  /عانا
بومعزا  -.علا  :مؤسسة الوراق235 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3782 : .
ردمك 978-9957-33-746-9 :
الواصفات / :إدارا الحرب//االحتالل العسكري//السياسة
العسكرية//األسلحة//العلليات العسكرية/
> < 1103

355.03

355.03

بالجياللي ،محمد
التااعيات اإلقليلية للفشل الاوالتا فا منطقة لال أفريقيا  /محلا
بالجياللا  -.علا  :دار األيام248 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1159 : .
ردمك 978-9957-95-538-0 :
الواصفات / :األحوال السياسية//ليبيا //لال أفريقيا/
> < 1104
الدراجي ،رفاه عبد العظيم
السياسات العامة لألمن الوطنا فا مكافحة اإلرهاب  /رفاه عبا
العظيم الاراجا  -.علا  :دار أمجا318 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2945 : .
ردمك 978-9957-99-861-5 :
الواصفات / :األمن القوما//اإلرهاب//الجوانب السياسية/

243

> < 1105
355.03

راضي ،محمد فخري
األمن الرياضا ومواج ة الشغب والعنف  /محلا فخري
راضا -.علا  :دار أمجا138 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2980 : .
ردمك 978-9957-99-870-7 :
الواصفات / :الافاع//األمن القوما//الرياضة/
> < 1106

355.0335

نسيم ،بلهول
العقياا العسكرية الجزاررية :القيادا واالستراتيجية فا قر يتسم
بالخطورا  /بل ول نسيم  -.علا  :دار ومكتبة الحاما441 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1692 : .
ردمك 978-9957-66-072-7 :
الواصفات / :االستراتيجية العسكرية//العلليات العسكرية/
/الجزارر/
> < 1107

355.033553

جاسم ،أحمد مجيد
مستقبل اللؤسسة العسكرية فا النظام السياسا التركا بعا
محاولة انقالب تلوز  / 2016أحلا مجيا جاسم  -.علا  :دار دجلة،
342 -.2019ص
ر .إ2019/5/2323 : .
ردمك 978-9923-732-30-4 :
الواصفات / :السياسة العسكرية//األمن القوما//االنقالبات/
/تركيا/
> < 1108

355.28

الموسى ،سليمان
معسكرات الحسين للعلل والبناء  /سليلا اللوسى  -.علا  :وزارا
الثقافة167 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3209 : .
الواصفات / :العلل التطوعا//العلوم العسكرية/
> < 1109

355.4

الزلزلي ،زيد حازم
عسكرا اللجتلع :التأثيرات السياسية واألمنية  /زيا حازم
الزلزلا -.علا  :دار أمجا305 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5955 : .
ردمك 978-9957-99-695-6 :
الواصفات / :العلليات العسكرية//الجنود/

244

> < 1110
355.82

الحفيظ ،عماد محمد
أسلحة الامار الشامل ومخاطرها على بيئة اإلنسا ووجوده  /علاد
محلا الحفيظ  -.علا  :دار الرضوا 330 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3189 : .
ردمك 978-9957-76-666-5 :
الواصفات / :أسلحة التامير الشامل//البيئة/

 360المشاكل والخدمات االجتماعية والجمعيات الخيرية
361.3

> < 1111
عبد المجيد ،هشام سيد
أسس القياس وأساليبه فا البحث العللا والللارسة فا الخامة
االجتلاعية  /هشام سيا عبا اللجيا  -.علا  :دار اللسيرا527 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4335 : .
ردمك 978-9957-97-136-6 :
الواصفات / :الخامة االجتلاعية//أساليب التحليل//أساليب البحث/
> < 1112

362.104

362.4

السعيد ،هال نعيم
الثقافة الجنسية لأل خاص ذوي اإلعاقة :دليل أولياء األمور
واللتخصصين  /هال نعيم السعيا  -.علا  :دار وارل537 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4206 : .
ردمك 978-9957-91-650-3 :
الواصفات / :التربية الجنسية//األطفال اللعوقو //األسرا//الرعاية
االجتلاعية/
> < 1113
الياصجين ،فرحان محمد
ماخل لذوي االحتياجات الخاصة  /فرحا محلا الياصجين -.
علا  :دار آمنة217 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1974 : .
الواصفات / :التأهيل//اللعوقو //التربية الخاصة//مراكز التأهيل/
> < 1114

362.6

جمال ،رنا أحمد
طرارق العناية والتعامل مع كبار السن  /رنا أحلا جلال  -.علا :
دار ابن النفيس 175 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1822 : .
ردمك 978-9923-24-028-1 :
الواصفات / :رعاية اللسنو //أمراض الشيخوخة//الخامات
االجتلاعية/
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> < 1115
362.699

سبع ،هشام
اللسنين فا األسرا الجزاررية :الواقع واللأمول  /هشام سبع -.
علا  :دار األيام372 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2009 : .
ردمك 978-9957-95-551-9 :
الواصفات / :اللسنو //رعاية اللسنو //الجزارر/
> < 1116

362.73

الباز ،أحالم حسن
مؤسسات الطفولة ومنظلات ا = dnHpCnmmC phfDHDrDHmhf
 / ehC ugehHgeDHmhfأحالم حسن الباز ،فاروق جعفر عبا الحكيم ،زينب
علا علا  -.علا  :دار الفكـر480 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4127 : .
ردمك 978-9957-92-216-0 :
الواصفات / :مؤسسات الرعاية االجتلاعية//رعاية الطفولة/
/الخامات االجتلاعية/
> < 1117

362.83

362.83959

فضلون ،الزهراء
قضايا اللرأا فا اللجتلع الجزارري  /الزهراء فضلو  -.علا :
دار األيام450 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2024 : .
ردمك 978-9957-95-708-7 :
الواصفات / :اللرأا//مشاكل اجتلاعية//الجزارر/
> < 1118
فقيه ،ميساء شاهر بركات
خفض الضغوط النفسية وتحسين مستوى الحياا لاى النساء
اللطلقات  /ميساء اهر بركات فقيه  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
100ص
ر .إ2018/9/4852 : .
ردمك 978-9923-17-006-9 :
الواصفات / :التفكك األسري//الطالق//الجوانب النفسية//اللرأا/
/اللشاكل االجتلاعية/
> < 1119

363.1

قشوع ،باسم حافظ
أوضاع الصحة والسالمة الل نية وأثرها على التنلية االقتصادية
واالجتلاعية  /باسم حافظ قشوع  -.علا  :دار أمجا276 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/470 : .
ردمك 978-9957-99-973-5 :
الواصفات / :السالمة الل نية//العلال//الصحة الل نية/

246

> < 1120
363.24

363.25

زوليخة ،زوزو
أساليب التحري الخاصة :تقنية اعتراض اللراسالت وتسجيل
األصوات والتقاط والصور (دراسة مقارنة)  /زوزو زوليخة  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما469 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3613 : .
ردمك 978-9957-66-167-0 :
الواصفات / :الاليل الجنارا//األدلة//استجواب الشرطة//التحقيق
الجنارا/
> < 1121
الحمداني ،نادية مصطفى
التعسف فا إجراءات التحقيق الجزارية  /نادية مصطفى
الحلاانا -.علا  :دار ومكتبة الحاما280 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3774 : .
ردمك 978-9957-66-175-5 :
الواصفات / :التحقيق فا الجرارم//التحقيق الجنارا//استجواب
الش ود//علم اإلجرام/
> < 1122

363.25

زوليخة ،زوزو
أساليب التحري الخاصة :البحث والتحري الجنارا وفق أسلوب
التسرب (دراسة مقارنة)  /زوزو زوليخة  -.علا  :دار ومكتبة الحاما،
457(1 -.2019ص)
ر .إ2019/7/3615 : .
ردمك 978-9957-66-164-9 :
الواصفات / :التحقيق فا الجرارم//الجرارم الجنارية//خامات
الشرطة/
> < 1123

363.25

363.32

العرود ،عالء علي
أركا فا التحري كإجراء من إجراءات البحث الجنارا  /عالء
علا العرود  -.علا  :دار زهرا 150 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2893 : .
ردمك 978-9957-88-483-3 :
الواصفات / :التحقيق الجنارا//التحقيق فا الجرارم//البحث
الجنارا/
> < 1124
االتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوم االجتماعية (:2018 :1
تونس)
اللؤتلر العللا اللحكم :العنف فا الخطاب اإلعالما بين التصعيا
والتكريس للحوار  /االتحاد الاولا لللؤرخين للتنلية والثقافة والعلوم
االجتلاعية  -.علا  :مؤسسة الوراق391 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1321 : .
ردمك 978-9957-33-643-1 :
الواصفات / :العنف//اللشاكل االجتلاعية//اإلعالم/
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> < 1125
363.32

363.323

363.325

شطاره ،بالل عادل
الاور االجتلاعا للرياضة فا مواج ة االنحراف والسلوك
العاوانا  /بالل عادل طاره  -.علا  :دار أمجا158 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2982 : .
ردمك 978-9957-99-867-7 :
الواصفات / :العنف//االنحراف االجتلاعا//الرياضة/
> < 1126
جمعه ،فرج خير الدين
التعصب والعنف فا اللجال الرياضا  /فر خير الاين جلعه -.
علا  :دار أمجا114 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2723 : .
ردمك 978-9957-99-836-3 :
الواصفات / :العنف//الرياضة//التعصب/
> < 1127
أبو رمان ،سامر رضوان
التطرف والناس :استطالعات الرأي العاللية حول تنظيم الاولة
داعش  /سامر رضوا أبو رما  -.علا  :دار كنوز اللعرفة-. 2019 ،
205ص
ر .إ2018/10/5268 : .
ردمك 978-9957-74-779-4 :
الواصفات / :الجرارم ضا اإلنسانية//اإلرهاب//استطالعات الرأي
العام/
> < 1128

363.325

شقرة ،علي خليل
إعالم التنظيلات اللتطرفة  /علا خليل قرا  -.علا  :دار أسامة،
160 -. 2019ص
ر .إ2018/8/3901 : .
ردمك 978-9957-22-794-4 :
الواصفات / :اإلعالم//اإلرهاب//الجلاعات اللعرضة للت ايا/
/البلاا العربية/
> < 1129

363.325

الهاشمي ،رفد عيادة
اإلرهاب اإللكترونا  /رفا عيادا ال ا لا  -.علا  :دار أمجا،
100 -. 2019ص
ر .إ2018/1/365 : .
ردمك 978-9957-99-719-9 :
الواصفات / :اإلرهاب//اللشاكل السياسية//اإلنترنت/
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363.7

> < 1130
أبو هزيم ،رياض سالم
اقتصاديات النظم البيولوجية والتحايات البيئية فا القر 21
ومواج ت ا  /رياض سالم أبو هزيم ،بتول رياض أبو هزيم ،م نا رياض
أبو هزيم  -.علا  :دار اللأمو 383 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4219 : .
ردمك 978-9957-77-519-3 :
الواصفات / :التلوث//التواز البيئا//اللشكالت البيئية/
/األرد /
> < 1131

363.7

بوترعه ،بالل
البيئة فا التراث الفكري والفقه التشريعا  /بالل بوترعه -.
علا  :دار ومكتبة الحاما129 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3542 : .
ردمك 978-9957-66-103-8 :
الواصفات / :البيئة//التراث//التشريع/
> < 1132

363.7

363.70956324

المقبل ،هشام حاتم
الرياضة والتربية البيئية  /هشام حاتم اللقبل  -.علا  :دار
أمجا156 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3028 : .
ردمك 978-9957-99-872-1 :
الواصفات / :البيئة//الرياضة/
> < 1133
الزيدي ،نشوان محمود
جغرافيا التلوث البيئا :دراسة جغرافية تطبيقية مياانية  /نشوا
محلود الزياي  -.علا  :دار أمجا405 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2945 : .
ردمك 978-9923-25-184-3 :
الواصفات / :التلوث البيئا//اللشاكل البيئية//اللوصل
(العراق)/
> < 1134

363.728

الهاشمي ،رفد عيادة
الحلاية الاولية من أثر النفايات الخطرا :اتفاقية بازل أنلوذجا ً  /رفا
عيادا ال ا لا  -.علا  :دار أمجا140 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2375 : .
ردمك 978-9957-99-769-4 :
الواصفات / :الفضالت الخطرا//اللشكالت البيئية/
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> < 1135
363.74

الجميلي ،حنان محمد
الصوت والضوضاء فا العلارا والبيئة الحضرية  /حنا محلا
الجليلا  -.علا  :دار وارل356 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2169 : .
ردمك 978-9957-91-519-3 :
الواصفات / :الضجيج اللشوش//التلوث البيئا//البيئة الحضرية/
> < 1136

364

الحداد ،مهند وليد
أصول علل ّا اإلجرام والعقاب  /م نا وليا الحااد  -.علا  :مؤسسة
الوراق327 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6119 : .
ردمك 978-9957-33-700-1 :
الواصفات / :الجريلة//اللجرمو //العقوبات//القانو الجنارا/
> < 1137

364.1

364.131

364.137

براك ،أحمد
الجرارم اإللكترونية فا التشريع الفلسطينا :دراسة تحليلية تأصيلية
مقارنة  /أحلا براك ،عبا القادر صابر جرادا  -.علا  :دار الشروق-.2019 ،
457ص
ر .إ2018/7/3049 : .
ردمك 978-9957-00-716-4 :
الواصفات / :الجرارم//اإلنترنت//القانو الجنارا/
> < 1138
الطهراوي ،فادي عبد الكريم
أساليب الجلاعات اللتطرفة فا نشر الفكر اإلرهابا بين الشباب /
فادي عبا الكريم الط راوي  -.علا  :دار زهرا 179 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1684 : .
ردمك 978-9957-88-470-3 :
الواصفات / :الجلاعات اللتطرفة//اإلرهاب//الجرارم السياسية/
/اللشاكل االجتلاعية/
> < 1139
الجوراني ،إيمان محمود
واجب اإلدارا فا منع اإلتجار بالبشر ومكافحته :دراسة مقارنة /
إيلا محلود الجورانا  -.علا  :دار أمجا396 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/476 : .
ردمك 978-9957-99-969-8 :
الواصفات / :االتجار بالبشر//الجرارم//اإلدارا//القانو /
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> < 1140
364.152

364.16

ياسين ،محمد طه
جريلة القتل فا الي ودية واللسيحية واإلسالم  /محلا طه ياسين،
ثارر غازي عبود  -.علا  :دار أمجا306 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5877 : .
ردمك 978-9957-99-672-7 :
الواصفات / :القتل//الجريلة//الي ودية//اللسيحية//اإلسالم/
> < 1141
األسدي ،كريم منشد خنياب
جرارم النصب واالحتيال وعالقت لا بالجرارم اللشاب ة ل لا فا
القانو الجنارا  /كريم منشا خنياب األساي  -.علا  :اآل نا رو -. 2019 ،
335ص
ر .إ2015/9/4623 : .
ردمك 978-9957-585-82-2 :
الواصفات / :النصب واالحتيال//القانو الجنارا//اللشاكل
االجتلاعية/
> < 1142

364.16

الرحباني ،عبير شفيق
الجرارم اإللكترونية ومخاطرها  /عبير فيق الرحبانا  -.علا :
دار الثقافة472 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3724 : .
ردمك 978-9923-15-040-5 :
الواصفات / :الجرارم الحاسوبية//مكافحة الجريلة//قوانين الجرارم/
/األرد /
> < 1143

364.16

سينغ ،سريجان بال
النلر األسود  /سريجا بال سينغ؛ ترجلة فادية محلا أبو زيا -.
علا  :دار البيرونا229 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5785 : .
ردمك 978-9957-620-90-5 :
الواصفات / :جرارم األموال//تزييف النقود//األوراق النقاية/
> < 1144

364.36

بن تروش ،عماد
األحااث اللنحرفو  :اللفاهيم ،النظريات ،تاابير اإلصالح وإعادا
التربية  /علاد بن تروش  -.علا  :دار األيام270 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1183 : .
ردمك 978-9957-95-539-7 :
الواصفات / :اللشاكل االجتلاعية//االنحراف/
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> < 1145
364.36

سعيدي ،فريدة بشيش
األسرا وجنوح األحااث :دراسة مياانية  /فرياا بشيش سعياي -.
علا  :دار األيام220 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2269 : .
ردمك 978-9957-95-717-9 :
الواصفات / :جنوح األحااث//اللشاكل االجتلاعية//االنحراف
االجتلاعا//بيئة األسرا//التنشئة االجتلاعية/
> < 1146

365.9563

الشمري ،جاسم سلمان
معتقلو فا صاالت القلار السياسا  /جاسم سللا الشلري -.
علا  :دار أمجا115 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2134 : .
ردمك 978-9923-25-082-2 :
الواصفات / :إدارا السجو //اللعتقالت//األحوال السياسية/
/العراق/
> < 1147

365.9564

أبو محمود ،ركاد سالم
من ظللة األسر إلى نور الحرية  /ركاد سالم أبو محلود  -.علا :
دار الشروق200 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4603 : .
ردمك 978-9957-00-755-3 :
الواصفات / :مقاومة اإلحتالل//اللعتقلو //السجناء السياسيو /
/فلسطين//اإلحتالل اإلسراريلا/
> < 1148

365.9564

الرجوب ،جبريل محمد
زنزانة  :704تجربة أسرى الثورا الفلسطينية بين نفحة وجنيا /
جبريل محلا الرجوب  -.علا  :دار الشروق284 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4521 : .
ردمك 978-9957-00-754-6 :
الواصفات / :اللعتقلو //إصالح السجو //الفلسطينيو /
/العقوبات//السجو /
> < 1149

368

حيتالة ،معمر
تنظيم ومراقبة نشاط ركات إعادا التأمين البحري  /معلر
حيتالة -.علا  :دار األيام198 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2010 : .
ردمك 978-9957-95-705-6 :
الواصفات  / :ركات التأمين//التأمين البحري//مراقبة الشركات/
/إعادا التأمين/
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> < 1150
368.0065

أبو بكر ،عيد أحمد
إدارا الخطر والتأمين  /عيا أحلا أبو بكر ،وليا اسلاعيل السيفو-.
علا  :دار اليازوري العللية386 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/310 : .
ردمك 978-9957-12-883-8 :
الواصفات / :إدارا اللخاطر//اتخاذ القرارات//التأمين/

> < 1151
368.2

حيتالة ،معمر
النظام القانونا إلعادا التأمين البحري  /معلر حيتالة  -.علا :
دار األيام216 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2009 : .
ردمك 978-9957-95-704-9 :
الواصفات / :التأمين البحري//الحوادث البحرية//النقل البحري/
/إعادا التأمين/
> < 1152

368.32

شكري ،بهاء بهيج
التأمين على األ خاص  /ب اء ب يج كري  -.علا  :مكتبة دار
الثقافة519 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5920 : .
ردمك 978-9923-15-026-9 :
الواصفات / :التأمينات على الحياا //ركات التأمين//التأمين/

 370التربية والتعليم
370

> < 1153
األزيرجاوي ،علي عبد داخل
التعليم اللستلر :جوانب نظرية ونلاذ تطبيقية  /علا عبا داخل
األزيرجاوي  -.علا  :دار الرضوا 318 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2520 : .
ردمك 978-9957-76-654-2 :
الواصفات / :التعليم/
> < 1154

370

حمداوي ،جميل عمرو
سوسيولوجيا التربية  /جليل علرو حلااوي  -.علا  :مؤسسة
الوراق263 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4547 : .
ردمك 978-9957-33-670-7 :
الواصفات / :علم االجتلاع التربوي//التربية/
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> < 1155
370

الفقعاوي ،محمد زهدي
فعالية التعليم للنصة إدمودو اإللكترونية :دراسة محكلة  /محلا
زهاي الفقعاوي  -.علا  :دار زهاي100 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4043 : .
ردمك 978-9957-689-96-4 :
الواصفات / :التعليم //اإلنترنت/
> < 1156

370.072

حسين ،نغم هادي
مناهج البحث العللا فا التربية وعلم النفس  /نغم هادي حسين -.
علا  :دار صفاء280 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4432 : .
ردمك 978-9957-687-66-3 :
الواصفات / :البحث (معلومات)//التربية//علم النفس/
> < 1157

370.1

خميس ،شيماء علي
نظريات التعلم  /يلاء علا خليس  -.علا  :دار صفاء-.2019 ،
174ص
ر .إ2018/6/3005 : .
ردمك 978-9957-687-25-0 :
الواصفات / :التعلم//التعليم//اإلدارا اللارسية/
> < 1158

370.1

العباسي ،منذر مبدر
التصليم التعليلا بين النظرية والتطبيق = hfDureDHmhep
 / t fHghمنذر مبار العباسا ،وصفا محلا التليلا  -.علا  :دار غيااء،
285 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5876 : .
ردمك 978-9957-96-611-9 :
الواصفات / :التربية//التعلم (نظريات)/
> < 1159

370.1

فينسر ،تورين م.
اللارسة كلسيرا  /تورين م .فينسر؛ ترجلة ربى محلا العاصا -.
علا  :دار األهليـة256 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5904 : .
ردمك 978-9957-39-276-5 :
الواصفات / :أساليب التاريس//طرق التعلم//التعليم/
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> < 1160
370.1

كماش ،يوسف الزم
سيكولوجية التعلم والتعليم  /يوسف الزم كلاش ،عبا الكاظم جليل
حسا  -.علا  :دار الخليج408 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/7/3422 : .
ردمك 978-9957-615-17-8 :
الواصفات / :علم النفس التربوي/
> < 1161

370.1

مليكة ،عقون
سوسيولوجيا اللارسة والتكوين فا الجزارر  /عقو مليكة ،تيكور
قلفاط أحلا  -.علا  :دار األيام202 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5232 : .
ردمك 978-9957-95-606-6 :
الواصفات / :التربية//التعليم//اللناهج//الجزارر/
> < 1162

370.1

المولى ،يوسف عيد
ماخل إلى التربية  /يوسف عيا اللولى  -.علا  :دار الراية،
190 -.2019ص
ر .إ2018/12/6203 : .
ردمك 978-9957-622-70-1 :
الواصفات / :التربية//فلسفة التربية//التعلم/
> < 1163

370.118

370.118

السبوع ،ماجدة خلف
ريادا األعلال والتعليم الريادي  /ماجاا خلف السبوع  -.علا  :دار
وارل205 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5530 : .
ردمك 978-9957-91-674-9 :
الواصفات / :التنلية التربوية//اإلبااع//أساليب التاريس//األهااف
التربوية//التعليم الريادي/
> < 1164
الهاشمي ،عبد الرحمن عبد
استراتيجيات التعلم والتعليم فا ضوء اقتصاد اللعرفة  /عبا
الرحلن عبا ال ا لا ،فارزا محلا العزاوي ،ابراهيم أحلا الشرع  -.علا :
مؤسسة الوراق337 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1695 : .
ردمك 978-9957-33-724-7 :
الواصفات / :اإلبااع الثقافا//اللعرفة//التفكير اإلبااعا/
/اللؤسسات التعليلية//التربية والتعليم/

255

370.15

> < 1165
أبو جودة ،يحيى جاسر
الذكاء االجتلاعا ودافعية اإلنجاز  /يحيى جاسر أبو جودا -.
علا  :دار زهاي117 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3276 : .
ردمك 978-9957-689-87-2 :
الواصفات / :علم النفس التربوي//الذكاء/
> < 1166

370.15

أبو حليل ،كريم عبيس
الحوار :مفاهيله ،أنواعه ،تطبيقاته التربوية  /كريم عبيس أبو
حليل -.علا  :دار صفاء310 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3945 : .
ردمك 978-9957-687-43-4 :
الواصفات / :الحوار//علم النفس التربوي//التربية/
> < 1167

370.15

بحري ،منى يونس
السايكولوجية اإليجابية  /منى يونس بحري  -.علا  :دار صفاء،
208 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4290 : .
ردمك 978-9957-687-51-9 :
الواصفات / :علم النفس التربوي//علم النفس/
> < 1168

370.15

370.15

الحياني ،صبري بردان
اإلر اد والصحة النفسية  /صبري بردا الحيانا  -.علا  :دار
صفاء320 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4410 : .
ردمك 978-9957-687-60-1 :
الواصفات / :الصحة النفسية//علم النفس التربوي/
> < 1169
خضيرات ،محمد عبدهللا
رؤية معاصرا فا استراتيجيات التفكير الليتامعرفية  :نلاذ
وتطبيقات فا التاريس  /محلا عباهللا خضيرات  -.إربا :دار الكتاب الثقافا،
292 -. 2019ص
ر .إ2019/1/84 : .
ردمك 978-9923-711-40-8 :
الواصفات / :التفكير//التعلم//علم النفس التربوي/

256

370.15

> < 1170
الخولي ،أحمد عبد الكريم
اللارسة اآلمنة :مغاهيم وآفاق  /أحلا عبا الكريم الخولا  -.علا :
دار زهرا 155 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/255 : .
ردمك 978-9957-88-415-4 :
الواصفات / :علم النفس التربوي//اإلدارا اللارسية/
> < 1171

370.15

370.15

الزامل ،مهند غازي
كيف تنجح وتتفوق وتطرد الخوف فا االمتحا  /م نا غازي
الزامل  -.علا  :دار ومكتبة الحاما115 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2112 : .
ردمك 978-9957-66-124-3 :
الواصفات / :االمتحانات//طرق الاراسة//الذاكرا//علم النفس
التربوي/
> < 1172
السفاسفة ،محمد ابراهيم
الاليل العللا لللر اين التربويين والنفسيين فا التاريب اللياانا /
محلا ابراهيم السفاسفة ،للياء صالح ال واري  -.علا  :دار حنين-. 2019 ،
255ص
ر .إ2018/11/5717 : .
ردمك 978-9957-17-810-9 :
الواصفات / :علم النفس التربوي//التوجيه التربوي//اإلر اد
النفسا/
> < 1173

370.15

شبر ،مي مكي
تجارب صفية للختلف اللراحل اللارسية  /ما مكا بر  -.علا :
دار الصايل504 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/912 : .
ردمك 978-9923-710-31-9 :
الواصفات / :علم النفس التربوي//سيكولوجية التربية//التوجيه
التربوي/
> < 1174

370.15

صالحي ،سعيدة
فا علم النفس االجتلاعا :سلات الشخصية والتوافق النفسا /
سعياا صالحا  -.علا  :دار ابن بطوطة153 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1702 : .
الواصفات / :علم االجتلاع النفسا التربوي//اختبارات الشخصية/
/العلليات العقلية//التحصيل الاراسا/
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> < 1175
370.15

370.15

الطريحي ،فاهم حسين
اإلر اد والصحة النفسية  /فاهم حسين الطريحا ،حسين ربيع
حلادي  -.علا  :دار األيام200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4965 : .
ردمك 978-9957-95-597-7 :
الواصفات / :التوجيه التربوي//علم النفس التربوي/
> < 1176
العرنوسي ،ضياء عويد
سيكولوجية التعلم الصفا  /ضياء عويا العرنوسا ،مجا ملتاز
علرا  -.علا  :دار صفاء264 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4433 : .
ردمك 978-9957-687-68-7 :
الواصفات / :علم النفس التربوي/
> < 1177

370.15

عينو ،عبدهللا أحمد
األنلاط الشخصية للتالميذ وفن التعامل مع ا  /عباهللا أحلا عينو -.
علا  :دار أسامة144 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2424 : .
ردمك 978-9957-22-765-4 :
الواصفات / :علم النفس التربوي//الشخصية//الطالب/
> < 1178

370.15

ليموف ،دوغ
رفع مستوى التوقعات األكاديلية  /دوغ ليلوف؛ ترجلة أكاديلية
الللكة رانيا لتاريب اللعللين  -.علا  :دار اللن ل250 -. 2019 ،ص -.
(سلسلة علم بثقة ; ) 2
ر .إ2018/9/4754 : .
ردمك 978-9957-93-496-5 :
الواصفات / :علم النفس التربوي//التاريس//التربية//علم النفس/
> < 1179

370.152

حميد ،سلمى مجيد
م ارات التفكير بين النظرية والتطبيق :التفكير التاريخا أنلوذجا ً /
سللى مجيا حليا ،محلا عانا محلا  -.علا  :دار أمجا140 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4402 : .
ردمك 978-9957-99-912-4 :
الواصفات / :التفكير//التعليم//اإلدارا اللارسية/
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370.152

370.1523

370.1523

370.1523

> < 1180
المساعفة ،أحمد جميل
الظل الوارف فا تنلية التفكير والذكاء ال ادف :ألسس النظرية
والتطبيقات الرياضية  /أحلا جليل اللساعفة  -.علا  :دار يافا العللية،
166 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2116 : .
ردمك 978-9957-697-68-6 :
الواصفات / :الذكاء//تنلية العلليات العقلية//الطلبة//التعليم/
> < 1181
الجنابي ،فرمان قحط رحيمة
التعلم النشط وفاعلية فا تنلية الل ارات التاريسية  /فرما قحط
رحيلة الجنابا  -.علا  :دار الرضوا 400 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4414 : .
ردمك 978-9957-76-681-8 :
الواصفات / :التعلم//الطلبة//أساليب التاريس/
> < 1182
شواهين ،خير سليمان
التعلم الفعال =  / IeDHe I euhHhgخير سليلا
إربا :عالم الكتب الحايث178 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2047 : .
ردمك 978-9957-686-45-1 :
الواصفات / :التعلم//طرق التعلم//التربية/

واهين -.

> < 1183
عبد الحسين ،وسام صالح
أنلاط التعلم وتطبيقاته بين اللعلم واللتعلم  /وسام صالح عبا
الحسين ،للى سلير حلودي ،محلا سعا جبر  -.علا  :دار الرضوا ،
232 -.2019ص
ر .إ2018/5/2388 : .
ردمك 978-9957-76-650-4 :
الواصفات / :التعلم//اإلدارا التربوية/
> < 1184

370.1524

شناوة ،جبار رشك
البنارية والتفكير االستااللا فا طرارق التاريس :أبلتو أنلوذجا ً/
جبار ر ك ناوا ،آثار رزاق عبا األمير  -.علا  :دار الوضاح-. 2019 ،
240ص
ر .إ2018/9/4381 : .
ردمك 978-9957-634-94-0 :
الواصفات / :التفكير//طرق التعلم//أساليب التاريس/
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> < 1185
370.1524

الصفار ،ثائر قاسم
التفكير اللتوازي :تنليته ،أسسه ،تطبيقاته (برنامج الكورت
أنلوذجاً)  /ثارر قاسم الصفار  -.علا  :دار ابن النفيس200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5946 : .
ردمك 978-9923-718-77-3 :
الواصفات / :التفكير اللباع//التعلم//طرق التعلم//علم النفس
التربوي/
> < 1186

370.1524

الصفار ،عفاف
كيف تكو مفكراً مباعا ً وناقااً  /عفاف الصفار  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما100 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/539 : .
ردمك 978-9957-66-119-9 :
الواصفات / :التفكير اللباع//اللؤسسات التربوية//علم النفس
التربوي/
> < 1187

370.1524

العنزي ،نايف دالش
أنلاط التفكير لاى الطلبة اللوهوبين( :التفاؤل والتشاؤم)  /نايف
دالش العنزي  -.علا  :دار زهاي142 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3712 : .
ردمك 978-9923-17-095-3 :
الواصفات / :التفكير اإلبااعا//سيكولوجية التعلم//الطالب
اللوهوبو //التعلم/
> < 1188

370.154

نوفل ،محمد بكر
التعلم اللستنا إلى التحفيز :حقيبة التطوير الل نا لللعللين  /محلا
بكر نوفل  -.علا  :دار اللسيرا732 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3582 : .
ردمك 978-9957-97-148-9 :
الواصفات / :التحفيز//الاافعية للتعلم//طرق التعلم//فلسفة التعليم/
> < 1189

370.157

الحردان ،أمل شامان
العصف الذهنا وتطبيقاته فا التعليم  /أمل اما الحردا -.
علا  :دار يافا العللية244 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2336 : .
ردمك 978-9957-697-73-0 :
الواصفات / :التفكير اإلبااعا//العلليات العقلية//التعليم/
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> < 1190
370.157

غريغ ،راسيل
تعليم التفكير اإلبااعا والناقا فا اللاارس  /راسيل غريغ ،هيلين
لويس؛ ترجلة ساجاا مصطفى عطاري  -.علا  :دار الفكـر-. 2019 ،
382ص
ر .إ2019/9/4886 : .
ردمك 978-9957-92-224-5 :
الواصفات / :التفكير اللباع//طرق التعلم//االبتكار/
> < 1191

370.158

370.7

كزيز ،آمال
الللارسات الثقافية فا التربية والتعليم  /آمال كزيز  -.علا :
مركز الكتاب األكاديلا152 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1870 : .
ردمك 978-9957-35-327-8 :
الواصفات / :التربية البيئية//التربية والتعليم/
> < 1192
أبو عالم ،رجاء محمود
ماخل إلى مناهج البحث التربوي  /رجاء محلود أبو عالم -.
ط -.5علا  :دار حنين240 -. 2019 ،ص
ر .إ2013/6/2103 : .
ردمك 978-9957-17-207-7 :
الواصفات / :األبحاث التربوية//التربية//التعلم/
> < 1193

370.956

370.9565

صالح ،محمد السيد
التعليم فا الوطن العربا :قضايا وإ كاالت  /محلا السيا صالح-.
علا  :مؤسسة الوراق227 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3293 : .
ردمك 978-9957-33-656-1 :
الواصفات / :التعليم//البلاا العربية/
> < 1194
المدني ،زياد عبد العزيز
التعليم فا رق األرد منذ أواخر الع ا العثلانا وحتى االستقالل
1946-1886م  /زياد عبا العزيز اللانا  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
196ص
ر .إ2019/7/3872 : .
ردمك 978-9957-67-314-7 :
الواصفات / :التعليم//الع ا العثلانا //رق األرد /

261

> < 1195
371

371.009563

371.009563

بعلي ،حفناوي
معاها التعليم التقلياية ودورها فا الحياا الثقافية فا اإلصالح
والكفاح  /حفناوي بعلا  -.علا  :دار األيام470 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1135 : .
ردمك 978-9957-95-534-2 :
الواصفات / :اللاارس//اللؤسسات التربوية//الجزارر/
> < 1196
الناصري ،ابراهيم فاضل
التعريف باللاارس التكريتية فا التراث الحضاري لبالد الشام
والعراق ومصر والسعودية  /ابراهيم فاضل الناصري  -.علا  :دار أمجا،
158 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2840 : .
ردمك 978-9957-99-859-2 :
الواصفات / :اللاارس//التعليم//البلاا العربية/
> < 1197
الناصري ،ابراهيم فاضل
اللارسة ال لامية صرح حضاري زاهر يخلاه موقع تراثا داثر/
ابراهيم فاضل الناصري  -.علا  :دار اللعتز78 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3529 : .
ردمك 978-9957-65-155-8 :
الواصفات / :اللارسو //اللاارس//العراق/
> < 1198

371.00965

371.02

بعلي ،حفناوي
ماارس التعليم الكبرى والنخبة الوطنية الثقافية فا الجزارر /
حفناوي بعلا  -.علا  :دار األيام466 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1123 : .
ردمك 978-9957-95-531-1 :
الواصفات / :اللاارس//الجزارر/
> < 1199
الريماوي ،محمد غاندي
اللزيج التسويقا لللاارس الخاصة  /محلا غاناي الريلاوي -.
علا  :دار زهاي109 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2114 : .
ردمك 978-9923-17-069-4 :
الواصفات / :اللاارس الخاصة//التسويق//التعليم/

262

371.1

371.1

> < 1200
امبو سعيدي ،عبدهللا خميس
استراتيجيات اللعلم للتاريس الفعال / :عباهللا خليس امبو سعياي،
عزا بنت سيف البرياية ،هاى علا الحوسنية  -.علا  :دار اللسيرا-. 2019 ،
607ص
ر .إ2018/7/3757 : .
ردمك 978-9957-97-133-5 :
الواصفات / :اللارسو //التاريس//التعليم/
> < 1201
داود ،صالح عبد الحافظ
لكا تكو معللا ً أفضل :طبشورا ولوح  /صالح عبا الحافظ داود -.
علا  :دار البيرونا240 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/952 : .
ردمك 978-9923-22-013-9 :
الواصفات / :اللارسو //العالقات بين اللارسين والطالب//علم
االجتلاع التربوي/
> < 1202

371.1

دخيل هللا ،رفعه مبارك
معلم القر الحادي والعشرين الرؤى التربوية الل نية والتاريبية /
رفعه مبارك دخيل هللا  -.علا  :اآل نا رو 243 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4022 : .
ردمك 978-9923-13-143-5 :
الواصفات / :اللارسو //تاريب اللارسين//اللؤهالت الل نية/
/طرق التعليم//النظام التربوي/
> < 1203

371.1

زامل ،مجدي علي
قضايا معاصرا فا التربية :نلاذ وتحوالت راراا فا التربية
والتعليم والتعلم  /مجاي علا زامل  -.علا  :دار وارل244 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/427 : .
ردمك 978-9957-91-592-6 :
الواصفات / :التربية//اللارسو //الكفاءات التاريسية//استراتيجية
التعلم/
> < 1204

371.1

الزامل ،مهند غازي
كيف تكو معللا ً  /م نا غازي الزامل  -.علا  :دار ومكتبة الحاما،
163 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2111 : .
ردمك 978-9957-66-125-0 :
الواصفات / :م ارات التاريس//النشاط الصفا//اللارسو //أساليب
التاريس/

263

371.1

371.1

> < 1205
الزيات ،عبد الوهاب حسن
كفايات معللا التربية البانية  /عبا الوهاب حسن الزيات  -.علا :
دار أمجا170 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2801 : .
ردمك 978-9957-99-845-5 :
الواصفات / :اللارسو //التربية البانية/
> < 1206
الزيات ،عبد الوهاب حسن
معلم التربية الرياضية واكتشاف اللواهب  /عبا الوهاب حسن
الزيات  -.علا  :دار أمجا160 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2702 : .
ردمك 978-9957-99-834-9 :
الواصفات / :اللارسو //اللواهب//الرياضة/
> < 1207

371.1

371.1

371.102

شوكت ،محمد أمين
إعااد معلم التربية البانية  /محلا أمين وكت  -.علا  :دار أمجا،
174 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2800 : .
ردمك 978-9957-99-846-2 :
الواصفات / :اللارسو //التربية البانية/
> < 1208
عبد العاطي ،حماده رشدي
تاريب اللعللين داخل اللارسة اإلطار الفكري واللن جا  /حلاده
ر اي عبا العاطا  -.علا  :دار اللبادرا 286 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3452 : .
ردمك 978-9957-684-59-4 :
الواصفات / :اللارسو //التاريب//اإلدارا اللارسية/
> < 1209
الحسناوي ،حاكم موسى
فاعلية طرارق التاريس الحايثة فا تنلية االتجاهات العللية  /حاكم
موسى الحسناوي  -.علا  :دار ابن النفيس299 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة
مسرحيات مارسية )
ر .إ2019/2/801 : .
ردمك 978-9923-718-91-9 :
الواصفات / :طرق الاراسة//اللناهج/

264

371.102

> < 1210
السامرائي ،قصي محمد
التاريس :م اراته واستراتيجياته  /قصا محلا السامرارا ،فاراا
ياسين الباري  -.علا  :دار الرضوا 167 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3001 : .
ردمك 978-9957-76-662-7 :
الواصفات / :التاريس//طرق التعلم/
> < 1211

371.102

371.102

عينو ،عبدهللا أحمد
طرق واستراتيجيات التاريس الحايثة  /عباهللا أحلا عينو -.
علا  :دار أسامة216 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2364 : .
ردمك 978-9957-22-762-3 :
الواصفات / :التاريس//أساليب التاريس//طرق التعلم/
> < 1212
المياحي ،إيثار عبد المحسن
نلاذ واستراتيجيات التاريس الفعال  /إيثار عبا اللحسن
اللياحا -.علا  :دار الرضوا 194 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3000 : .
ردمك 978-9957-76-663-4 :
الواصفات / :التاريس//طرق التعلم/
> < 1213

371.1024

عطير ،ربيع شفيق
استراتيجيات حايثة فا إدارا الصف وتنظيله  /ربيع
عطير -.علا  :دار وارل 293 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/12/6236 : .
ردمك 978-9957-91-692-3 :
الواصفات / :استراتيجية التعلم//م ارات التاريس//أساليب
التاريس//العالقة بين اللارسين والطالب//اإلدارا الصفية//اإلدارا التربوية/

فيق

> < 1214
371.12

زنقوفي ،فوزية
دور اللورد البشري اللعلم فا التاريس بالكفاءات  /فوزية
زنقوفا -.علا  :دار األيام390 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3661 : .
ردمك 978-9957-95-739-1 :
الواصفات / :اللؤهالت العللية//الكفاءا//التاريب//إدارا اللوارد
البشرية//التعلم/
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371.144

> < 1215
عبد العزيز ،أحمد حسين
أسس تقويم األداء للعلم التربية البانية  /أحلا حسين عبا العزيز -.
علا  :دار أمجا168 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2562 : .
ردمك 978-9957-99-821-9 :
الواصفات / :تقييم األداء//اللارسو //التربية البانية/
> < 1216

371.2

بوقرة ،عواطف
إعادا هناسة العلليات اإلدارية فا اإلدارا اللارسية :مقاربة
تطويرية  /عواطف بوقرا ،حليلة بوقرا  -.علا  :دار االيام-. 2019 ،
236ص
ر .إ2019/6/2805 : .
ردمك 978-9957-95-726-1 :
الواصفات / :اإلدارا التربوية//العلليات اإلدارية//اإلدارا اللارسية/
> < 1217

371.2

الجبر ،زينب علي
اإلدارا اللارسية الحايثة من منظور علم النظم  /زينب علا
الجبر -.علا  :دار حنين302 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3557 : .
ردمك 978-9957-17-798-0 :
الواصفات / :اإلدارا اللارسية/
> < 1218

371.2

خليل ،محمد الحاج
القيادا فا التربية :م لات وم ارات  /محلا الحا خليل  -.علا :
دار مجاالوي201 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5025 : .
ردمك 978-9957-02-682-0 :
الواصفات / :اإلدار التربوية//القيادا/
> < 1219

371.2

الركابي ،عباس جواد
اتخاذ القرارات التربوية واإلدارية بين الواقع والطلوح  /عباس
جواد الركابا ،عقيل أمير الخزاعا ،حيار علار الكروي  -.علا  :دار أمجا،
222 -. 2019ص
ر .إ2017/11/5880 : .
ردمك 978-9957-99-669-7 :
الواصفات / :اتخاذ القرارات//طرق التعلم//التربية/
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> < 1220
371.2

371.2

371.2

السعدية ،حمدة حمد
قضايا تربوية حايثة فا اإلدارا اللارسية  /حلاا حلا السعاية -.
علا  :دار وارل178 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1679 : .
ردمك 978-9957-91-517-9 :
الواصفات / :اإلدارا اللارسية//اإلدارا التربوية/
> < 1221
الشديفات ،منيرة عبد الكريم
القيادا التربوية  /منيرا عبا الكريم الشايفات  -.علا  :دار زهاي،
89 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2778 : .
ردمك 978-9957-689-84-1 :
الواصفات / :اإلدارا التربوية//القيادا/
> < 1222
الطويل ،هاني عبد الرحمن
إباال فا إدارا النظم التربوية وقيادت ا :اإلدارا باإليلا  /هانا عبا
الرحلن الطويل  -.علا  :دار وارل392 -. 2019 ،ص
ر .إ2006/8/2405 : .
ردمك 978-9957-91-337-3 :
الواصفات / :اإلدارا التربوية//اإل راف التربوي//إدارا الوقت/
/قياس العلل//األنظلة التربوية//التربية//التعلم/
> < 1223

371.2

371.2

العتيبي ،محمد عبدهللا
التربية اللستقبلية ومنظومة اللارسة  /محلا عباهللا العتيبا ،عباهللا
را ا العازما  -.علا  :دار حنين183 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1825 : .
ردمك 978-9957-17-830-7 :
الواصفات / :اإلدارا التربوية//طرق التعلم//اإلدارا/
> < 1224
العزيزات ،وجيه الفرح
التغيرات االجتلاعية وأثرها على النظام التربوي  /وجيه الفرح
العزيزات  -.علا  :مؤسسة الوراق279 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/382 : .
ردمك 978-9957-33-701-8 :
الواصفات / :اإلدارا التربوية//البرامج التربوية//التربية/
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> < 1225
371.2

371.2

العطوي ،نجاح يحيى
إدارا اللعرفة فا اإلدارا التربوية  /نجاح يحيى العطوي  -.علا :
دار زهاي210 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4472 : .
ردمك 978-9923-17-002-1 :
الواصفات / :اإلدارا التربوية//اللعرفة//التعليم/
> < 1226
اللصاصمة ،محمد حرب
طرق التاريس فا القر الواحا والعشرين  /محلا حرب
اللصاصلة  -.علا  :دار الجنا 163 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة تطوير أداء
اللعللين )
ر .إ2017/12/6390 : .
ردمك 978-9957-649-28-9 :
الواصفات / :اإلدارا اللارسية//طرق التاريس//أساليب التاريس/
> < 1227

371.2

371.2

المالكي ،عثمان شداد
الكفاءا التعليلية :بين النظرية والتطبيق  /عثلا
علا  :دار الرنيم310 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1803 : .
ردمك 978-9957-691-38-7 :
الواصفات / :اللؤهالت الل نية//الكفاءا/

ااد اللالكا -.

> < 1228
المحسن ،محسن عبد الرحمن
قضايا تربوية معاصرا  /محسن عبا الرحلن اللحسن  -.علا  :دار
دجلة356 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2512 : .
ردمك 978-9957-71-928-9 :
الواصفات / :اإلدارا التربوية//الطالب//التربية/
> < 1229

371.2

المولى ،يوسف عيد
م ارات اإلدارا اللارسية والتربوية  /يوسف عيا اللولى  -.علا :
دار الراية207 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6204 : .
ردمك 978-9957-622-69-5 :
الواصفات / :اإلدارا اللارسية//اإلدارا التربوية//التربية/
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> < 1230
371.2

الهاجري ،سعد صحن
مجاالت التجايا التربوي :خبرات عاللية معاصرا  /سعا صحن
ال اجري  -.علا  :دار وارل328 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1113 : .
ردمك 978-9957-91-513-1 :
الواصفات / :اإلدارا التربوية//البرامج التربوية//الكويت/
> < 1231

371.2

الهاشمي ،رفد عيادة
البيئة وأثرها على حقوق الطالب فا التحصيل الاراسا  /رفا
عيادا ال ا لا  -.علا  :دار أمجا227 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2376 : .
ردمك 978-9957-99-768-7 :
الواصفات / :البيئة اللارسية//الطالب//التحصيل الاراسا/
> < 1232

371.201

بطاح ،أحمد محمد
إدارا اللوارد البشرية فا النظام التعليلا :اللعلم ،ماير اللارسة،
اللشرف التربوي  /أحلا محلا بطاح  -.علا  :دار الشروق-. 2019 ،
232ص
ر .إ2018/9/4509 : .
ردمك 978-9957-00-719-5 :
الواصفات / :إدارا األفراد//اإلدارا اللارسية//التعليم/
> < 1233

371.202

القيسي ،خليل عوض
اللناخ األخالقا وعالقته باالحتراق النفسا وااللتزام التنظيلا لاى
رؤساء األقسام فا مايريات التربية والتعليم  /خليل عوض القيسا  -.علا :
دار اليازوري العللية277 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5468 : .
ردمك 978-9957-12-872-2 :
الواصفات / :إدارا األفراد//اإلدارا اللارسية//هيئة التاريس/
> < 1234

371.203

الربيعي ،محمود داود
اإل راف والتقويم فا التربية والتعليم  /محلود داود الربيعا -.
علا  :دار صفاء344 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4288 : .
ردمك 978-9957-687-49-6 :
الواصفات / :إدارا األفراد//اإلدارا التربوية//التعليم/
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> < 1235
371.203

العنزي ،معيوف سبتي
معايير اختيار اللشرفين التربويين فا وزارا التربية والتعليم /
معيوف سبتا العنزي  -.علا  :دار زهاي114 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2691 : .
ردمك 978-9923-17-078-6 :
الواصفات / :التوجيه التربوي//الل ارات الشخصية//اللشرفو
التربويو /
> < 1236

371.207

العامري ،محمد عمر
التخطيط التربوي  /محلا علر العامري  -.علا  :دار اللعتز ،
164 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6107 : .
ردمك 978-9957-65-181-7 :
الواصفات / :التخطيط التربوي//التنظيم التربوي//التنلية التربوية/
> < 1237

371.26

شواهين ،خير سليمان
توج ات حايثة فا القياس والتقويم التربوي  /خير سليلا
واهين -.إربا :عالم الكتب الحايث219 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2030 : .
ردمك 978-9957-686-38-3 :
الواصفات / :علم النفس التربوي//التقييم/
> < 1238

371.3

آل بطي ،جالل شنته
طريقك إلى تاريس الفيزياء  /جالل نته آل بطا ،سعا قاوري
الخفاجا  -.علا  :دار صفاء303 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2857 : .
ردمك 978-9957-687-21-2 :
الواصفات / :أساليب التاريس//طرق التعلم//الفيزياء/
> < 1239

371.3

التكريتي ،مهند يحيى
ملارسات من جية فا موضوعات ومواد الكيلياء فا اللناهج
العربية  /م نا يحيى التكريتا  -.علا  :دار أمجا162 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1292 : .
ردمك 978-9923-25-003-7 :
الواصفات / :أساليب التاريس//الكيلياء//التعليم االبتاارا/

270

371.3

> < 1240
الحسناوي ،حاكم موسى
التقنيات التربوية الحايثة فا التاريس  /حاكم موسى الحسناوي -.
علا  :دار ابن النفيس220 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1652 : .
ردمك 978-9923-24-026-7 :
الواصفات / :أساليب التاريس//طرق التعلم//التربية و التعليم/
> < 1241

371.3

الحلفي ،ماجد رحيمة
طرارق التاريس الحايثة :رؤية أكاديلية تربوية ونفسية  /ماجا
رحيلة الحلفا ،نجم عباهللا اللوسوي  -.علا  :دار الرضوا -. 2019 ،
290ص
ر .إ2018/9/4418 : .
ردمك 978-9957-76-685-6 :
الواصفات / :أساليب التاريس//اإلدارا التربوية//طرق التعلم/
> < 1242

371.3

حمه ،إلهام أحمد
أنلوذ مقترح لتاريس الكيلياء وفق نظريات التعلم اللعرفا  /إل ام
أحلا حله  -.علا  :دار ابن النفيس121 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1242 : .
ردمك 978-9923-24-018-2 :
الواصفات / :أساليب التاريس//طرق التعليم//الكيلياء/
> < 1243

371.3

دراز ،هشام عبد الحميد
طرق التاريس اللسالم الذكا واللتطور :تاريس باو عنف /
هشام عبا الحليا دراز  -.علا  :دار زهاي145 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1203 : .
ردمك 978-9923-17-064-9 :
الواصفات / :طرق التعلم//أساليب التاريس//العنف//علم النفس
التربوي/
> < 1244

371.3

الساطوري ،عالء خلف
طرق التاريس العامة  /عالء خلف الساطوري ،جليلة نور الاارم
الجليعابا  -.علا  :دار أمجا148 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/457 : .
ردمك 978-9957-99-958-2 :
الواصفات / :أساليب التاريس//طرق التعلم/
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> < 1245
371.3

شناوة ،جبار رشك
م ارات ما وراء اللعرفة فا تاريس التاريخ  /جبار ر ك ناوا،
حسام م اي كامل  -.علا  :دار الوضاح234 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/170 : .
ردمك 978-9923-19-020-3 :
الواصفات / :م ارات التاريس//أساليب التاريس//التاريخ//التعلم/
> < 1246

371.3

شواهين ،خير سليمان
استراتيجيات حايثة فا تعليم اللغة العربية  /خير سليلا
إربا :عالم الكتب الحايث158 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2058 : .
ردمك 978-9957-686-69-7 :
الواصفات / :التعليم//اللغة العربية//طرق التعلم//أساليب التاريس/

واهين -.

> < 1247
371.3

شواهين ،خير سليمان
اللن ا التاريبا للعللا الرياضيات اللارسية :لرياضيات س لة
واهين  -.إربا :عالم الكتب
عليقة ملتعة مرتبطة بالواقع  /خير سليلا
الحايث162 -. 2019 ،ص  ( -.تقنيات حايثة فا تعليم الرياضيات ؛ ) 1
ر .إ2018/4/2051 : .
ردمك 978-9957-686-42-0 :
الواصفات / :تاريس الرياضيات//التعلم//طرق التاريس/
> < 1248

371.3

شواهين ،خير سليمان
ال ناسة لجليع األطفال من تطبيقات برنامج  / O Enخير سليلا
واهين  -.إربا :عالم الكتب الحايث230 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2113 : .
ردمك 978-9957-686-71-0 :
الواصفات / :ال ناسة//طرق التعلم//األطفال/
> < 1249

371.3

طلفاح ،حبيب راضي
طرارق التاريس العامة بين التاريس التقلياي والتاريس اإللكترونا
اللعاصر  /حبيب راضا طلفاح ،س يلة محسن كاظم ،حذام جليل عباس -.
علا  :دار الشروق316 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3532 : .
ردمك 978-9957-00-718-8 :
الواصفات / :طرق التعلم//التاريس//أساليب التاريس//اإلنترنت/
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371.3

> < 1250
عبد األمير ،عباس ناجي
النظرية البنارية :التعلم النشط واإلبااع  /عباس ناجا عبا األمير،
عاطف عبا دريع  -.علا  :دار األيام270 -. 2019 ،ص  ( -.م ارات عللية
فا تطوير الذات )
ر .إ2019/1/76 : .
ردمك 978-9957-95-624-0 :
الواصفات / :طرق التعلم//أساليب التاريس//اللقررات الاراسية/
/التعليم/
> < 1251

371.3

العرنوسي ،ضياء عويد
ماخل الوعا األدبا من منظور طرارق التاريس  /ضياء عويا
العرنوسا ،تأميم خلف عبا الطارا  -.علا  :دار صفاء152 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2825 : .
ردمك 978-9957-687-13-7 :
الواصفات / :أساليب التاريس//طرق التعلم/
> < 1252

371.3

الفتلي ،حسين هاشم
علم الايااكتيك علم وفن ومن جية التاريس :مستحاث تربوي قايم
حايث وتفكير لتجايا التعليم والتعلم  /حسين ها م الفتلا  -.علا  :دار
الوضاح367 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2846 : .
ردمك 978-9923-19-031-9 :
الواصفات / :طرق التاريس//أساليب التعليم/
> < 1253

371.3

القبيالت ،راجي عيسى
بحوث مياانية تخام النظرية البنارية  /راجا عيسى القبيالت -.
علا  :دار من اللحيط إلى الخليج106 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1906 : .
ردمك 978-9923-740-26-2 :
الواصفات / :أساليب التاريس//طرق التعلم//تعليم العلوم/
> < 1254

371.3

القيسي ،ماجد أيوب
اللناهج وطرارق التاريس  /ماجا أيوب القيسا  -.علا  :دار أمجا،
180 -. 2019ص
ر .إ2017/9/4991 : .
ردمك 978-9957-99-648-2 :
الواصفات / :طرق التعلم//أساليب التاريس/
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> < 1255
371.3

اللصاصمة ،محمد حرب
الل ارات القرارية والكتابية :طرارق تاريس ا واستراتيجيات ا  /محلا
حرب اللصاصلة  -.علا  :دار الجنا 163 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة تطوير
أداء اللعللين )
ر .إ2017/12/6516 : .
ردمك 978-9957-649-36-4 :
الواصفات / :أساليب التاريس//الكتابة//القراءا//طرق التعلم/
> < 1256

371.3

ليموف ،دوغ
التأكا من ف م واستيعاب الطلبة  /دوغ ليلوف؛ ترجلة أكاديلية
الللكة رانيا لتاريب اللعللين  -.علا  :دار اللن ل120 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4752 : .
ردمك 978-9957-93-495-8 :
الواصفات / :التعلم والتعليم/أساليب التاريس//الطالب/
> < 1257

371.3

ليموف ،دوغ
نسبة مشاركة الطلبة فا الغرفة الصفية  /دوغ ليلوف؛ ترجلة
أكاديلية الللكة رانيا لتاريب اللعللين  -.علا  :دار اللن ل185 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4755 : .
ردمك 978-9957-93-497-2 :
الواصفات / :النشاط الصفا//غرف الصف//أساليب التاريس/
> < 1258

371.3

محمد ،زيد عبدهللا
اللناهج فا التربية الرياضية  /زيا عباهللا محلا  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما296 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/2/743 : .
ردمك 978-9957-66-010-9 :
الواصفات / :طرق التعلم//التربية الرياضية/
> < 1259

371.3

النازل ،خلود عبدهللا
التبيا للعلم لغة القرآ  /خلود عباهللا النازل ،هلل عودا العطوي-.
علا  :دار الجنا 73 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5064 : .
ردمك 978-9957-649-60-9 :
الواصفات / :أساليب التاريس//طرق التعلم//اللغة العربية/
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> < 1260
371.3

الياسري ،نداء محمد
اللواد الاراسية وطرارق تاريس ا :التاريخ أنلوذجا ً  /نااء محلا
الياسري ،نوفل كاظم ،خولة حسن حلود  -.علا  :دار صفاء-. 2019 ،
135ص
ر .إ2018/6/2829 : .
ردمك 978-9957-687-17-5 :
الواصفات / :الكتب الاراسية//وسارل التاريس//طرق التعلم/
/التاريخ/
> < 1261

371.33

الشمالي ،غازي نايف
تكنولوجيا التعليم الرياضا  /غازي نايف الشلالا  -.علا  :دار
أمجا160 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2799 : .
ردمك 978-9957-99-847-9 :
الواصفات / :تكنولوجيا التعليم//الرياضة/
> < 1262

371.33

عباس ،أميرة ابراهيم
تكنولوجيا التعليم والتربية :مصطلحات ومفاهيم  /أميرا ابراهيم
عباس  -.علا  :دار الرضوا 128 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3941 : .
ردمك 978-9957-76-669-6 :
الواصفات / :تكنولوجيا اللعلومات//التربية/
> < 1263

371.33

عضيبات ،أنس عدنان
التاريس بين توظيف التقنيات واستخاام االستراتيجيات  /أنس
عانا عضيبات ،طه علا الاليلا  -.جرش :اللؤلف152 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4222 : .
ردمك 978-9957-67-328-4 :
الواصفات / :وسارل التاريس//التجاياات التربوية//تكنولوجيا
التعليم//أساليب التاريس/
> < 1264

371.333

شهاب ،رانيا وليد
حاث فا مثل هذا اليوم  /رانيا وليا
158 -. 2019ص  ( -.سلسلة االذاعة اللارسية )
ر .إ2018/8/4179 : .
ردمك 978-9957-91-558-2 :
الواصفات / :اإلذاعة اللارسية//التاريس متعاد الوسارل/

اب  -.علا  :دار وارل،
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371.334

> < 1265
األردن .جامعة البلقاء التطبيقية
اللؤتلر الاولا األول للتعليم التقنا :جامعة البلقاء التطبيقية /
جامعة البلقاء التطبيقية  -.السلط :الجامعة356 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3864 : .
ردمك 978-9957-31-013-4 :
الواصفات / :التعليم اإللكترونا//التغير التكنولوجا//تطوير
التعليم//تكنولوجيا اللعلومات/
> < 1266

371.334

حسن ،مهند يحيى
استراتيجية التعليم اللتلاز
علا  :دار غيااء248 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5073 : .
ردمك 978-9957-96-601-0 :
الواصفات / :طرق التعلم//تكنولوجيا التعليم/

اإللكترونية  /م نا يحيى حسن -.

> < 1267
371.334

371.334

دريدي ،شاهر فالح
فاعلية استخاام برنامج محوسب معلم على منظومة التعلم
اإللكترونا (  )ECr eeفا تنلية م ارات التفكير اإلبااعا والتحصيل
الاراسا للطلبة اللوهوبين فا عينة أردنية  /اهر فالح درياي  -.علا  :دار
اللعتز214 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4795 : .
ردمك 978-9957-65-174-9 :
الواصفات / :التعلم بلساعاا الحاسوب//أساليب التاريس/
> < 1268
الشرمان ،عاطف أبو حميد
تصليم التعليم لللحتوى الرقلا  /عاطف أبو حليا الشرما -.
علا  :دار اللسيرا229 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3754 : .
ردمك 978-9957-97-135-9 :
الواصفات / :التعليم//اإلنترنت/
> < 1269

371.334

شواهين ،خير سليمان
الواقع االفتراضا والواقع اللعزز  /خير سليلا
عالم الكتب الحايث162 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2083 : .
ردمك 978-9957-686-49-9 :
الواصفات / :التعليم//اإلدارا التربوية/
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واهين  -.إربا:

> < 1270
371.334

العياصرة ،وليد رفيق
التعليم اإللكترونا لذوي االحتياجات الخاصة  /وليا رفيق
العياصرا  -.علا  :اللؤلف306 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4031 : .
الواصفات / :تكنولوجيا التعليم//اإلنترنت//التربية الخاصة/
> < 1271

371.334

371.334003

371.335

مصطفى ،أكرم فتحي
التطبيقات واللنصات السحابية  /أكرم فتحا مصطفى  -.علا :
مؤسسة الوراق354 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5338 : .
ردمك 978-9957-33-684-4 :
الواصفات / :التعلم بلساعاا الحاسوب//طرق التعلم/
> < 1272
عليان ،عليان محمود
اللفردات اإللكترونية للتعليم اإللكترونا  /عليا محلود عليا -.
علا  :دار دجلة244 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3247 : .
الواصفات / :التعليم//اللعاجم//تكنولوجيا اللعلومات/
> < 1273
الساعدي ،عدنان كاظم
توظيف الاراما فا األعلال التعليلية التلفزيونية  /عانا كاظم
الساعاي  -.علا  :دار ابن النفيس162 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5969 : .
ردمك 978-9923-718-80-3 :
الواصفات / :الوسارل السلعية والبصرية//تكنولوجيا التعليم/
/البرامج التلفزيونية//وسارل التاريس//طرق التعلم/
> < 1274

371.337

الذويب ،ذويب عبد
التعليم فا عالم متغير :الحلول الللن جة  /ذويب عبا الذويب -.
علا  :اللؤلف270 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2002 : .
ردمك 978-9957-67-270-6 :
الواصفات / :أساليب التاريس//األلعاب التعليلية//طرق التعلم/
/التربية/
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> < 1275
371.4

عينو ،عبدهللا أحمد
اإلر اد اللارسا  /عباهللا أحلا عينو  -.علا  :دار أسامة،
152 -.2019ص
ر .إ2018/5/2361 : .
ردمك 978-9957-22-763-0 :
الواصفات / :اإلر اد//اإلدارا اللارسية/
> < 1276

371.42

هواري ،جالل خالد
االتصال واإلر اد الل نا  /جالل خالا هواري  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما430 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/2/745 : .
ردمك 978-9957-66-011-6 :
الواصفات / :اإلر اد التأهيلا//التوجية التربوي/
> < 1277

371.71

العزيزي ،عال مروان
اللاارس اللعززا للصحة واللياقة البانية  /عال مروا العزيزي -.
علا  :دار أمجا124 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3083 : .
ردمك 978-9957-99-879-0 :
الواصفات / :الرعاية الصحية//اللياقة البانية//اللاارس/
> < 1278

371.9

الحوامدة ،أحمد محمود
استراتيجيات التعامل مع صعوبات التعلم  /أحلا محلود الحواماا-.
علا  :دار ابن النفيس161 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/828 : .
ردمك 978-9923-718-97-1 :
الواصفات / :صعوبات التعلم//أساليب التاريس//التربية الخاصة/
> < 1279

371.9

الدريدي ،شاهر فالح
مقامة فا التربية الخاصة  /اهر فالح الارياي  -.علا  :دار
اللعتز244 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2195 : .
ردمك 978-9957-65-137-4 :
الواصفات / :التربية الخاصة//صعوبات التعلم/
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> < 1280
371.9

371.9

رومريل ،فيليب د.
البحث فا التربية الخاصة :التصليلات واللناهج والتطبيقات /
فيليب د .رومريل ،بريا جـ .كوك ،انارو لـ .ويلا؛ ترجلة علياء جلال
حلاي -.علا  :دار الفكر286 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3333 : .
ردمك 978-9957-92-213-9 :
الواصفات / :التربية الخاصة//طرق التاريس//اللناهج//التربية/
> < 1281
الزريقات ،ابراهيم عبدهللا
م ارات الحياا لأل خاص ذوي اإلعاقة :االعتبارات األساسية
وإجراءات التاخل  /ابراهيم عباهللا الزريقات  -.علا  :دار الفكـر-. 2019 ،
687ص
ر .إ2019/1/406 : .
ردمك 978-9957-92-208-5 :
الواصفات / :التربية الخاصة//م ارات االتصال//التعلم//اللعوقو /
> < 1282

371.9

السبيعي ،نهلة ابراهيم
اعتلاد برامج التربية الخاصة فا ضوء اللعايير العربية واألجنبية /
ن لة ابراهيم السبيعا  -.علا  :دار ومكتبة الحاما248 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4834 : .
ردمك 978-9957-66-113-7 :
الواصفات / :التربية الخاصة//طرق التعلم//التربية والتعليم/
> < 1283

371.9

السعيد ،هال نعيم
استراتيجيات التعامل مع األ خاص ذوي اإلعاقة من خالل الفن
التشكيلا :اللوهبة وتحاي اإلعافة  /هال نعيم السعيا  -.علا  :دار وارل،
777 -.2019ص
ر .إ2018/8/3950 : .
ردمك 978-9957-91-550-6 :
الواصفات / :التربية الخاصة//صعوبات التعلم//الفنو التشكيلية/
> < 1284

371.9

السيد ،ياسر ابراهيم
دليل الوالاين واللعللين مع األطفال اللعوقين  /ياسر ابراهيم
السيا -.علا  :مؤسسة الوراق369 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1676 : .
ردمك 978-9957-33-720-9 :
الواصفات / :التربية الخاصة//عالقة الوالاين واألطفال//الطالب
اللعوقو //أساليب التاريس//علم النفس التربوي/
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> < 1285
371.9

كوسيفاكي ،ليلى
أساليب التاخل التفاعلا من قبل الرا اين مع أطفال التوحا
وتصليلات البحث التشاركا  /ليلى كوسيفاكا؛ ترجلة عباهللا مبارك باسليم -.
علا  :دار الفكـر268 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/407 : .
ردمك 978-9957-92-209-2 :
الواصفات / :التربية الخاصة//صعوبات التعلم//التوحا (أمراض)/
> < 1286

371.9

371.9

371.9

371.9043

اللصاصمة ،محمد حرب
البرامج التربوية لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة  /محلا حرب
اللصاصلة  -.علا  :دار الجنا 179 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة تطوير أداء
اللعللين )
ر .إ2017/12/6399 : .
ردمك 978-9957-649-29-6 :
الواصفات / :البرامج التربوية//صعوبات التعلم//التربية الخاصة/
> < 1287
مريان ،سناء عبد الحليم
صعوبات التعلم ما قبل اللارسة  /سناء عبا الحليم مريا -.
علا  :دار أسامة200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2412 : .
ردمك 978-9957-22-770-8 :
الواصفات / :صعوبات التعلم//التربية الخاصة/
> < 1288
المطيري ،بشاير مشعل
تربية ذوي االحتياجات الخاصة  /بشاير مشعل اللطيري -.
علا  :دار حنين175 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4358 : .
ردمك 978-9957-17-851-2 :
الواصفات / :التربية الخاصة//االضطرابات النلارية//الطالب
اللعوقو /
> < 1289
السبيعي ،نهلة ابراهيم
دراسات فا إدارا التربية الخاصة  /ن لة ابراهيم السبيعا -.
علا  :دار ومكتبة الحاما 274 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4833 : .
ردمك 978-9957-66-114-4 :
الواصفات / :التخطيط التربوي//اإلدارا التربوية//التربية
الخاصة/
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> < 1290
371.9043

371.912

عامر ،فاتن مشرف
طريقة مبسطة لتعليم القراءا والكتابة لألطفال علوما ً ولألطفال
ذوي صعوبات التعلم :دليل لألهل واللعللين والل تلين  /فاتن مشرف عامر،
عبير محلا الباارين  -.علا  :صناوق الحسين لإلبااع والتفوق-. 2019 ،
96ص
ر .إ2019/5/2368 : .
الواصفات / :أساليب التاريس//صعوبات التعلم//التربية الخاصة/
> < 1291
الحوامدة ،أحمد محمود
اضطرابات السلع عنا األطفال  /أحلا محلود الحواماا  -.علا :
دار ابن النفيس164 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/829 : .
ردمك 978-9923-718-96-4 :
الواصفات / :اضطرابات السلع//أساليب التاريس//التربية
الخاصة/
> < 1292

371.912

العالم ،نجاح أمين
تجربتا مع الصم  /نجاح أمين العالم  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
64ص
ر .إ2019/9/4826 : .
الواصفات / :الطالب الصم//التعليم//التربية الخاصة/
> < 1293

371.912

عواد ،عصام نمر
اللشكالت السلعية :مقامة فا اإلعاقة السلعية  /عصام نلر
عواد -.علا  :دار اليازوري العللية278 -. 2019 ،ص
ر .إ2014/7/3584 : .
ردمك 978-9957-12-725-1 :
الواصفات / :اإلعاقة//الصم//التربية/
> < 1294

371.914

الديسي ،ربى محمود
برنامج تعليلا محوسب لتحسين م ارات القراءا لذوي صعوبات
القراءا  /ربى محلود الايسا  -.علا  :دار يافا العللية162 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4345 : .
ردمك 978-9957-697-84-6 :
الواصفات / :صعوبات التعلم//أساليب التاريس//اضطرابات
النطق//م ارات القراءا//التربية الخاصة/
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> < 1295
371.914

371.92

الديسي ،ربى محمود
ماخل إلى صعوبات القراءا الايسلكسيا  /ربى محلود الايسا -.
علا  :دار يافا العللية180 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4346 : .
ردمك 978-9957-697-85-3 :
الواصفات / :صعوبات التعلم//أساليب التاريس//م ارات القراءا/
/التربية الخاصة/
> < 1296
المزين ،نعمة عبد الفتاح
صعوبات التعلم والتعليم  /نعلة عبا الفتاح اللزين  -.علا  :دار
السواقا العللية170 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/5/2032 : .
ردمك 978-9957-533-65-6 :
الواصفات / :التربية الخاصة//صعوبات التعلم//أساليب التاريس/
> < 1297

371.95

371.95

األزايدة ،يحيى علي
أساليب الكشف عن اللوهوبين واللباعين  /يحيى علا األزاياا،
محلود عبا السالم الحويطا  -.علا  :مؤسسة الوراق254 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2888 : .
ردمك 978-9957-33-736-0 :
الواصفات / :اللوهوبو //الطلبة//التربية/
> < 1298
حمدان ،صالح الدين حسن
مبادئ تربية اللوهوبين  /صالح الاين حسن حلاا  -.علا  :دار
أسامة184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2411 : .
ردمك 978-9957-22-771-5 :
الواصفات / :الطالب اللوهوبو /
> < 1299

371.95

الظاهر ،قحطان أحمد
اللتعللو ثناريو االحتياجات الخاصة  /قحطا أحلا الظاهر -.
علا  :دار وارل328 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/425 : .
ردمك 978-9957-91-593-3 :
الواصفات / :التربية الخاصة//الطالب اللوهوبو //استراتيجية
التعلم//صعوبات التعلم/
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> < 1300
371.95

371.95

372

القبالي ،يحيى أحمد
اللوهبة واإلبااع :التفوق العقلا والتفوق األكاديلا  /يحيى أحلا
القبالا ،نانسا عباهللا عبا ال ادي  -.علا  :دار فضاءات292 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3069 : .
ردمك 978-9923-716-35-9 :
الواصفات / :الطالب اللوهوبو //اللوهبة//اإلبااع/
> < 1301
الكناني ،ممدوح عبد المنعم
اكتشاف وتنلية مواهب الطالب وتفوق م  /ملاوح عبا اللنعم
الكنانا  -.علا  :دار حنين430 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4216 : .
ردمك 978-9957-17-850-5 :
الواصفات / :الطالب اللوهوبو //العباقرا//أساليب التاريس/
/التربية الخاصة/
> < 1302
اللصاصمة ،محمد حرب
بنية اإلعااد للعللا اللرحلة االبتاارية  /محلا حرب اللصاصلة -.
علا  :دار الجنا 169 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة تطوير أداء اللعللين )
ر .إ2017/12/6436 : .
ردمك 978-9957-649-30-2 :
الواصفات / :التعليم االبتاارا//اللارسو //البرامج التربوية/
> < 1303

372.21

372.21

الصغير ،رنين مأمون
بااية طريق  /رنين مأمو الصغير  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
152ص
ر .إ2019/6/3092 : .
الواصفات / :التعليم قبل اللارسة//الحروف//األرقام//التعليم
االبتاارا/
> < 1304
عبد الهادي ،ناهدة محسن
دليل م ارات ما قبل اللارسة  /ناهاا محسن عبا ال ادي  -.علا :
اللؤلف107 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3969 : .
الواصفات / :أساليب التاريس//م ارات التاريس//الل ارات
الكتابية//التعليم قبل اللارسة//األطفال/

283

> < 1305
372.218

الوحيدي ،أسماء محمد
سيكولوجيا تعليم األطفال القراءا والكتابة  /أسلاء محلا الوحياي-.
علا  :دار ابن النفيس197 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/976 : .
ردمك 978-9923-24-002-1 :
الواصفات / :التعليم االبتاارا//القراءا//الكتابة/
> < 1306

372.3

حسانين ،بدرية محمد
التعليم والتعلم الللتع للعلوم  /بارية محلا حسانين  -.علا :
مؤسسة الوراق496 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5337 : .
ردمك 978-9957-33-683-7 :
الواصفات / :العلوم والتكنولوجيا//اللعرفة//طرق التعلم/
> < 1307

372.34

الجعبري ،باسم خضر
رواد الحاسوب - SHhCm f 8 :اللستوى األول  /باسم خضر
الجعبري  -.علا  :دار الرواد64 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4212 : .
ردمك 978-9923-11-042-3 :
الواصفات / :الحواسيب//التعليم االبتاارا/
> < 1308

372.34

الجعبري ،باسم خضر
رواد الحاسوب - SHhCm f 8 :اللستوى الثالث  /باسم خضر
الجعبري  -.علا  :دار الرواد80 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4215 : .
ردمك 978-9923-11-044-7 :
الواصفات / :الحواسيب//التعليم االبتاارا/
> < 1309

372.34

الجعبري ،باسم خضر
رواد الحاسوب - SHhCm f 8 :اللستوى الثانا  /باسم خضر
الجعبري  -.علا  :دار الرواد64 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4213 : .
ردمك 978-9923-11-043-0 :
الواصفات / :الحواسيب//التعليم االبتاارا/
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> < 1310
372.35

شواهين ،خير سليمان
برنامج  O Enفا العلوم  /خير سليلا
الكتب الحايث175 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2130 : .
ردمك 978-9957-686-80-2 :
الواصفات / :العلوم//التربية والتعليم/

واهين  -.إربا :عالم

> < 1311
372.35

372.357

372.357

عباس ،أميرة ابراهيم
اتجاهات حايثة فا التربية العللية  /أميرا ابراهيم عباس  -.علا :
دار الرضوا 104 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3205 : .
ردمك 978-9957-76-668-9 :
الواصفات / :العلوم//النشاطات//التربية والتعليم/
> < 1312
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سنابل العلوم :بستا  /زينات عبا ال ادي الكرما  -.علا  :دار
الزينات36 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/895 : .
ردمك 978-9923-700-77-8 :
الواصفات / :تعليم العلوم//التعليم االبتاارا/
> < 1313
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سنابل العلوم :تل ياي  /زينات عبا ال ادي الكرما  -.علا  :دار
الزينات40 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/896 : .
ردمك 978-9923-700-80-8 :
الواصفات / :تعليم العلوم//التعليم االبتاارا/
> < 1314

372.37

شقر ،أنور محمد
م ارات الحياا :م اراتا األولى  /أنور محلا
الجاعونا  -.علا  :اللؤلف4 -. 2019 ،
ر .إ2019/7/3913 : .
ردمك 978-9957-67-319-2 :
الواصفات / :الل ارات الحياتية//التربية االجتلاعية//التنلية
التربوية//التعليم االبتاارا/

قر ،نور وليا

285

> < 1315
372.37

372.4

عوض ،فخرية حسن
نعم أستطيع للل ارات الحياتية :برنامج موجه ألطفال الروضة
واللرحلة االبتاارية  /فخرية حسن عوض  -.علا  :صناوق الحسين لإلبااع
والتفوق144 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2458 : .
الواصفات / :السلوك//األطفال//التعليم االبتاارا/
> < 1316
األخرس ،ثريا عبد الحميد
من كنوز العربية ( :)2للصف الثانا األساسا  -الجزء الثانا /
ثريا عبا الحليا األخرس  -.علا  :ماارس الرضوا 48 -. 2019 ،ص
ر .إ2012/9/3648 : .
الواصفات / :اللغة العربية//التعليم االبتاارا/
> < 1317

372.4

372.4

372.4

372.4

التالوي ،غادة عزو
أجيال العربية :كراسة الكتاب الثانا  /غادا عزو التالوي ،مريم
حسن اللوسى  -.علا  :دار غا األجيال80 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة أجيال
التعليلية )
ر .إ2019/6/2692 : .
ردمك 978-9923-713-87-7 :
الواصفات / :اللغة العربية//التعليم االبتاارا/
> < 1318
شواهين ،خير سليمان
واهين -.
القراءا السريعة والقراءا التصويرية  /خير سليلا
إربا :عالم الكتب الحايث158 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4229 : .
ردمك 978-9923-14-182-3 :
الواصفات / :الطريقة ال جارية//تعليم القراءا//القراءا/
> < 1319
العدره ،رشيد أحمد خليل
معا ً نتعلم حروف لغتنا الجليلة  /ر يا أحلا خليل العاره ،أمجا
عوده السعاياه  -.علا  :دار اللعتز187 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/2/682 : .
ردمك 978-9957-65-198-5 :
الواصفات / :اللغة العربية//التعليم االبتاارا/
> < 1320
فريق الرواد للنشر والتوزيع
لنتعلم معا ً العربية :اللستوى األول  -الجزء الثانا  /فريق الرواد
للنشر والتوزيع  -.علا  :دار الرواد64 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5280 : .
ردمك 978-9923-11-099-7 :
الواصفات / :اللغة العربية//التعليم االبتاارا/
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372.4

372.4

372.4

> < 1321
فريق الرواد للنشر والتوزيع
لنتعلم معا ً العربية :اللستوى الثانا  -الجزء األول  /فريق الرواد
للنشر والتوزيع  -.علا  :دار الرواد92 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5281 : .
ردمك 978-9923-11-097-3 :
الواصفات / :اللغة العربية//التعليم االبتاارا/
> < 1322
فريق الرواد للنشر والتوزيع
لنتعلم معا ً العربية :اللستوى الثانا  -الجزء الثانا  /فريق الرواد
للنشر والتوزيع  -.علا  :دار الرواد88 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5282 : .
ردمك 978-9923-11-098-0 :
الواصفات / :اللغة العربية//التعليم االبتاارا/
> < 1323
فريق الرواد للنشر والتوزيع
لنتعلم معا ً العربية :براعم  /فريق الرواد للنشر والتوزيع  -.علا :
دار الرواد87 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5277 : .
ردمك 978-9923-11-095-9 :
الواصفات / :اللغة العربية//التعليم االبتاارا/
> < 1324

372.4

372.465

كران ،سليمان بكر
القراءا السريعة  /سليلا بكر كرا  -.علا  :دار الراية-.2019 ،
76ص
ر .إ2018/10/5111 : .
ردمك 978-9957-622-54-1 :
الواصفات / :تعليم القراءا//القارا القرارية//تشجيع القراءا/
> < 1325
اليحيى ،جهاد عبد القادر
اقرأ ولو  /ج اد عبا القادر اليحيى  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
60(2ص)
ر .إ2019/3/1305 : .
ردمك 978-9957-91-608-4 :
الواصفات / :تعليم القراءا//اللغة العربية//التعليم االبتاارا/
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372.465

372.465

> < 1326
اليحيى ،جهاد عبد القادر
اقرأ ولو  /ج اد عبا القادر اليحيى  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
33(1ص)
ر .إ2019/3/1113 : .
ردمك 978-9957-91-607-7 :
الواصفات / :تعليم القراءا//اللغة العربية//التعليم االبتاارا/
> < 1327
اليحيى ،جهاد عبد القادر
لعبة الحروف :الحروف ال جارية  -ابحث لو  /ج اد عبا القادر
اليحيى  -.علا  :دار وارل31 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1114 : .
ردمك 978-9957-91-604-6 :
الواصفات / :تعليم القراءا//اللغة العربية//التعليم االبتاارا/
> < 1328

372.474

القبالي ،يحيى أحمد
التفكير الناقا :ماهيته ،تطبيقاته  /يحيى أحلا القبالا ،باور محلا
التريكا  -.علا  :دار فضاءات178 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2094 : .
ردمك 978-9923-729-82-3 :
الواصفات / :التفكير الناقا//م ارات التفكير//اللؤسسات التعليلية/
> < 1329

372.5

النجار ،تغريد عارف
كرتونة البيض العجيبة  :1حيوانات ،أدوات للزينة ،متفرقات /
تغريا عارف النجار؛ تصليم ليلى لوبانا  -.علا  :دار السلوى-. 2019 ،
23(1ص)
ر .إ2018/7/3496 : .
ردمك 978-9957-04-155-7 / 978-9957-04-156-4 :
الواصفات / :الحرف الياوية//الصناعات اللنزلية//اإلبااع/
/الفنو //التعليم االبتاارا/
> < 1330

372.5

النجار ،تغريد عارف
كرتونة البيض العجيبة  :2خصيات كرتونية ،معلقات ،حشرات /
تغريا عارف النجار؛ تصليم ليلى لوبانا  -.علا  :دار السلوى-. 2019 ،
23(2ص)
ر .إ2018/7/3498 : .
ردمك 978-9957-04-153-3 / 978-9957-04-154-0 :
الواصفات / :الحرف الياوية//الصناعات اللنزلية//اإلبااع/
/الفنو //التعليم االبتاارا/
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> < 1331
372.61

الموسى ،نهاد ياسين
األساليب مناهج ونلاذ فا تعليم اللغة العربية  /ن اد ياسين
اللوسى  -.علا  :دار الشروق289 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3393 : .
ردمك 978-9957-00-744-7 :
الواصفات / :النحو//قواعا اللغة//تعليم اللغة العربية//التعليم
االبتاارا/
> < 1332

372.623

شواهين ،خير سليمان
اللرجع الشامل فا تعليم الكتابة اإلبااعية من الطفولة اللبكرا
وحتى الجامعة  /خير سليلا واهين  -.إربا :عالم الكتب الحايث-. 2019 ،
176ص
ر .إ2018/4/2049 : .
ردمك 978-9957-686-44-4 :
الواصفات / :الكتابة//الطفولة اللبكرا//الجامعات/
> < 1333

372.674

الباجالن ،ميادة مجيد
مسرح األطفال :جلاليات التربية والتعليم واللعب  /ميادا مجيا
الباجال  -.علا  :دار أمجا132 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2338 : .
ردمك 978-9923-25-117-1 :
الواصفات / :مسرح الامى//طرق التعلم//التربية//التعليم االبتاارا/
> < 1334

372.7

372.7

األخرس ،ثريا أحمد
اللفكر الرضوانا ( :)2الصف الثانا األساسا  -الجزء الثانا /
ثريا أحلا األخرس  -.علا  :ماارس الرضوا 80 -. 2019 ،ص
ر .إ2012/5/1882 : .
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتاارا/
> < 1335
فريق الرواد للنشر والتوزيع
لنتعلم معا ً الرياضيات :الروضة  /فريق الرواد للنشر والتوزيع -.
علا  :دار الرواد68 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4218 : .
ردمك 978-9923-11-045-4 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتاارا/
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372.7

372.7

372.7

372.72

> < 1336
فريق الرواد للنشر والتوزيع
لنتعلم معا ً الرياضيات :اللستوى األول  /فريق الرواد للنشر
والتوزيع  -.علا  :دار الرواد104 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4219 : .
ردمك 978-9923-11-046-1 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتاارا/
> < 1337
فريق الرواد للنشر والتوزيع
لنتعلم معا ً الرياضيات :اللستوى الثانا  /فريق الرواد للنشر
والتوزيع  -.علا  :دار الرواد88 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4220 : .
ردمك 978-9923-11-047-8 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتاارا/
> < 1338
فريق الرواد للنشر والتوزيع
لنتعلم معا ً الرياضيات :واجبا  /فريق الرواد للنشر والتوزيع -.
علا  :دار الرواد80 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5276 : .
ردمك 978-9923-11-094-2 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتاارا/
> < 1339
فريق الرواد للنشر والتوزيع
لنتعلم معا ً الرياضيات :براعم  /فريق الرواد للنشر والتوزيع -.
علا  :الرواد68 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3981 : .
ردمك 978-9923-11-033-1 :
الواصفات / :الرياضيات//التعليم االبتاارا/
> < 1340

372.84

372.84

البيطار ،غادة ظافر
أهالً يا رمضا  /غادا ظافر البيطار  -.علا  :اللؤلف2019 ،
ر .إ2019/5/2486 : .
الواصفات / :رمضا //العبادات//التربية اإلسالمية//التعليم
االبتاارا/
> < 1341
خليل ،تمام إبراهيم
كنوز اإليلا  :الكتاب األول  /تلام إبراهيم خليل  -.علا  :دار
الرضوا 48 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة كنوز التعليلية )
ر .إ2011/12/4451 : .
ردمك 978-9957-76-079-3 :
الواصفات / :التربية اإلسالمية//التعليم االبتاارا/
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> < 1342
372.84

372.84

372.84

شحادة ،مها سمير
قوتا الذهنية  /م ا سلير حادا  -.علا  :مركز التفكر للتاريب
والتطوير التربوي128 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4078 : .
ردمك 978-9957-641-15-3 :
الواصفات / :التربية اإلسالمية//التفكير اللباع//اللناهج//التعليم
االبتاارا/
> < 1343
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سنابل اإلسالم :بستا  /زينات عبا ال ادي الكرما  -.علا  :دار
الزينات32 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/900 : .
ردمك 978-9923-700-78-5 :
الواصفات / :التربية اإلسالمية//التعليم االبتاارا/
> < 1344
الكرمي ،زينات عبد الهادي
سنابل اإلسالم :تل ياي  /زينات عبا ال ادي الكرما  -.علا  :دار
الزينات40 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/898 : .
ردمك 978-9923-700-79-2 :
الواصفات / :التربية اإلسالمية//التعليم االبتاارا/
> < 1345

372.86

الخالدي ،عبادة نصر
اإلدارا الصفية فا التربية الرياضية  /عبادا نصر الخالاي -.
علا  :دار أمجا186 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2498 : .
ردمك 978-9957-99-788-5 :
الواصفات / :اإلدارا الصفية//التربية الرياضية/
> < 1346

372.86

المقبل ،هشام حاتم
بيئة التعلم الفعال فا التربية الرياضية  /هشام حاتم اللقبل  -.علا :
دار أمجا 138 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2700 : .
ردمك 978-9957-99-832-5 :
الواصفات / :التعلم//الرياضة/
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> < 1347
372.86

المومني ،عدنان حامد
الل ارات األساسية فا التربية البانية  /عانا حاما اللومنا -.
علا  :دار أمجا182 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2795 : .
ردمك 978-9957-99-850-9 :
الواصفات / :التربية البانية//التعلم/
> < 1348

372.89

372.89

374.012

375

ابراهيم ،همسة عدنان
تأصيل الحااثة :تاريس التاريخ اإلسالما فا ظل التحايات
اللعاصرا  /هلسة عانا ابراهيم  -.علا  :دار غيااء348 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5072 : .
ردمك 978-9957-96-600-3 :
الواصفات / :اللناهج//أساليب التاريس//التاريخ اإلسالما/
> < 1349
الحصموتي ،قاسم محمد
القيم فا الكتب اللارسية  /قاسم محلا الحصلوتا  -.علا  :دار
ابن النفيس260 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/822 : .
ردمك 978-9923-718-95-7 :
الواصفات / :طرق التاريس//التعليم االبتاارا//التاريخ/
> < 1350
أبو غزالة ،طالل توفيق
طالل أبو غزالة لتعلم اللغة العربية = epep Ihr Lnegep n
 / IuehHe Iehgreg I euhHhgطالل توفيق أبو غزالة  -.علا  :ركة
طالل أبو غزالة للترجلة397 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3644 : .
ردمك 978-9957-559-46-5 / 978-9957-559-47-2 :
الواصفات / :تعليم القراءا//محو األمية//اللغة العربية//تعليم
الكبار/
> < 1351
األردن .المؤسسة الدولية للشباب والبيئة والتنمية
اللناهج فا عالم تكنولوجا متغير  /اللؤسسة الاولية للشباب والبيئة
والتنلية  -.علا  :مؤسسة الوراق434 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6541 : .
ردمك 978-9957-33-632-5 :
الواصفات / :تكنولوجيا اللعلومات//علم الحاسوب//التربية والتعليم/
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> < 1352
375

بوترعه ،بالل
التربية البيئية فا اللناهج التعليلية  /بالل بوترعه  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما322 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3412 : .
ردمك 978-9957-66-092-5 :
الواصفات / :اللناهج//التربية البيئية//الجزارر/
> < 1353

375

الجنابي ،مريم خالد
منحى النظم فا اللناهج التربوية بين النظرية والتطبيق  /مريم خالا
الجنابا  -.علا  :دار صفاء314 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3488 : .
ردمك 978-9957-687-34-2 :
الواصفات / :اللناهج//أساليب التاريس//التربية/
> < 1354

375

سعادة ،جودت أحمد
تقويم اللناهج بين االستراتيجيات والنلاذ  /جودت أحلا سعادا ،ف ا
علا العليري  -.علا  :دار اللسيرا668 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5803 : .
ردمك 978-9957-97-141-0 :
الواصفات / :تخطيط اللناهج//اللقررات الاراسية//تطوير اللناهج/
/األنظلة التربوية/
> < 1355

375

375

شواهين ،خير سليمان
اللرجع الشامل فا تصليم اللناهج اللارسية  /خير سليلا
واهين -.إربا :عالم الكتب الحايث194 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2048 : .
ردمك 978-9957-686-59-8 :
الواصفات / :اللناهج//األنظلة التربوية/
> < 1356
الكيالني ،صفاء أمين زيد
توج ات معاصرا فا اللناهج والتاريس  /صفاء أمين زيا
الكيالنا -.علا  :دار زهاي118 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/515 : .
ردمك 978-9957-689-37-7 :
الواصفات / :اللناهج//التعلم/
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> < 1357
375

375

الالمي ،صالح خليفة
إضاءات تربوية فا بناء اللناهج الاراسية وتنظيل ا :رؤية تربوية
للعطيات القر الحادي والعشرين  /صالح خليفة الالما ،نجم عباهللا
اللوسوي -.علا  :دار الرضوا 264 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4417 : .
ردمك 978-9957-76-684-9 :
الواصفات / :اللناهج//أساليب التاريس//اإلدارا التربوية/
> < 1358
المياحي ،إيثار عبد المحسن
اللناهج وطرارق التاريس :رؤيا معاصرا فا التاريس (العلوم) /
إيثار عبا اللحسن اللياحا  -.علا  :دار صفاء200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3004 : .
ردمك 978-9957-687-26-7 :
الواصفات / :اللناهج//طرق التعلم//أساليب التاريس/
> < 1359

375

375.000285

375.001

هدية ،مفتاح
القيم الوطنية فا اللناهج التعليلية  /مفتاح هاية  -.علا  :دار
األيام288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1180 : .
ردمك 978-9957-95-541-0 :
الواصفات / :تخطيط اللناهج//الوطنية//الجزارر/
> < 1360
العكايلة ،إخالص أحمد
درجة مراعاا اللن ا الوطنا التفاعلا للفاهيم اللسؤولية
االجتلاعية من وج ة نظر معللاته  /إخالص أحلا العكايلة  -.علا  :دار
زهاي126 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1486 : .
ردمك 978-9957-689-53-7 :
الواصفات / :اللسانيات الحاسوبية//اللغة العربية/
> < 1361
خليفاتي ،وهيبة الجوزي
سلسلة فا علم االجتلاع الثقافا التربوي :سوسيولوجيا اللناهج
التربوية واستراتيجيات اإلصالح  /وهيبة الجوزي خليفاتا  -.علا  :دار ابن
بطوطة686 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5241 : .
الواصفات / :تطوير اللناهج//التنلية التربوية//التخطيط
التربوي/

294

> < 1362
375.001

سعادة ،جودت أحمد
تقويم اللناهج :التوج ات الحايثة ،اللعايير العاللية ،التطبيقات
التربوية ،التطلعات اللستقبلية  /جودت أحلا سعادا ،ف ا علا العليري -.
علا  :دار اللسيرا716 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5804 : .
ردمك 978-9957-97-140-3 :
الواصفات / :تطوير اللناهج//تخطيط اللناهج//التفكير اللباع/
/الذكاء االصطناعا//طرق الاراسة/
> < 1363

375.001

378

378.0072

موسى ،فراس جاسم
تطوير اللناهج الاراسية لتنلية القيم الوطنية :دراسة تطبيقية /
فراس جاسم موسى  -.علا  :دار دجلة300 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3442 : .
ردمك 978-9923-732-50-2 :
الواصفات / :تطوير اللناهج//التنلية التربوية//اإلصالحات
التربوية/
> < 1364
عبد الغفور ،همام عبد الخالق
الجامعة اللنتجة :الرؤى االستراتيجية ووسارل التنفيذ  /هلام عبا
الخالق عبا الغفور ،محلا عبا الوهاب العزاوي  -.علا  :دار األيام-.2019 ،
202ص
ر .إ2017/10/5636 : .
ردمك 978-9957-95-510-6 :
الواصفات / :الجامعات//التعليم/
> < 1365
جامعة عمان العربية ( :2019 :5عمان)
اللؤتلر العللا الاولا الخامس اللحكم :آفاق تطور البحث العللا
والتربية والتعليم فا إطار التحايات اللعاصرا  /جامعة علا العربية -.
علا  :مؤسسة الوراق848 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2081 : .
ردمك 978-9957-33-732-2 :
الواصفات / :البحث العللا//تأهيل اللعللين//الطلبة//التعليم
الجامعا/
> < 1366

378.12

رضوان ،ختام نظمي
مسرد للكفايات التاريسية الالزمة ألعضاء هيئة التاريس فا
الجامعات الحكومية األردنية بناء على الواقع واالتجاهات اللعاصرا  /ختام
نظلا رضوا  -.علا  :دار زهاي239 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6259 : .
ردمك 978-9923-17-043-4 :
الواصفات / :هيئة التاريس//اللؤهالت//التعليم العالا/
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378.124

> < 1367
الجنابي ،عبد الباسط عباس محمد
آداب وأخالقيات م نة التاريس الجامعا  /عبا الباسط عباس محلا
الجنابا  -.علا  :دار األيام210 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1032 : .
ردمك 978-9957-95-654-7 :
الواصفات / :هيئة التاريس//أخالقيات الل نة//اللارسو //التعليم
العالا/
> < 1368

378.124

378.195

378.24

مقدم ،آمال
الكفاءا التاريسية وفق بيااغوجية اللقاربة بالكفاءات  /آمال مقام -.
علا  :دار األيام208 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4948 : .
ردمك 978-9957-95-594-6 :
الواصفات / :هيئة التاريس//اللؤهالت//اللارسو /
> < 1369
عبد الغفور ،همام عبد الخالق
اللنطق واألخالق فا البيئة الجامعية :رؤى ومااخل تطبيقية  /هلام
عبا الخالق عبا الغفور ،محلا عبا الوهاب العزاوي  -.علا  :دار األيام،
210 -. 2019ص
ر .إ2019/1/280 : .
ردمك 978-9957-95-639-4 :
الواصفات / :مؤسسات التعليم العالا//اإلدارا الجامعية//التوجيه
التربوي//األخالق/
> < 1370
أبو زينة ،فريد كامل
اللر ا فا إعااد البحوث والرسارل الجامعية  /فريا كامل أبو
زينة -.علا  :دار حنين198 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1503 : .
ردمك 978-9957-17-828-4 :
الواصفات / :الرسارل الجامعية//األبحاث العللية//التعليم العالا/
> < 1371

378.37

الربيعي ،محمود داود
اللرتكزات األساسية للتعلم التعاونا  /محلود داود الربيعا،
ماز هادي كزار  -.علا  :دار صفاء288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3177 : .
ردمك 978-9957-687-29-8 :
الواصفات / :التعلم//اإلدارا التربوية/
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378.565

378.565

379

> < 1372
بني هاني ،كمال الدين حسين
حصاد التكليف ال ا لية األنلوذ وتحقيق الرؤى الللكية -2018
 / 2019كلال الاين حسين بنا هانا  -.الزرقاء :الجامعة ال ا لية-. 2019 ،
826(3ص)
ر .إ2019/8/4045 : .
ردمك 978-9923-9705-4-6 :
الواصفات / :التعليم العالا//التطوير العللا//الجامعات الحكومية/
/األرد /
> < 1373
العبدهللا ،شتيوي صالح
التعليم العالا :القضايا اللعاصرا من منظور إصالحا  /تيوي
صالح العباهللا  -.علا  :دار اليازوري العللية208 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/789 : .
ردمك 978-9957-12-922-4 :
الواصفات / :مؤسسات التعليم العالا//التعليم العالا//األرد /
> < 1374
الجهني ،عبدهللا مسعود
قيادا علليات التغيير فا ماارس التعليم العام  /عباهللا مسعود
الج نا  -.علا  :دار الشروق332 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3531 : .
ردمك 978-9957-00-717-1 :
الواصفات / :اللاارس//التعليم العام//األنظلة التربوية/

 380التجارة ،االتصاالت ،المواصالت
> < 1375
381

عبد العزيز ،شيخاوي
التقييم األدارا للقطاع التجاري :منظور استراتيجا وتنظيلا /
يخاوي عبا العزيز  -.علا  :دار األيام286 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1977 : .
ردمك 978-9957-95-697-4 :
الواصفات / :التجارا//اإلحصاءات التجارية//االقتصاد//الجزارر/
> < 1376

382

رقيبة ،سليمة
تحرير الخامات واللنظلة العاللية للتجارا  /سليلة رقيبة  -.علا :
دار األيام242 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1131 : .
ردمك 978-9957-95-526-7 :
الواصفات / :التجارا الاولية//االقتصاد//الجزارر/
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> < 1377
382

382.7

المومني ،محمد عبدهللا
حكم التحكيم اإللكترونا :الحجية والتنفيذ (دراسة مقارنة)  /محلا
عباهللا اللومنا  -.علا  :مكتبة دار الثقافة392 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3621 : .
ردمك 978-9923-15-010-8 :
الواصفات / :التحكيم//التجارا الاولية//اإلنترنت/
> < 1378
الهاشم ،هاشم منصور
الجلارك األردنية :دراسة توثيقية  /ها م منصور ال ا م -.
علا  :دار الخليج247 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1478 : .
ردمك 978-9923-23-004-6 :
الواصفات / :الجلارك//الرقابة//التجارا//االقتصاد//األرد /
> < 1379

387.109563

387.51

البهادلي ،قاسم عبد
اللوانىء العراقية وأثرها فا قوا الاولة  -دراسة فا الجغرافية
السياسية  /قاسم عبا الب ادلا  -.علا  :دار امجا330 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3261 : .
ردمك 978-9923-25-187-4 :
الواصفات / :اللوانئ البحرية//التجارا الخارجية//الجغرافية
السياسية//العراق/
> < 1380
المرسومي ،نبيل جعفر
األهلية االقتصادية والاولية لليناء الفاو الكبير  /نبيل جعفر
اللرسوما ،حسين حيار الجزارري  -.علا  :دار األيام212 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3130 : .
ردمك 978-9957-95-577-9 :
الواصفات / :إدارا اللوانئ//النقل البحري//التجارا الاولية/
> < 1381

387.54

خضرة ،زكريا محمد
نقل البضارع بسنا الشحن البحري :دراسة مقارنة  /زكريا محلا
خضرا  -.علا  :دار الجنا 223 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3848 : .
ردمك 978-9957-649-82-1 :
الواصفات / :خامات الشحن//العقود الاولية//النقل البحري/

298

 390العادات والتقاليد وآداب السلوك والتراث الشعبي
> < 1382
390.0964

398

398.0956

398.0956412

398.09565

الجاللي ،محمد احمد
التبادل الرمزي فا قبيلة بنا أحلا( :ال يبة نلوذجاً)  /محلا احلا
الجاللا  -.علا  :دار زهاي128 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6148 : .
ردمك 978-9923-17-033-5 :
الواصفات / :العادات والتقاليا//ال اايا//القبارل العربية//اللغرب/
> < 1383
عبد الجواد ،هبة محمد
أصل األ ياء وأصل اللادات  /هبة محلا عبا الجواد  -.علا :
دار ومكتبة الحاما97 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3001 : .
ردمك 978-9957-66-154-0 :
الواصفات / :التراث الشعبا//العادات والتقاليا//الظواهر الخارقة
واألسطورية/
> < 1384
حشيمة ،سامر محي الدين
من روارع القصص فا بطو كتب التراث العربا واإلسالما /
سامر محا الاين حشيلة  -.علا  :من اللحيط إلى الخليج18 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/2/650 : .
ردمك 978-9923-704-89-9 :
الواصفات / :التراث العربا اإلسالما/
> < 1385
بشارية ،ابراهيم حميد
لوحات تراثية من قرية عابود  /ابراهيم حليا بشارية  -.علا :
جسور ثقافية127 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1882 : .
ردمك 978-9957-601-30-0 :
الواصفات / :التراث الثقافا//التراث الشعبا//ال وية الثقافية/
/فلسطين/
> < 1386
الزعبي ،أحمد ابراهيم
ألفاظ من التراث الشعبا األردنا  /أحلا ابراهيم الزعبا -.
علا  :اللؤلف535 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6267 : .
الواصفات / :التراث//التراث الثقافا//األرد /
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398.09565

398.0956524

> < 1387
عماري ،نبيل صيتان
غربال الذكريات  /نبيل صيتا علاري  -.علا  :دار يافا
العللية223(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/11/6117 : .
ردمك 978-9923-32-030-3 :
الواصفات / :التراث الثقافا//األدب الشعبا//الحياا االجتلاعية/
/األرد //األدب الفلكلوري/
> < 1388
العساف،عبدهللا مطلق
التراث الشعبا األردنا فا ماينة اللفرق وجوارها من خالل
أر يفات وزارا الثقافة  /عباهللا مطلق العساف  -.علا  :وزارا الثقافة،
361 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4473 : .
ردمك 978-9957-94-501-5 :
الواصفات / :التراث الشعبا//العادات والتقاليا//اللفرق
(األرد )/
> < 1389

398.2

بحري ،منى يونس
من األدب الشعبا :حكايات الجاات  /منى يونس بحري  -.علا :
دار صفاء255 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2523 : .
ردمك 978-9957-687-10-6 :
الواصفات / :الحكايات الشعبية//األدب الشعبا/
> < 1390

398.2041

398.2041

الصباغ ،مرسي السيد
األدب الشعبا العربا :تأصيل تراثا  /مرسا السيا الصباغ -.
علا  :مؤسسة الوراق245 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6076 : .
ردمك 978-9957-33-688-2 :
الواصفات / :األ كال األدبية//األدب الشعبا//األدب العربا/
/التراث الثقافا/
> < 1391
الوزان ،عبد الكريم عبد الجليل
حكايات زما فا ذاكرا الوزا  /عبا الكريم عبا الجليل الوزا -.
علا  :دار أمجا108 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2314 : .
ردمك 978-9923-25-114-0 :
الواصفات / :األدب الشعبا//التراث//الحكايات الشعبية//البلاا
العربية/
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> < 1392
398.22

398.245

أحمد ،ختام اسماعيل
يحكى أ  :حكايات وقصص من التراث الشعبا  /ختام اسلاعيل
أحلا ،سامر محا الاين أمين  -.علا  :دار ابن النفيس174 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1264 : .
ردمك 978-9923-24-021-2 :
الواصفات / :الحكايات الشعبية//القصص الخرافية//األدب
الشعبا/
> < 1393
بني كنانة ،محمود عقلة
سجية الحيوا  /محلود عقلة بنا كنانة  -.علا  :اللؤلف،
138 -.2019ص
ر .إ2019/6/3223 : .
الواصفات / :الحيوانات//األقوال اللاثورا//التراث الثقافا/
> < 1394

398.5

السعودي ،أحمد عطية
الشخصية الشعبية فا تراث الطفيلة وبلاات ا  /أحلا عطية
السعودي  -.علا  :وزارا الثقافة75 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/5008 : .
ردمك 978-9957-94-548-0 :
الواصفات / :التراث الثقافا//األردنيو /
> < 1395

398.6

حسين ،زيد خليل
نلا عقلك :ألعاب فكرية وألغاز رياضية  /زيا خليل حسين -.
علا  :دار ابن النفيس98 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3589 : .
ردمك 978-9923-718-51-3 :
الواصفات / :األلغاز//ألعاب الل ارا الااخلية/
> < 1396

398.6

شهاب ،رانيا وليد
أحاجا وألغاز  /رانيا وليا
110ص
ر .إ2018/8/4181 : .
ردمك 978-9957-91-557-5 :
الواصفات / :األلغاز//ألعاب الل ارا الااخلية/

اب  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
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398.89564

> < 1397
الصافوطي ،طاهر سيف
ليالا الزجل الشعبا والعرس الفلسطينا  /طاهر سيف
الصافوطا  -.علا  :دار الصايل160 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5545 : .
ردمك 978-9923-710-24-1 :
الواصفات / :األغانا الشعبية//العادات والتقاليا//فلسطين/
> < 1398

398.9

398.9563

398.9564

دنون ،محمود كامل
روارع الحكم واألمثال العربية والعاللية  /محلود كامل دنو -.
علا  :دار كنوز اللعرفة1720 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/922 : .
ردمك 978-9957-74-720-6 :
الواصفات / :اللوسوعات//الحكم (األمثال)//الفلكلور/
> < 1399
الوزان ،عبد الكريم عبد الجليل
الوزا وأمثال زما  /عبا الكريم عبا الجليل الوزا  -.علا :
دار أمجا125 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2941 : .
ردمك 978-9957-99-864-6 :
الواصفات / :األمثال//الفلكلور//العراق/
> < 1400
جرادات ،إدريس محمد
األمثال الشعبية الفلسطينية :أمثالنا بتحكا عن أحوالنا  /إدريس
محلا جرادات  -.علا  :مؤسسة الوراق259 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5401 : .
ردمك 978-9957-33-755-1 :
الواصفات / :األمثال الشعبية//فلسطين//التراث الشعبا/

اللغات
 400اللغات
400.1

> < 1401
سحالية ،عبد الحكيم
اللاارس اللسانية واتجاهات ا اللعاصرا  /عبا الحكيم سحالية -.
علا  :دار األيام184 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1865 : .
ردمك 978-9957-95-686-8 :
الواصفات / :اللسانيات//علم اللغة//اللاارس الفلسفية/
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> < 1402
400.141

400.141

الربيعي ،أكرم فرج
فلسفة تحليل الفاعل بالحاث فا الخطاب اإلعالما :دراسة فا
من جية تحليل الخطاب  /أكرم فر الربيعا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
214ص
ر .إ2018/6/2836 : .
ردمك 978-9957-99-855-4 :
الواصفات / :اإلعالم//الفلسفة//اللغة العربية/
> < 1403
طلحة ،محمود عبد القادر
مبادئ تحليل الخطاب فا التراث البالغا العربا من خالل
روح التلخيص  /محلود عبا القادر طلحة  -.علا  :دار كنوز اللعرفة،
328 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2868 : .
ردمك 978-9957-74-745-9 :
الواصفات / :تحليل الخطاب//اللغة العربية/
> < 1404

400.141

مداس ،أحمد
قضايا فا تحليل الخطاب  /أحلا مااس  -.علا  :مركز الكتاب
األكاديلا222 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4314 : .
ردمك 978-9957-35-361-2 :
الواصفات / :تحليل الخطاب//اللغة العربية/
> < 1405

400.19

خدوسي ،كريمة محمد
الايسفازيا :اضطراب نلو اللغة بين التشخيص والعال  /كريلة
محلا خاوسا  -.علا  :دار أسامة152 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2540 : .
ردمك 978-9957-22-774-6 :
الواصفات / :اللغة//سيكولوجية الطفولة//علم النفس/
> < 1406

400.19

الملخ ،حسن خميس
اللسانيات النفسية :مرايا الذات واآلخر  /حسن خليس الللخ -.
إربا :عالم الكتب الحايث271 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4177 : .
ردمك 978-9923-14-028-4 :
الواصفات / :علم اللغة النفسا//اللسانيات//علم النفس/
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> < 1407
401

امطوش ،محمد أحمد
اللعالجة اآللية للغات  /محلا أحلا امطوش  -.إربا :عالم الكتب
الحايث200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2441 : .
ردمك 978-9957-686-89-5 :
الواصفات / :اللغات//العوارق اللغوية//الترجلة/
> < 1408

401.0188

سلمي ،مسعود
التفكير اللنطقا والااللا عنا رودولف كارناب  /مسعود سللا -.
علا  :دار األيام246 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/4/1897 : .
ردمك 978-9957-95-441-3 :
الواصفات / :فلسفة اللغة/

 410اللغة العربية
> < 1409
410

410

410

حسن ،مهند يحيى
التأسيس ألسس معرفية للن وض بواقع اللغة العربية  /م نا يحيى
حسن ،دعاء محلا اسلاعيل  -.علا  :دار أمجا216 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2369 : .
ردمك 978-9957-99-767-0 :
الواصفات / :اللغة العربية/
> < 1410
الحسناوي ،فائزة منصور
اللغة وأثرها فا تأويل النص :دراسة فا فكر اإلمام الشاطبا /
فارزا منصور الحسناوي  -.إربا :عالم الكتب الحايث408 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2736 : .
ردمك 978-9923-14-004-8 :
الواصفات / :اللغة العربية//القرآ الكريم/
> < 1411
حشيمة ،سامر محي الدين
اختبر معلوماتك فا اللغة العربية :فا  100سؤال وجواب  /سامر
محا الاين حشيلة  -.علا  :دار ابن النفيس79 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3675 : .
ردمك 978-9923-718-54-4 :
الواصفات / :اللغة العربية//اللعلومات/
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> < 1412
410

410

410

خذري ،علي
اللغة وسؤال ال وية فا زمن العوللة  /علا خذري  -.علا  :مركز
الكتاب األكاديلا144 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2807 : .
ردمك 978-9957-35-350-6 :
الواصفات / :اللغة العربية//العوللة/
> < 1413
السليمان ،عبد الرحمن هاني
دراسات فا اللغة والتأثيل واللصطلح  /عبا الرحلن هانا
السليلا  -.إربا :عالم الكتب الحايث211 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2089 : .
ردمك 978-9957-686-47-5 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1414
العامري ،عبد العالي لحسن
اللسارات الفضارية فا اللغة العربية  /عبا العالا لحسن العامري -.
علا  :دار كنوز اللعرفة256 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2237 : .
ردمك 978-9957-74-728-2 :
الواصفات / :اللغة العربية//اللسانيات/
> < 1415

410

410

عبد ،يعقوب حسن
أسس التطبيقات اللغوية  /يعقوب حسن عبا  -.علا  :دار أمجا،
263 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2383 : .
ردمك 978-9957-99-773-1 :
الواصفات / :اللغة العربية/
> < 1416
عالوي ،ضباعة عبد العزيز
التعليقات اللغوية لألزهري فا كتابه ت ذيب اللغة  /ضباعة عبا
العزيز عالوي  -.علا  :دار الجنا 389 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3053 : .
ردمك 978-9957-649-75-3 :
الواصفات / :األبحاث اللغوية//التحليل اللغوي//اللغويو العرب/
> < 1417

410

فراج ،خالد خميس
الصافا فا قواعا العربية :نحواً وصرفا ً وبالغة وإمالء  /خالا
خليس فرا  -.علا  :اللؤلف120 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4158 : .
الواصفات / :قواعا اللغة//البالغة//اإلمالء//اللغة العربية/
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> < 1418
410.1

لزهر ،عقيبي
مف وم الفعل فا فلسفة بول ريكور  /عقيبا لزهر  -.علا  :دار
األيام300 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4237 : .
ردمك 978-9957-95-591-5 :
الواصفات / :الفلسفة//األفعال (نحو)//اللغة العربية/
> < 1419

410.71

411

411

القيام ،اسماعيل محمود
الطالقة فا م ارات اللغة العربية  /اسلاعيل محلود القيام  -.علا :
ركة طالل أبو غزالة للترجلة320 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/77 : .
ردمك 978-9957-559-26-7 / 978-9957-559-27-4 :
الواصفات / :قواعا اللغة//البالغة//علم الصرف//القراءا//الكتابة/
/تاريس اللغة األم//التعلم//اللغة العربية/
> < 1420
العجلوني ،ابراهيم خليل
دو مقام الرضا فا الكتابة ومكاباات ا  /ابراهيم خليل العجلونا -.
علا  :اللؤلف208 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6214 : .
ردمك 978-9923-9723-1-1 :
الواصفات / :األدب العربا//اللقاالت العربية//العصر الحايث/
> < 1421
العزة ،موسى عبد القادر
أصول علم اإلمالء  /موسى عبا القادر العزا  -.علا  :دار
الجنادرية117 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1622 : .
ردمك 978-9957-610-26-5 :
الواصفات / :اإلمالء//النشاط الصفا//اللغة العربية/
> < 1422

411.4

لطفي ،صفا محمد
اللغة والخط العربا :النشأا والتطور وآفاق جلالية وبالغية  /صفا
محلا لطفا  -.علا  :دار صفاء217 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3487 : .
ردمك 978-9957-687-33-5 :
الواصفات / :الخط العربا//اللغة العربية/
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> < 1423
411.409

البوايزة ،رفعت محمد
السلات الفنية والقيم الجلالية فا الخطوط العربية على العلارر
اللللوكية :قلعتا (الكرك والشوبك) أنلوذجا ً (923-648هـ1517-1250/م) /
رفعت محلا البوايزا  -.علا  :وزارا الثقافة400 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/979 : .
ردمك 978-9957-94-553-4 :
الواصفات / :الخط العربا//القيم الجلالية//العلارا العربية/
/الحضارات القايلة/
> < 1424

411.44

يونس ،أحمد
قواعا اإلمالء والترقيم  /أحلا يونس  -.علا  :دار ومكتبة الحاما،
80 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2999 : .
ردمك 978-9957-66-149-6 :
الواصفات / :اإلمالء//الترقيم//الخط العربا//اللغة العربية/
> < 1425

412

امطوش ،محمد أحمد
اللعجلية التوليفية وتطبيقات ا  /محلا أحلا امطوش  -.إربا :عالم
الكتب الحايث256 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2440 : .
ردمك 978-9957-686-90-1 :
الواصفات / :علم الااللة//اللغة العربية/
> < 1426

412

الخالدي ،كريم حسين
هويتنا العربية فا اللسانيات ومناهج ا  /كريم حسين الخالاي -.
علا  :دار دجلة478 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2365 : .
ردمك 978-9923-732-33-5 :
الواصفات / :اللسانيات//التحليل اللغوي//علم الااللة//اللغة
العربية/
> < 1427

412

الخاليفة ،حمزة أحمد
الفكر التولياي النحوي فا أعلال داوود عباه وميشال زكريا  /حلزا
أحلا الخاليفة  -.علا  :دار جليس الزما 360 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3348 : .
ردمك 978-9957-81-365-9 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
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> < 1428
412

زواوي ،مختار عمر
من اللورفولوجيات إلى السيلياريات :ماخل إلى فكر فردينانا دو
سوسير  /مختار علر زواوي  -.إربا :عالم الكتب الحايث148 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2031 : .
ردمك 978-9957-686-37-6 :
الواصفات / :اللسانيات//الفلسفة/
> < 1429

412

عباس ،تحسين فاضل
فا فقه اللغة  /تحسين فاضل عباس  -.علا  :دار صفاء-. 2019 ،
176ص
ر .إ2018/5/2525 : .
ردمك 978-9957-687-12-0 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1430

412

مشري ،آمال عمر
االتساق واالنسجام فا عيو البصارر للحلا البشير االبراهيلا:
دراسة نصية تطبيقية  /آمال علر مشري  -.إربا :عالم الكتب الحايث-. 2019 ،
222ص
ر .إ2018/4/2085 : .
ردمك 978-9957-686-50-5 :
الواصفات / :قواعا اللغة/
> < 1431

412.1

412.1

بن يوسف ،حميدي
ال جرا اللصطلحية وتعاد اللفاهيم :نلاذ لسانية  /حلياي بن
يوسف  -.علا  :مركز الكتاب األكاديلا184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2808 : .
ردمك 978-9957-35-349-0 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1432
بودرع ،عبد الرحمن محمد
النص الذي نحيا به :قضايا ونلاذ فا تلاسك النص ووحاا بناره /
عبا الرحلن محلا بودرع  -.علا  :دار كنوز اللعرفة411 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2464 : .
ردمك 978-9957-74-740-4 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
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> < 1433
412.1

412.1

ساسي ،عمار أحمد
اللسانيات العربية :اللن ج واللف وم والصناعة  /علار أحلا
ساسا -.إربا :عالم الكتب الحايث225 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2728 : .
ردمك 978-9923-14-007-9 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1434
العبادي ،علي جاسم جثير
علم أصول الكللات اإليتلولوجيا :دراسة تطبيقية فا كتاب الزينة /
علا جاسم جثير العبادي  -.إربا :عالم الكتب الحايث218 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2022 : .
ردمك 978-9957-686-35-2 :
الواصفات / :علم أصول الكللات//اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1435

412.1

العبيدي ،هادي نهر
فقه اللغة العربية وأورمت ا الجزيرية  /هادي ن ر العبياي  -.إربا:
عالم الكتب الحايث462 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/4/1689 : .
ردمك 978-9957-631-49-9 :
الواصفات / :فقه اللغة//اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1436

412.1

العربي ،ربيعة
تقاطعات بين الوظيفية واللعرفية  /ربيعة العربا  -.علا  :دار
أمجا234 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5932 : .
ردمك 978-9957-99-691-8 :
الواصفات / :علم الااللة//اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1437

412.1

العربي ،ربيعة
الخطاب ،اللحادات ،وآليات اال تغال  /ربيعة العربا  -.علا  :دار
أمجا175 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6440 : .
ردمك 978-9957-99-702-1 :
الواصفات / :علم الااللة//اللسانيات//اللغة العربية/
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> < 1438
412.1

العزاوي ،أبو بكر محمد
اللغة واللنطق :دراسة فا البناء والتأصيل  /أبو بكر محلا
العزاوي -.إربا :عالم الكتب الحايث150 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2105 : .
ردمك 978-9957-686-76-5 :
الواصفات / :اللسانيات//الفلسفة//اللغة العربية/
> < 1439

412.1

412.1

412.1

412.1

العصيمي ،صالح فهد
اللسانيات التطبيقية :قضايا وميادين وتطبيقات  /صالح ف ا
العصيلا  -.علا  :دار كنوز اللعرفة173 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2877 : .
ردمك 978-9957-74-753-4 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1440
علوي ،عبد السالم اسماعيل
قضايا الخطاب فا الفكر اللسانا والسليارا  /عبا السالم اسلاعيل
علوي  -.دار كنوز اللعرفة440 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2235 : .
ردمك 978-9957-74-729-9 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1441
الغريسي ،محمد اسماعيل
اللسانيات وديااكتيك اللغة العربية :تاريس اللغة العربية من منظور
تولياي  /محلا اسلاعيل الغريسا  -.إربا :عالم الكتب الحايث-. 2019 ،
100ص
ر .إ2018/4/2016 : .
ردمك 978-9957-686-29-1 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1442
القاسمي ،محمد سليمان
دراسات معاصرا فا اللسانيات والتااوليات  /محلا سليلا
القاسلا  -.إربا :عالم الكتب الحايث326 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2366 : .
ردمك 978-9957-686-86-4 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
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412.1

412.1

> < 1443
القرني ،مكين بن حوفان
اللسانيات :قضايا وتطبيقات  /مكين بن حوفا القرنا  -.علا :
مركز الكتاب األكاديلا166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4315 : .
ردمك 978-9957-35-360-5 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1444
الكرطوطي ،معتصم عبد المجيد
مقاربة لسانية معاصرا للظاهرا اإللحاف فا اللغة العربية :دراسة
صرف  -صواتية  /معتصم عبا اللجيا الكرطوطا  -.إربا :عالم الكتب
الحايث284 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2073 : .
ردمك 978-9957-686-55-0 :
الواصفات / :اللسانيات العربية//اللغة العربية/
> < 1445

412.1

المالكي ،طارق أحمد
االستاالل فا اللنطق وتطبيقاته فا اللسانيات  /طارق أحلا
اللالكا -.علا  :دار كنوز اللعرفة299 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2960 : .
ردمك 978-9957-74-758-9 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
> < 1446

412.1

محمد ،محمد غازيوي
السيرورات اللعرفية الثالثية األبعاد فا النظرية الااللية اللعاصرا:
نلوذ نظرية الااللة التصورية  /محلا غازيوي محلا  -.علا  :دار كنوز
اللعرفة149 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2866 : .
ردمك 978-9957-74-743-5 :
الواصفات / :علم الااللة//اللسانيات/
> < 1447

412.1

النفاخ ،مهند عباس
البحث الصوتا فا روح كتاب سيبويه فا ضوء اللسانيات
اللعاصرا  /م نا عباس النفاخ  -.علا  :دار صفاء357 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4272 : .
ردمك 978-9957-687-55-7 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية/
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> < 1448
412.2

أحمد ،نوزاد حسن
اللن ج الوصفا فا كتاب سيبويه  /نوزاد حسن أحلا  -.علا  :دار
دجلة327 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/4/2042 : .
ردمك 978-9957-71-800-8 :
الواصفات / :علم األصوات//اللسانيات/
> < 1449

412.2

412.4

آغا ،ياسر
الكتابة اللسانية فا الجامعة الجزاررية :قراءا فا االتجاهات
واألنلاط  /ياسر آغا  -.علا  :دار دجلة440 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4190 : .
ردمك 978-9923-732-66-3 :
الواصفات / :اللسانيات//اللغة العربية//علم األصوات//الجزارر/
> < 1450
المجالد ،صالح بن مهدي
منتقى األلفاظ بين العاما والفصيح  /صالح بن م اي اللجالد -.
إربا :عالم الكتب الحايث148 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2738 : .
ردمك 978-9923-14-003-1 :
الواصفات / :األلفاظ//اللغة العربية/
> < 1451

412.5

طقاطق ،محمد صبحي
األخطاء الشارعة فا اللغة العربية :نحوية وإمالرية ولغوية  /محلا
صبحا طقاطق  -.إربا :اللؤلف186 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4805 : .
الواصفات / :األخطاء اللغوية//األخطاء الشارعة//اللغة العربية/
> < 1452

412.6

413

السلطاني ،فارس السيد
ج ود اللستشرقين اللغوية فا اللغة العربية  /فارس السيا
السلطانا -.علا  :دار الرضوا 320 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2860 : .
ردمك 978-9957-76-659-7 :
الواصفات / :االستشراق واللستشرقو //اللغة العربية/
> < 1453
الدوري ،سامي ندا
اللعاجم اللغوية واأللفاظ اللعربة  /ساما ناا الاوري  -.علا  :دار
الوضاح444 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4551 : .
ردمك 978-9923-19-001-2 :
الواصفات / :القواميس//األلفاظ//اللغة العربية/
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> < 1454
413

الشوياخ ،مرية
اللصطلحية العربية فا فكر علا القاسلا  /مرية الشوياخ  -.علا :
مركز الكتاب األكاديلا140 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3673 : .
ردمك 978-9957-35-354-4 :
الواصفات / :اللصطلحات األدبية//القواميس//اللغة العربية/
> < 1455

413.028

413.21

اللتيني ،يحيى أحمد
أسس صناعة اللعجم اللحوسب  /يحيى أحلا اللتينا  -.علا  :دار
كنوز اللعرفة298 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4972 : .
ردمك 978-9957-74-778-7 :
الواصفات / :القواميس//الحواسيب//اللغة العربية/
> < 1456
محمود ،عليان محمود عليان
اللسانا  :قاموس عربا  -إنجليزي  /عليا
محلود -.علا  :دار أمجا510 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2904 : .
ردمك 978-9923-25-159-1 :
الواصفات / :اللعاجم//معجم عربا  -انجليزي/

محلود عليا

> < 1457
413.951

خطاب ،محمد حافظ
تعلم الصينية مع خطاب  /محلا حافظ خطاب  -.علا  :اللؤلف،
210 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3867 : .
ردمك 978-9957-67-312-3 :
الواصفات / :القواميس//معاجم اللفردات//تعلم اللغة الثانية//اللغة
العربية//اللغة الصينية/
> < 1458

413.951

خطاب ،محمد حافظ
تعلم العربية مع خطاب بالصينا  /محلا حافظ خطاب  -.علا :
اللؤلف206 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3866 : .
ردمك 978-9957-67-311-6 :
الواصفات / :القواميس//معاجم اللفاردات//تعلم اللغة الثانية//اللغة
العربية//اللغة الصينية/
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> < 1459
414

أبو زيد ،سامي يوسف
البالغة العربية :علم اللعانا والبيا والبايع  /ساما يوسف أبو زيا،
عبا الرؤوف زهاي  -.علا  :دار حنين408 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة
الل ارات فا اللغة العربية ؛ ) 4
ر .إ2019/9/4758 : .
ردمك 978-9957-17-853-6 :
الواصفات / :البالغة//اللغة العربية/
> < 1460

414

األصفهاني ،الراغب
أفانين البالغة  /الراغب األصف انا؛ تحقيق علر ماجا السنوي -.
علا  :دار أروقة285 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4381 : .
ردمك 978-9923-10-045-5 :
الواصفات / :البالغة//األسلوب األدبا//اللغة العربية/
> < 1461

414

414

414

بنحمادة ،محمد سليمان
سؤال اللعنى فا الخطاب التاريخا :مقاربة لقضايا من اللغرب
واألنالس  /محلا سليلا بنحلادا  -.إربا :عالم الكتب الحايث-. 2019 ،
194ص
ر .إ2018/5/2159 : .
ردمك 978-9957-686-82-6 :
الواصفات / :األسلوب األدبا//اللغة العربية//البلاا العربية/
> < 1462
الحنفي ،محمد بن محمد ابن الشحنة
منظومة مارة اللعانا والبيا فا علوم البالغة  /محلا بن محلا ابن
الشحنة الحنفا؛ تحقيق حذيفة صالح الخالاي  -.علا  :دار النفارس-. 2019 ،
77ص
ر .إ2019/6/3097 : .
ردمك 978-9957-80-317-9 :
الواصفات / :علم اللعانا//علم البيا //علم البالغة//اللغة العربية/
> < 1463
دحاني ،عبد الهادي محمد
البالغة والتواصل فا العلوم اإلنسانية  /عبا ال ادي محلا دحانا،
يحيى مصطفى بنخاا  -.إربا :عالم الكتب الحايث364 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2161 : .
ردمك 978-9957-686-84-0 :
الواصفات / :البالغة//األسلوب األدبا//العلوم اإلنسانية/

314

414

> < 1464
طعمة ،عبد الرحمن محمد
البناء الذهنا لللفاهيم :بحث فا تكامل علوم اللسا وآليات العرفا /
عبا الرحلن محلا طعلة  -.علا  :دار كنوز اللعرفة184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2876 : .
ردمك 978-9957-74-752-7 :
الواصفات / :البالغة العربية//اللغة العربية/
> < 1465

414

عباس ،فضل حسن
البالغة اللفترى علي ا بين األصالة والتبعية  /فضل حسن عباس -.
ط -. 2علا  :دار النفارس312 -. 2019 ،ص
ر .إ2010/6/2204 : .
ردمك 978-9957-80-062-8 :
الواصفات / :البالغة العربية//اللغة العربية/
> < 1466

414

العزه ،موسى عبد القادر
أصول علم البالغة :اللعانا ،البايع ،البيا  /موسى عبا القادر
العزه -.علا  :دار الجنادرية185 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1612 : .
ردمك 978-9957-610-22-7 :
الواصفات / :علم البالغة//البيا //علم اللعانا//اللغة العربية/
> < 1467

414

414

العنبكي ،آالء علي
الحجا االفتراضا :دراسة فا لسانيات الخطاب التفاعلا  /آالء
علا العنبكا  -.علا  :دار غيااء226 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6272 : .
ردمك 978-9957-96-648-5 :
الواصفات / :اللسانيات//الل ارات الخطابية//التحليل اللغوي/
/البالغة//اللغة العربية/
> < 1468
الكناني ،محمد عبد الرضا
اإلبااع واالتباع بين البالغة العربية وعلم النص  /محلا عبا الرضا
الكنانا  -.علا  :دار ابن النفيس238 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5949 : .
ردمك 978-9923-718-75-9 :
الواصفات / :البالغة//اللغة العربية/
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> < 1469
414

لكحل ،حمزة نبيل
تااولية اللجاز :فا كتاب ن ج البالغة لإلمام علا رضا هللا عنه /
حلزا نبيل لكحل  -.إربا :عالم الكتب الحايث204 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3607 : .
ردمك 978-9923-14-019-2 :
الواصفات / :البالغة العربية/
> < 1470

414

محسب ،محيي الدين
فا التحليل النقاي للخطاب  /محيا الاين محسب  -.علا  :دار
كنوز اللعرفة231 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2957 : .
ردمك 978-9957-74-759-6 :
الواصفات / :البالغة العربية//النقا األدبا/
> < 1471

414

مزعاش ،مراد
اللصطلح البالغا فا تفسير التحرير والتنوير مف وما ً تطبيقيا ً
وإجراء :مصطلحات علم اللعانا  /مراد مزعاش  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
750( 2ص)
ر .إ2018/3/1154 : .
ردمك 978-9957-95-537-3 :
الواصفات / :علم البالغة//اللغة العربية/
> < 1472

414

مزعاش ،مراد
اللصطلح البالغا فا تفسير التحرير والتنوير :مف وما ً تطبيفا ً
وإجراء (مصطلحات علم البيا )  /مراد مزعاش  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
200ص
ر .إ2018/3/1155 : .
ردمك 978-9957-95-536-6 :
الواصفات / :علم البالغة//اللغة العربية/
> < 1473

414

معارج ،محمد اكراز
االنزياح فا السينلا  /محلا اكراز معار  -.علا  :دار ابن النفيس،
223 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5213 : .
ردمك 978-9923-718-73-5 :
الواصفات / :البالغة//التورية//األعلال السينلارية/
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> < 1474
414

مناع ،هاشم صالح
البالغة العربية الوافية (اللعانا ،والبيا  ،والبايع)  /ها م صالح
مناع ،فاء مأمو ياسين  -.علا  :دار يافا العللية527 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2913 : .
ردمك 978-9957-697-32-7 :
الواصفات / :البالغة العربية//اللغة العربية/
> < 1475

414.01

سكران ،حيدر برزان
بالغة التحول النصا وسلطة التأويل فا الشعر العراقا اللعاصر:
قراءا فا حفريات اللعرفة ال رمنيوطيقية لللسكوت عنه واللضلر واللتبقا /
حيار برزا سكرا  -.علا  :دار الخليج 298 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4177 : .
ردمك 978-9923-23-031-2 :
الواصفات / :األسلوب األدبا//التأويل//النصوص األدبية//الشعر
العربا//البالغة/
> < 1476

414.01

414.01

سكران ،حيدر برزان
تحوالت اللجاز فا الفكر العربا اللعاصر :بحث فا بالغة
الفجوات واالمتالءات  /حيار برزا سكرا  -.علا  :دار الخليج-. 2019 ،
392ص
ر .إ2019/9/4735 : .
ردمك 978-9923-23-035-0 :
الواصفات / :اللجاز//علم البيا //البالغة//التحليل اللغوي//اللغة
العربية/
> < 1477
محمد ،شعبان عبد الحكيم
نظرية التلقا فا تراثنا البالغا والنقاي  /عبا عبا الحكيم
محلا -.علا  :مؤسسة الوراق250 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6077 : .
ردمك 978-9957-33-696-7 :
الواصفات / :األسلوب األدبا//النقا األدبا//البالغة//اللغة العربية/
> < 1478

414.01

مخيف ،راشد مدفون
خطب اإلمام علا عليه السالم فا ن ج البالغة :مقاربة فا ضوء
علم لغة النص  /را ا مافو مخيف  -.علا  :دار الوضاح-. 2019 ،
248ص
ر .إ2018/9/4550 : .
ردمك 978-9923-19-002-9 :
الواصفات / :اللواعظ//البالغة العربية//اللغة العربية/
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> < 1479
414.01

414.1

414.1

المهدي ،الغالي بنهشوم
أساليب الحجا فا الخطاب :دراسة تطبيقية  /الغالا بن شوم
الل اي  -.علا  :دار الخليج 218 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3966 : .
ردمك 978-9923-23-030-5 :
الواصفات / :م ارات الخطاب//اللسانيات//البالغة//التحليل اللغوي/
/األسلوب األدبا/
> < 1480
السيد ،عبد الحميد مصطفى
دراسات فا اللسانيات العربية بنية الجللة العربية :التراكيب النحوية
والتااولية علم النحو وعلم اللعانا  /عبا الحليا مصطفى السيا  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما196 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3512 : .
ردمك 978-9957-66-161-8 :
الواصفات / :اللسانيات العربية//التحليل اللغوي//األبحاث اللغوية/
/اللغة العربية/
> < 1481
السيد ،عبد الحميد مصطفى
دراسات فا اللسانيات العربية :اللشاكلة ،التنغيم ،رؤى تحليلية /
عبا الحليا مصطفى السيا  -.علا  :دار ومكتبة الحاما 182 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3510 : .
ردمك 978-9957-66-160-1 :
الواصفات / :اللسانيات العربية//التحليل اللغوي//األبحاث اللغوية/
/اللغة العربية/
> < 1482

414.2

القرعان ،فايز عارف
علم البيا  :مباحث وإضاءات  /فايز عارف القرعا  -.إربا :عالم
الكتب الحايث279 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4597 : .
ردمك 978-9923-14-032-1 :
الواصفات / :البيا //البالغة//اللغة العربية/
> < 1483

414.2

كاطع ،فالح حسن
التشبيه البليغ فا ن ج البالغة :أزمة الترافض وثنارية أنا اآلخر /
فالح حسن كاطع  -.علا  :دار غيااء105 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6021 : .
ردمك 978-9957-96-618-8 :
الواصفات / :التشبيه//البيا //البالغة/
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415

415

415

> < 1484
األنصاري ،جمال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام
رح الللحة البارية فا علوم العربية  /جلال الاين عباهللا بن
يوسف بن هشام األنصاري؛ تحقيق صالح س يل حلودا  -.علا  :دار الفاروق،
355 -. 2019ص
ر .إ2017/11/5936 : .
ردمك 978-9957-605-44-5 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1485
البكاء ،محمد عبد المطلب
مصطفى جواد وج وده اللغوية  /محلا عبا اللطلب البكاء  -.علا :
دار دجلة410 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4025 : .
ردمك 978-9957-71-972-2 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1486
بني بكر ،عبد القادر مرعي
أساليب الجللة اإلفصاحية فا النحو العربا  /عبا القادر مرعا بنا
بكر  -.إربا :عالم الكتب الحايث178 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2069 : .
ردمك 978-9957-686-48-2 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1487

415

415

الحربي ،عبدهللا حسين
زاد الطالب من النحو العربا :القواعا والتطبيقات  /عباهللا حسين
الحربا  -.إربا :عالم الكتب الحايث5154( 4 -. 2019 ،ص)
ر .إ2018/4/2077 : .
ردمك 978-9957-686-56-7 :
الواصفات / :قواعا اللغة//النحو//اللغة العربية/
> < 1488
الحياني ،أمجد عويد
الاراسات اللغوية والنحوية فا كتاب مطالع األنوار إلبراهيم بن
يوسف  /أمجا عويا الحيانا  -.علا  :دار الوضاح609 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2845 : .
ردمك 978-9923-19-032-6 :
الواصفات / :النحو//قواعا اللغة//اللغة العربية/
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> < 1489
415

الخالدي ،ابراهيم بدر
الليسر فا النحو واإلمالء والترقيم  /ابراهيم بار الخالاي  -.علا :
دار الفاروق256 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2249 : .
ردمك 978-9957-605-55-1 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اإلمالء//اللغة العربية/
> < 1490

415

415

الخفاجي ،محسن حسين
الترجيح النحوي فا البحر اللحيط ألبا حيا األنالسا 745هـ /
محسن حسين الخفاجا  -.علا  :دار الرضوا 322 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4276 : .
ردمك 978-9957-76-678-8 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1491
الداغستاني ،موسى محمد
رح ألفية ابن مالك فا النحو والصرف  /موسى محلا
الااغستانا -.علا  :دار ومكتبة الحاما124 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3006 : .
ردمك 978-9957-66-147-2 :
الواصفات / :النحو والصرف//قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1492

415

الدنقير ،سامية حمادي
الوجي ة اإلعرابية واللقاربات اللسانية لألبنية الج ية  /سامية حلادي
الانقير  -.علا  :دار كنوز اللعرفة423 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2231 : .
ردمك 978-9957-74-731-2 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1493

415

الدوري ،عساف صالح
االستغناء فا الحروف واألفعال واألسلاء :دراسة نحوية املة /
عساف صالح الاوري  -.علا  :دار الوضاح574 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4554 : .
ردمك 978-9957-634-99-5 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/

320

> < 1494
415

415

الرقب ،محمد حمدان
التالزم اللغوي :مقاربات تعليلية  /محلا حلاا الرقب  -.إربا :عالم
الكتب الحايث208 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4598 : .
ردمك 978-9923-14-031-4 :
الواصفات / :تعلم اللغة الثانية//اللغة العربية/
> < 1495
السامرائي ،خليل ابراهيم
دراسات نحوية  /خليل ابراهيم السامرارا  -.علا  :دار الفاروق،
296 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2250 : .
ردمك 978-9957-605-56-8 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1496

415

415

عبد ،يعقوب حسن
رسالة فا بيا األضااد للشيخ محلا اللانا (ت  1200هـ)  /يعقوب
حسن عبا  -.علا  :دار أمجا234 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/5035 : .
ردمك 978-9957-99-653-6 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1497
العمري ،منجي عبد الحميد
حركية اللعنى النحوي :مقاربة عرفانية للقولة الربط  /منجا عبا
الحليا العلري  -.علا  :دار كنوز اللعرفة429 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2463 : .
ردمك 978-9957-74-739-8 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1498

415

الغالبي ،عصام كاظم
اللطيف فا رح قواعا التصريف  /عصام كاظم الغالبا  -.علا :
دار الرضوا 189 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4274 : .
ردمك 978-9957-76-676-4 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
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> < 1499
415

فراج ،خالد خميس
مخطوطات النحو والصرف :مخططات مبتكرا ووسارل جاياا
لتيسير دراسة قواعا اللغة العربية وتاريس ا  /خالا خليس فرا  -.علا :
اللؤلف256 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5389 : .
الواصفات / :قواعا اللغة//النحو//علم الصرف//اللغة العربية/
> < 1500

415

القعيسي ،خليل ابراهيم
االعتراضات اللغوية فا تفسير ابن عرفة 803هـ  /خليل ابراهيم
القعيسا  -.علا  :دار زهرا 323 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/4490 : .
ردمك 978-9957-88-386-7 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1501

415

كمال ،رشيدة العلوي
النحو التولياي :قوالبه النظرية و أنساقه الفرعية  /ر ياا العلوي
كلال  -.علا  :دار كنوز اللعرفة448 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2242 : .
ردمك 978-9957-74-726-8 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1502

415

موسلينغ ،محمد نيزوان
القواعاية وعناصر األفضلية فا اها الحايث الشريف  /محلا
نيزوا موسلينغ  -.إربا :عالم الكتب الحايث276 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6045 : .
ردمك 978-9923-14-039-0 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1503

415

النجار ،أسعد محمد
النحو الليسر  /أسعا محلا النجار  -.علا  :دار صفاء-. 2019 ،
272ص
ر .إ2018/9/4426 : .
ردمك 978-9957-687-62-5 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
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> < 1504
415.012

احميدان ،هشام عيسى
الشعر والتفسير :دراسة من جية فا التحرير والتنوير  /هشام
عيسى احلياا  -.إربا :عالم الكتب الحايث340 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3087 : .
ردمك 978-9923-14-015-4 :
الواصفات / :الشعر العربا//تفسير القرآ //قواعا اللغة/
> < 1505

415.012

415.012

415.012

الصافي ،سفانة شعبان
البحث الااللا والنحوي فا علاا الحفاظ فا تفسير أ رف األلفاظ
للسلين الحلبا  756هـ  /سفانة عبا الصافا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
535ص
ر .إ2019/5/2438 : .
ردمك 978-9923-25-145-4 :
الواصفات / :الشواها النحوية//قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1506
الصرايره ،عماد الدين سالم
عر علا الفزاع :دراسة لغوية وأسلوبية  /علاد الاين سالم
الصرايره  -.علا  :ركة األكاديليو 379 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3377 : .
ردمك 978-9923-27-026-4 :
الواصفات / :التحليل اللغوي//الاراسات اللغوية//الشعر العربا/
/اللغة العربية/
> < 1507
عليم ،محمد عبد الرزاق
ماى النص :أفق التأويل  /محلا عبا الرزاق عليم  -.علا  :دار
كنوز اللعرفة246 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2878 : .
ردمك 978-9957-74-754-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//اللسانيات/
> < 1508

415.012

العياش ،عباس رحيل
بحوث لغوية مرادفات ا وأحكام ا فا الذكر الحكيم  /عباس رحيل
العياش  -.علا  :دار غيااء 161 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3759 : .
ردمك 978-9957-96-561-7 :
الواصفات / :قواعا اللغة//القرآ الكريم/
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> < 1509
415.012

القاري ،مال علي
فتح باب اإلسعاد فا رح بانت سعاد  /مال علا القاري؛ تحقيق
محلا حسين الجبوري  -.علا  :دار علار291 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4901 : .
ردمك 978-9957-692-50-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1510

415.012

الكعبي ،عالء لفتة
سيبويه فا كتب التفسير :مجلع البيا للطبرسا اختياراً  /عالء
لفتة الكعبا  -.علا  :دار الرضوا 218 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3002 : .
ردمك 978-9957-76-661-0 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية//تفسير القرآ /
> < 1511

415.012

الهدهد ،حمدي صالح
مظاهر التناسب الااللا والترابط النصا فا قصة صاحب
الجنتين :محاولة لبناء من جية تكاملية للتحليل الااللا لبنية النص فا القصة
القرآنية  /حلاي صالح ال اها  -.علا  :دار دجلة176 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2322 : .
ردمك 978-9923-732-31-1 :
الواصفات  / :واها القرآ //الشواها النحوية//قصص القرآ
الكريم/
> < 1512

415.092

415.092

رشيد ،أمجد
اإلمالء على رح اللحلا للورقات فا أصول الفقه محلى باألدلة
والتطبيقات  /أمجا ر يا  -.علا  :دار الفتح284 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/27 : .
ردمك 978-9957-23-480-5 :
الواصفات / :قواعا اللغة//النحويو العرب//اللغة العربية/
> < 1513
الركابي ،ميعاد مكي فيصل
ج ود اللغويين العراقيين فا دراسة اللغات السامية  /ميعاد مكا
فيصل الركابا  -.علا  :دار دجلة687 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1722 : .
ردمك 978-9957-71-899-2 :
الواصفات / :اللغات السامية//اللغة العربية/
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> < 1514
415.23

415.336

الصرايرة ،طايل محمد
مالزمة النفا فا اللغة العربية الفصيحة( :دراسة تقابلية فا ضوء
علم اللغة اللعاصرا)  /طايل محلا الصرايرا  -.علا  :دار الخليج-. 2019 ،
171ص
ر .إ2019/1/295 : .
ردمك 978-9957-615-99-4 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1515
يامنة ،سامية الحاج محمد
تااولية سياق الحال فا الفعل الكالما :دراسة تحليلية تطبيقية /
سامية الحا محلا يامنة  -.علا  :دار كنوز اللعرفة389 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2869 : .
ردمك 978-9957-74-746-6 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
> < 1516

415.82

415.9

النبالي ،عبدهللا العبد
النحو التطبيقا واللسانيات :مقاربة تطبيقية وفقا لنظرية الغاليينا
فا الخالصة اإلعرابية (اللستويا األول والثانا)  /عباهللا العبا النبالا -.
علا  :دار الخليج377 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5386 : .
ردمك 978-9957-615-86-4 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللسانيات//علم الصرف/
> < 1517
عبد الواحد ،عبد الحميد محمد
مقاربات لسانية فا مسارل من التصريف  /عبا الحليا محلا عبا
الواحا  -.إربا :عالم الكتب الحايث188 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2060 : .
ردمك 978-9957-686-68-0 :
الواصفات / :علم الصرف//قواعا اللغة/
> < 1518

415.95

نزال ،نبال نبيل
اللقصور والللاود عنا ابن سياه :دراسة فا اللستويين الصوتا
والصرفا  /نبال نبيل نزال  -.علا  :دار زهاي376 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2779 : .
ردمك 978-9957-689-83-4 :
الواصفات / :قواعا اللغة//اللغة العربية/
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> < 1519
416

416

حجر ،محمد
الفيوض العزية فا تخليس ال لزية  /محلا حجر  -.علا  :مركز
الكتاب األكاديلا188 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/283 : .
ردمك 978-9957-35-381-0 :
الواصفات / :القوافا//بحور الشعر العربا//علم العروض//اللغة
العربية/
> < 1520
الدمشقي ،بدر الدين محمد ابن مالك الطائي األندلسي
مقامة فا العروض  /بار الاين محلا ابن مالك الطارا األنالسا
الامشقا؛ تحقيق أحلا محلا جادهللا  -.علا  :دار أروقة119 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5241 : .
ردمك 978-9923-10-020-2 :
الواصفات / :علم العروض//بحور الشعر العربا/
> < 1521

416

العزه ،موسى عبد القادر
أصول علم العروض  /موسى عبا القادر العزه  -.علا  :دار
الجنادرية121 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1611 : .
ردمك 978-9957-610-23-4 :
الواصفات / :علم العروض//بحور الشعر العربا//اللغة العربية/
> < 1522

416

الغوج ،أحمد سالم
فن العروض  /أحلا سالم الغو  -.علا  :دار الفتح-. 2019 ،
203ص
ر .إ2017/8/4386 : .
ردمك 978-9957-23-446-1 :
الواصفات / :العروض//الشعر العربا/
> < 1523

416

النجار ،أسعد محمد
التطبيق العروضا  /أسعا محلا النجار  -.علا  :دار صفاء،
312 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4407 : .
ردمك 978-9957-687-57-1 :
الواصفات / :علم العروض//تقطيع الشعر//اللغة العربية/
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> < 1524
417.3

كناعنة ،مصلح محمد
موسوعة اللفردات غير العربية فا العامية الفلسطينية  /مصلح
محلا كناعنة  -.علا  :دار مجاالوي848 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6060 : .
ردمك 978-9957-02-692-9 :
الواصفات / :األلفاظ مشتركة الجذر//األلفاظ العامية//فلسطين/
/اللوسوعات/
> < 1525

417.65

مرتاض ،عبد الجليل
تفصيح العامية فا التجارب العربية  /عبا الجليل مرتاض  -.علا :
دار األيام188 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1755 : .
ردمك 978-9957-95-658-5 :
الواصفات / :الل جات//اللغات العامية//اللغة العربية//الجزارر/
> < 1526

418

بن يوسف ،حميدي
التعريف اللصطلحا :دراسة فا ضوء اللصطلحية الحايثة /
حلياي بن يوسف  -.علا  :مركز الكتاب األكاديلا166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1867 : .
ردمك 978-9957-35-337-7 :
الواصفات / :علم اللصطلح//التعريفات//اللغة العربية/
> < 1527

418

418.24

النظامي ،سمير حسن
اللنجا فا الترجلة =  / Hh uehfpeDHmh IpomhmHCسلير
حسن النظاما  -.علا  :اللؤلف265 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5544 : .
ردمك 978-9923-9770-0-2 :
الواصفات / :الترجلة//القواميس//علم اللغة التطبيقا//اللغة
العربية/
> < 1528
رمضان ،هاني اسماعيل
تعليم العربية للناطقين بغيرها :رؤية استشرافية  /هانا اسلاعيل
رمضا  -.علا  :دار اللبادرا104 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5052 : .
ردمك 978-9957-684-73-0 :
الواصفات / :تعليم اللغة الثانية//اللغة العربية/
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418.24

418.24943

418.4

> < 1529
اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة العربية
واقع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فا اللللكة األردنية
ال ا لية  /اللجنة الوطنية األردنية للن وض باللغة العربية  -.علا  :اللجنة،
310 -. 2019ص
ر .إ2019/1/435 : .
الواصفات / :تعليم اللغة الثانية//تاريس اللغات//اللغة العربية/
> < 1530
رمضان ،هاني اسماعيل
برنامج تعليم العربية عن بعا للطالب األتراك  /هانا اسلاعيل
رمضا  -.علا  :دار اللبادرا139 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5039 : .
ردمك 978-9957-684-72-3 :
الواصفات / :تاريس اللغة الثانية//اللغة العربية//اللغة التركية/
> < 1531
منصور ،حسن عبد الرازق
فن القراءا :نظرا تحليلية  /حسن عبا الرازق منصور  -.علا :
دار ومكتبة الحاما190 -. 2019 ،ص  ( -.نحو تأصيل لغوي مقنن ؛ ) 4
ر .إ2018/10/5069 : .
ردمك 978-9957-66-115-1 :
الواصفات / :القراءا//م ارات االتصال/
> < 1532

418.43

مصلح ،وسام يوسف
عيادا القراءا :كيف تباأ بالقراءا وتستلر طوال حياتك  /وسام
يوسف مصلح  -.علا  :دار عصور143 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4270 : .
ردمك 978-9923-751-01-5 :
الواصفات / :م ارات القراءا//العجز فا القراءا//عادا اللطالعة/
/القراءا/

 420اللغة اإلنجليزية
428

> < 1533
مكاحله ،عبد الكريم أحمد
تعلم اللغة اإلنجليزية باو معلم  /عبا الكريم أحلا مكاحله -.
علا  :دار سفيا 79 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1969 : .
ردمك 978-9923-745-18-2 :
الواصفات / :تعليم اللغة الثانية//اللغة اإلنجليزية//اللغات/
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428.24

> < 1534
عبد الجواد ،هبة محمد
تعلم اإلنجليزية  /هبة محلا عبا الجواد  -.علا  :دار ومكتبة
الحاما132 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3005 : .
ردمك 978-9957-66-152-6 :
الواصفات / :تعلم اللغة الثانية//اللغة اإلنجليزية/

 425اللغات األخرى
> < 1535
492.1

الحامد ،سعاد عائد
األسلاء الشخصية فا العصر اآل وري الحايث  612-911ق.م:
دراسة فا الصيغ والاالالت  /سعاد عارا الحاما  -.علا  :دار صفاء،
284 -.2019ص
ر .إ2018/9/4431 : .
ردمك 978-9957-687-65-6 :
الواصفات / :أسلاء األ خاص//معانا األسلاء//علم الااللة/
/اللغات السامية/

العلوم الطبيعية
 500العلوم الطبيعية
> < 1536
501

خليفة ،داود
قضايا فا فلسفة العلوم  /داود خليفة  -.علا  :دار األيام،
180 -.2019ص
ر .إ2019/5/2268 : .
ردمك 978-9957-95-716-2 :
الواصفات / :الفلسفة العللية//العلوم الطبيعية/

 510الرياضيات
> < 1537
510

خميس ،سارة محمد
الرياضيات( :تطبيقات اقتصادية)  /سارا محلا خليس  -.علا :
دار وارل315 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3705 : .
ردمك 978-9957-91-547-6 :
الواصفات / :الرياضيات//االقتصاد/
> < 1538

510

مكتبة المجتمع العربي
مفاهيم رياضية  /مكتبة اللجتلع العربا  -.علا  :اللكتبة-.2019 ،
500ص
ر .إ2019/9/5038 : .
ردمك 978-9957-83-677-1 :
الواصفات / :الرياضيات//العلوم الطبيعية/
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510.1

510.9

> < 1539
طقاطق ،محمود محمد شاكر
اكتشافات عللية مليزا  /محلود محلا اكر طقاطق  -.علا  :دار
اللعتز100 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4284 : .
الواصفات / :االكتشافات العللية//األبحاث//التنلية العللية/
/الرياضيات/
> < 1540
بوسنة ،أحمد
الحقيقة حول أصل األرقام من أجل فلسفة أخرى لتاريخ العلوم /
أحلا بوسنة  -.علا  :مؤسسة الوراق173 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3780 : .
ردمك 978-9957-33-745-2 :
الواصفات / :األرقام//نظرية األعااد//الرياضيات//التاريخ/
> < 1541

519.2

جابر ،عدنان شمخي
نظرية االحتلاالت  /عانا
231 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2856 : .
ردمك 978-9957-687-20-5 :
الواصفات / :اإلحصاء الرياضا//نظرية االحتلاالت/

لخا جابر  -.علا  :دار صفاء،

> < 1542
519.2

جابه ،صالح علي
نظرية االحتلاالت  /صالح علا جابه  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
290ص
ر .إ2019/9/5134 : .
ردمك 978-9957-91-667-1 :
الواصفات / :نظرية االحتلاالت//اإلحصاء الرياضا//العلليات
العشوارية//الرياضيات/
> < 1543

519.2

سالمي ،أحمد بوبكر
مقامة فا االحتلاالت واإلحصاء التطبيقا لطلبة العلوم االقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيير  /أحلا بوبكر سالما  -.علا  :دار ومكتبة
الحاما335 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3435 : .
ردمك 978-9957-66-095-6 :
الواصفات / :نظرية االحتلاالت//اإلحصاء الرياضا/
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> < 1544
519.5

العبيدي ،عبدهللا أحمد
حجم األثر وتطبيقاته فا من جية البحوث التربوية والنفسية
والطبية /عباهللا أحلا العبياي  -.علا  :دار وارل200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2209 : .
ردمك 978-9957-91-525-4 :
الواصفات / :األبحاث التربوية//علم النفس//اإلحصاء/
> < 1545

519.5

الكبيسي ،كامل ثامر
أساسيات اإلحصاء التربوي للباحثين وطلبة الاراسات العليا  /كامل
ثامر الكبيسا ،ماثل كامل الكبيسا  -.علا  :دار الوضاح326 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2516 : .
ردمك 978-9923-19-027-2 :
الواصفات / :األساليب اإلحصارية//الرياضيات اإلحصارية/
/اإلحصاء التربوي/
> < 1546

519.53

العشي ،هارون عمر
مبادئ اإلحصاء الوصفا  /هارو
بوراس  -.علا  :دار وارل204 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5556 : .
ردمك 978-9957-91-573-5 :
الواصفات / :اإلحصاء الوصفا//اإلحصاء/

علر العشا ،فايزا محلا

> < 1547
519.53

519.53

مصطفى ،طويطي
أساليب اإلحصاء االستااللا البارامترية  /طويطا مصطفى -.
علا  :دار ومكتبة الحاما368 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3511 : .
ردمك 978-9957-66-098-7 :
الواصفات / :اإلحصاء االستااللا/
> < 1548
النعيمي ،محمد عبد العال
طرق اإلحصاء اللتقام متعاد اللتغيرات فا البحث العللا  /محلا
عبا العال النعيلا  -.علا  :دار وارل269 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1697 : .
ردمك 978-9957-91-613-8 :
الواصفات / :اإلحصاء//التحليل اإلحصارا//البحث العللا/
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 520الفلك
> < 1549
520

الالال ،دالل خالد
دليل الفلكا الصغير  /دالل خالا الالال  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
70ص
ر .إ2019/7/3609 : .
الواصفات / :علم الفلك//النظام الشلسا//اللراصا الفلكية/
/األطفال/
> < 1550

523

العبيدي ،هيثم ضياء
نظرية النور :تأمالت فا عللية خلق الكو والحياا واللوت  /هيثم
ضياء العبياي  -.علا  :دار أمجا150 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4391 : .
ردمك 978-9957-99-907-0 :
الواصفات / :نشأا الكو /
> < 1551

523.01

523.8

الخلفان ،علي محمد
تحفة آل مكتوم فا علوم الفيزياء والنجوم  /علا محلا الخلفا -.
علا  :دار وارل248 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3936 : .
ردمك 978-9957-91-551-3 :
الواصفات / :الفيزياء الفلكية//الفضاء الخارجا//النظريات العللية/
/العلوم الفضارية//اإلمارات العربية اللتحاا/
> < 1552
الوردات ،مشهور أحمد
الفيزياء الفلكية  /مش ور أحلا الوردات  -.إربا :عالم الكتب
الحايث214 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4876 : .
ردمك 978-9923-14-035-2 :
الواصفات / :النجوم //علم الفلك//الفيزياء الفلكية/
> < 1553

529.3

الشمايلة ،زكي محمد
التقويم األرضا :دراسة  /زكا محلا الشلايلة  -.علا  :اآل
نا رو 126 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4092 : .
ردمك 978-9923-13-048-3 :
الواصفات / :التقويم//علم الفلك/
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 530الفيزياء
> < 1554
530

العداسي ،جهاد سعيد
اللفاتيح األساسية فا الفيزياء :الليكانيكا والك رباء واللغناطيسية /
ج اد سعيا العااسا ،أحلا موسى القرارعة  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
184ص
ر .إ2019/1/362 : .
ردمك 978-9957-67-218-8 :
الواصفات / :الليكانيكا//الك رومغاطيسية//الفيزياء/
> < 1555

530.11

فخري ،أحمد محمد
محاضرات فا النظرية النسبية وعلم الفلك  /أحلا محلا فخري -.
علا  :دار الخليج129 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2643 : .
ردمك 978-9923-23-013-8 :
الواصفات / :الفيزياء النظرية//النسبية//علم الفلك//الفيزياء/

 540الكيمياء
> < 1556
540

العبيدي ،فوزي حميد
كيلياء اللالئيلاياات الجاياا :دراسة طيفية وبايولوجية  /فوزي
حليا العبياي ،أحلا اب الجنابا ،خالا مطنا الجنابا  -.علا  :دار أمجا،
218 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2266 : .
ردمك 978-9923-25-107-2 :
الواصفات / :الكيلياء//العلوم التطبيقية/
> < 1557

540

كاظم ،سحر عبدهللا
الشامل فا أطياف الجزيئات العضوية :مطيافية األ عة فوق
البنفسجية واأل عة تحت الحلراء ،مطيافية الرنين النووي اللغناطيسا،
ومطيافية الكتلة  /سحر عباهللا كاظم ،عبا الجبار خلف عطية  -.علا  :دار
دجلة530 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5320 : .
ردمك 978-9957-71-997-5 :
الواصفات / :اإل عاع فوق البنفسجا//اإل عاع تحت األحلر/
/الكيلياء/
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> < 1558
540.03

540.7

الحجار ،حميد علي
معجم الكيلاويات والعوامل اللسرطنة  /حليا علا الحجار -.
علا  :دار صفاء949 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3483 : .
ردمك 978-9957-687-31-1 :
الواصفات / :الكيلياء//القواميس/
> < 1559
بني يونس ،موفق محمد
الخرارط الذهنية :م ارات التفكير التخيلا واللفاهيم البايلة فا
الكيلياء  /موفق محلا بنا يونس  -.علا  :دار زهاي98 -. 2019 ،ص -.
(م ارات عللية فا تطوير الذات )
ر .إ2018/12/6146 : .
ردمك 978-9923-17-032-8 :
الواصفات / :الكيلياء//م ارات التاريس//التفكير//التعلم//أساليب
التاريس/

 550علوم األرض والجيولوجيا
> < 1560
551.46

551.48

551.6

المالكي ،عبدهللا سالم
اللاخل إلى الجغرافية البحرية  /عباهللا سالم اللالكا ،محلا عبا
الوهاب األساي  -.علا  :دار الوضاح181 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2512 : .
ردمك 978-9923-19-026-5 :
الواصفات / :البحار واللحيطات//التضاريس//البيئة البحرية/
/الجغرافيا الطبيعية/
> < 1561
سالمة ،إلياس ميخائيل
أساسيات علم اللياه  /إلياس ميخاريل سالمة ،غيااء علا العباالت-.
علا  :دار زهرا 129 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/4488 : .
ردمك 978-9957-88-384-3 :
الواصفات / :علم اللياه/
> < 1562
بوسنة ،أحمد
التغيرات اللناخية بين الحقيقة والخيال :الحقارق العللية والرهانات
الجيوستراتيجية  /أحلا بوسنة  -.علا  :مؤسسة الوراق233 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3386 : .
ردمك 978-9957-33-738-4 :
الواصفات / :التغيرات اللناخية//علم اللناخ//علم األرصاد الجوية/
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> < 1563
551.65563

الكربولي ،خالد علي
تأثير اللسطحات اللارية اللجاورا فا طقس ومناخ العراق  /خالا
علا الكربولا  -.علا  :دار الوضاح388 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5368 : .
ردمك 978-9923-19-006-7 :
الواصفات / :علم اللناخ//األحوال الجوية//اللناطق البحرية/
> < 1564

551.6956

غانم ،علي أحمد
التغيرات اللناخية فا الوطن العربا :اللاضا والحاضر
واللستقبل  /علا أحلا غانم  -.علا  :دار ومكتبة الحاما210 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5070 : .
ردمك 978-9957-66-116-8 :
الواصفات / :اللناخ//الوطن العربا/
> < 1565

553.635

العبيدي ،محمد علي
الترب الجبسية :تواجاها ،صفات ا ،مشاكل ا ،إدارت ا  /محلا علا
العبياي ،مظفر أحلا اللوصلا  -.علا  :دار الوضاح187 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2842 : .
ردمك 978-9923-19-035-7 :
الواصفات / :الترب الجبسية//األنلاط الكيليارية للترب/
/الخصارص الفيزيارية/

 570علم األحياء (البيولوجيا)
> < 1566
570

شناوة ،ابراهيم محمد
علم األحياء اللج رية التشخيصا  /ابراهيم محلا ناوا  -.علا :
دار الوضاح208 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2848 : .
ردمك 978-9923-19-029-6 :
الواصفات / :علم األحياء اللج رية//التشخيص اللخبري/
> < 1567

571.95

الحفيظ ،عماد محمد
السلوم النباتية والحيوانية فا البيئة العربية  /علاد محلا الحفيظ -.
علا  :الاار اللن جية271 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3187 : .
ردمك 978-9957-608-96-5 :
الواصفات / :السلوم//البيئة/
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> < 1568
573.4

القيسي ،كوكب سليم
أهلية عامل النلو (االنترلوكين )2-لوظيفة وتركيب الغاا الزعترية
التا تعانا من النكوص :دراسة باللج ر اإللكترونا النافذ واللاسح  /كوكب
سليم القيسا  -.علا  :دار أمجا200 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/475 : .
ردمك 978-9957-99-970-4 :
الواصفات / :هرمو النلو//الغاد//اللرض/
> < 1569

576.53

577

سالمة ،نهى محمد
الجينات الرياضية  /ن ى محلا سالمة  -.علا  :دار أمجا،
118 -.2019ص
ر .إ2018/5/2543 : .
ردمك 978-9957-99-804-2 :
الواصفات / :الجينات//علم الوراثة//الرياضة/
> < 1570
الجوهري ،إحسان فليح
اللفاهيم األساسية لعلم البيئة والتلوث  /إحسا فليح الجوهري -.
علا  :دار صفاء319 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3533 : .
ردمك 978-9957-687-41-0 :
الواصفات / :علم البيئة/
> < 1571

577

الدليمي ،صبحي أحمد
الجغرافيا الحيوية  /صبحا أحلا الاليلا  -.علا  :دار أمجا،
248 -. 2019ص
ر .إ2018/3/1229 : .
ردمك 978-9957-99-744-1 :
الواصفات / :الجغرافيا الحيوية//الجغرافيا البيولوجيه//علم البيئة/
> < 1572

577.03

الراوي ،ساطع محمود
اللعجم البيئا لللصطلحات العللية وال ناسية  /ساطع محلود
الراوي  -.علا  :دار الغايه522 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6524 : .
ردمك 978-9957-694-51-7 :
الواصفات / :البيئة//القواميس/
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579.5

> < 1573
نخيالن ،عبد العزيز مجيد
عجارب وغرارب الفطريات  /عبا العزيز مجيا نخيال  -.علا :
دار دجلة324 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4201 : .
ردمك 978-9923-732-67-0 :
الواصفات / :الفطريات//النباتات//الطفيلية/

 580علم النبات
> < 1574
580

580

580

الرجب ،أشواق طالب
أساسيات مورفولوجيا النبات  /أ واق طالب الرجب  -.علا  :دار
أمجا292 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1227 : .
ردمك 978-9957-99-748-9 :
الواصفات / :علم النبات//بيئة النبات/
> < 1575
محمد ،عبد الرحيم سلطان
علم بيئة النبات  /عبا الرحيم سلطا محلا ،عصام عباهللا بشير،
كلال بنيامين ايشو  -.علا  :دار وارل402 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3440 : .
ردمك 978-9957-91-546-9 :
الواصفات / :النباتات//علم البيئة/
> < 1576
محمد ،عبد الرحيم سلطان
فسلجة محاصيل الخضر  /عبا الرحيم سلطا محلا ،كلال بنيامين
ايشو  -.علا  :دار دجلة512 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2389 : .
ردمك 978-9923-732-35-9 :
الواصفات / :فسيولوجيا النبات//نلو النبات //بيئة النبات/
> < 1577

580

المالح ،مزاحم قاسم
بروتوكول إنتا نباتات الجزر اللعالة جينيا ً  /مزاحم قاسم اللالح،
أمجا عبا ال ادي محلا  -.علا  :دار دجلة210 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1721 : .
ردمك 978-9957-71-900-5 :
الواصفات / :اإلنتا النباتا//النباتات/
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 590علم الحيوان
595.7

> < 1578
البياتي ،سعدون ابراهيم
الحشرات وصحة اإلنسا  /سعاو ابراهيم البياتا ،أمير ابراهيم
العبالا  -.علا  :دار صفاء136 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2301 : .
ردمك 978-9957-687-07-6 :
الواصفات / :الحشرات//صحة اإلنسا /
> < 1579

598.0956542

ميثين ،ستيفن
طيور وادي فينا من اللاضا إلى الحاضر  /ستيفن ميثين؛
ترجلة نبراس أحلا اللسللانا  -.علا  :مجلس األبحاث البريطانية فا بالد
الشام177 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/12/6290 : .
الواصفات / :الطيور//وادي فينا (األرد )/
> < 1580

599.63

علي ،حامد عطا هللا
فسيولوجيا وتشريح اإلبل  /حاما عطا هللا علا  -.علا  :دار
أمجا260 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2544 : .
ردمك 978-9957-99-803-5 :
الواصفات / :اإلبل//الفسيولوجيا/
> < 1581

599.66

علي ،حامد عطا هللا
فسيولوجيا وتشريح الخيل  /حاما عطا هللا علا  -.علا  :دار
أمجا177 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2545 : .
ردمك 978-9957-99-802-8 :
الواصفات / :الخيول//الفسيولوجيا/

العلوم التطبيقية
 609العلوم التطبيقية
604.20285

> < 1582
الساعدي ،عباس خماس
أساسيات برنامج  / Ihf fعباس خلاس الساعاي  -.علا :
دار الوضاح324 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5367 : .
ردمك 978-9923-19-005-0 :
الواصفات / :الرسم ال ناسا االولا//برامج الحاسوب//ال ناسة/
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 610العلوم الطبية
610

610

610.0181

610.6

610.696

> < 1583
مؤسسة التدريب المهني
تنسيق إجراءات زيارا اللراجعين  /مؤسسة التاريب الل نا -.
علا  :اللؤسسة104 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4344 : .
الواصفات / :التاريب الل نا//تاريب اللوظفين//إدارا
اللستشفيات/
> < 1584
الهاللي ،لؤي عبد علي
اإلج اد التأكساي فا الصحة واللرض  /لؤي عبا علا
ال اللا -.علا  :دار اليازوري العللية336 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/10/5149 : .
ردمك 978-9957-12-795-4 :
الواصفات / :الصحة//اللرض//األكساا/
> < 1585
محمد ،حسيب الكوش
البيوسيلياريات من الطاقة إلى اللعنى  /حسيب الكوش محلا -.
علا  :دار كنوز اللعرفة136 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2460 : .
ردمك 978-9957-74-736-7 :
الواصفات / :علم الوراثة//الجينات/
> < 1586
مؤسسة التدريب المهني
تنسيق إجراءات التصوير الطبا والتحاليل الطبية  /مؤسسة
التاريب الل نا  -.علا  :اللؤسسة64 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4343 : .
الواصفات / :العلوم الطبية//التاريب الل نا/
> < 1587
دعنا ،عبد المعطي يونس
األخالق الحيوية الطبية :تطورها وتحايات ا فا عصر العوللة /
عبا اللعطا يونس دعنا  -.علا  :دار حنين362 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5715 : .
ردمك 978-9957-17-811-6 :
الواصفات / :م نة الطب//آداب الطب//القيم األخالقية/
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610.95605

> < 1588
الزبيدي ،عبدهللا فتحي
تاريخ تطور العلوم الطبية عنا العرب فا العصر العباسا
132هـ 656 -هـ749/م 1258 -م  /عباهللا فتحا الزبياي  -.علا  :دار
الصايل182 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5150 : .
ردمك 978-9923-710-20-3 :
الواصفات / :العلوم الطبية//العرب//العصر العباسا/
> < 1589

610.9565

611.0181

عبابنة ،سليم يوسف
تاريخ الطب األردنا الحايث  /سليم يوسف عبابنة  -.علا  :دار
الكتاب الثقافا 489 -. 2019ص
ر .إ2016/2/731 : .
الواصفات / :الطب//األرد /
> < 1590
أبو شهاب ،سناء نمر
الكروموسومات والجينات الوراثية  /سناء نلر أبو اب -.
علا  :مؤسسة الوراق503 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4766 : .
ردمك 978-9957-33-675-2 :
الواصفات / :علم الوراثة//الجينات الوراثية//األمراض الوراثية/
> < 1591

611.8

بوزيد ،مريم
التصلب اللويحا اللتعاد من منظور نفس عصبا معرفا  /مريم
بوزيا ،منال دماص  -.علا  :ركة األكاديليو 154 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2812 : .
ردمك 978-9957-637-92-7 :
الواصفات / :الج از العصبا/
> < 1592

612

كماش ،يوسف الزم
علم وظارف األعضاء والج ا البانا  /يوسف الزم كلاش ،نلير
يوسف الزم  -.علا  :دار دجلة400(4 -. 2019 ،ص)  ( -.موسوعة
الطب الرياضية ؛ ) 4
ر .إ2018/8/3915 : .
ردمك 978-9957-71-961-6 :
الواصفات / :الفسيولوجيا/

340

> < 1593
612

612.0142

كماش ،يوسف الزم
القوام البشري :أسبابه ،تأثيراته ،طرق عالجه  /يوسف الزم
كلاش ،نلير يوسف الزم  -.علا  :دار دجلة314(3 -. 2019 ،ص) ( -.
موسوعة الطب الرياضية ؛ ) 3
ر .إ2018/8/4187 : .
ردمك 978-9957-71-976-0 :
الواصفات / :جسم اإلنسا /
> < 1594
صبح ،ابراهيم سيف الدين
الطاقة الحيوية وكفاءا الحرق فا اللجال الرياضا  /ابراهيم سيف
الاين صبح  -.علا  :دار أمجا140 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3085 : .
ردمك 978-9957-99-877-6 :
الواصفات / :الطاقة الحيوية//الالعبو /
> < 1595

612.0142

النجار ،كمال خليل
طاقة الحياا :الريكا ،الحرية النفسية ،التأمل التجاوزي ،اليوغا،
االسترخاء ،العصب الحارر ،الرنين الحيوي ،التنفس العليق ،التايتشا  /كلال
خليل النجار  -.علا  :دار الجنا 212 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/850 : .
ردمك 978-9957-649-54-8 :
الواصفات / :الطاقة البشرية//اإلنسا /
> < 1596

612.652

جندل ،جاسم محمد
نلو وتطور الطفل  /جاسم محلا جنال  -.علا  :مؤسسة الوراق،
371 -. 2019ص  ( -.موسوعة الطفل ؛ ) 1
ر .إ2019/3/1499 : .
ردمك 978-9957-33-706-3 :
الواصفات / :نلو الرضيع//النلو الطبيعا//نلو الطفل/
/سيكولوجية األطفال//مراحل النلو/
> < 1597

612.74

عبد ،أمين خزعل
فسيولوجيا القوا العضلية وميكانيكية األداء الحركا  /أمين خزعل
عبا ،حسين علا كاظم  -.علا  :دار الوضاح269 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5729 : .
ردمك 978-9923-19-009-8 :
الواصفات / :الفسيولوجيا//العضالت//التلرينات الرياضية/
/الج از العضلا العصبا/

341

> < 1598
612.82

613

جندل ،جاسم محمد
كيلياء الاماغ  /جاسم محلا جنال  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
284ص
ر .إ2018/7/3506 : .
ردمك 978-9957-65-152-7 :
الواصفات / :الاماغ//الج از العصبا/
> < 1599
الطائي ،مؤيد عبد علي
أسس التربية الصحية  /مؤيا عبا علا الطارا  -.علا  :دار
صفاء376 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3184 : .
ردمك 978-9957-687-30-4 :
الواصفات / :التربية الصحية/
> < 1600

613.0424

جندل ،جاسم محمد
جلال اللرأا  /جاسم محلا جنال  -.علا  :مؤسسة الوراق،
185 -.2019ص  ( -.موسوعة اللرأا ؛ ) 1
ر .إ2019/3/1510 : .
ردمك 978-9957-33-713-1 :
الواصفات / :اللظ ر الشخصا//الصحة الشخصية//الجلال/
/اللرأا/
> < 1601

613.19

ساندرسون ،كاترين أ.
علم نفس الصحة ف م العالقة بين العقل والجسا  /كاترين أ.
سانارسو ؛ ترجلة مراد علا عيسى ،تيسير إلياس واش  -.علا  :دار
الفكـر648 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/258 : .
ردمك 978-9957-92-206-1 :
الواصفات / :الصحة العامة//الجوانب النفسية//االضطرابات/
/الوقاية من اللرض/
> < 1602

613.2

سالمة ،نهى محمد
التغذية الرياضية واللكلالت الغذارية  /ن ى محلا سالمة  -.علا :
دار أمجا 142 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2530 : .
ردمك 978-9957-99-795-3 :
الواصفات / :التغذية//الرياضة/
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> < 1603
613.2

سالمة ،نهى محمد
التغذية الرياضية ومرحلة اللراهقة  /ن ى محلا سالمة  -.علا :
دار أمجا140 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2546 : .
ردمك 978-9957-99-801-1 :
الواصفات / :التغذية//اللراهقو /
> < 1604

613.2

عمرو ،عايد شاكر
ماخل إلى علم األغذية  /عايا اكر علرو  -.علا  :دار زهاي،
394 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3360 : .
ردمك 978-9957-689-93-3 :
الواصفات / :علم األغذية/
> < 1605

613.2

كماش ،يوسف الزم
الصحة والتغذية للحياا والرياضة  /يوسف الزم كلاش ،نلير
يوسف الزم  -.علا  :دار دجلة388(5 -. 2019 ،ص)  ( -.موسوعة الطب
الرياضية ؛ ) 5
ر .إ2018/8/3914 : .
ردمك 978-9957-71-962-3 :
الواصفات / :الصحة//التغذية/
> < 1606

613.2

المرزوق ،هدى خالد
التغذية الرياضية واللياقة البانية  /هاى خالا اللرزوق  -.علا :
دار أمجا152 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2427 : .
ردمك 978-9957-99-782-3 :
الواصفات / :التغذية//اللياقة البانية/
> < 1607

613.2

المومني ،عدنان حامد
التغذية والحالة النفسية للرياضيين  /عانا حاما اللومنا  -.علا :
دار أمجا176 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2796 : .
ردمك 978-9957-99-849-3 :
الواصفات / :التغذية//علم النفس//الالعبو /
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> < 1608
613.2

613.62

613.7

النحاس ،هناء سالم
التغذية الرياضية والتسلم الغذارا  /هناء سالم النحاس  -.علا  :دار
أمجا170 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2432 : .
ردمك 978-9957-99-778-6 :
الواصفات / :التسلم الغذارا//التغذية//اللياقة البانية/
> < 1609
سلمي ،عالء عبد الرحمن
األمراض الل نية :انتشار ألم أسفل الظ ر بين الللرضين  /عالء
عبا الرحلن سللا  -.علا  :دار الجنادرية120 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/874 : .
ردمك 978-9957-610-21-0 :
الواصفات / :األمراض الل نية//الصحة الل نية//الوقاية الصحية/
> < 1610
أبو رومي ،وجدي عماد
استعادا اللياقة واالستشفاء الرياضا  /وجاي علاد أبو روما -.
علا  :دار أمجا186 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2701 : .
ردمك 978-9957-99-833-2 :
الواصفات / :اللياقة البانية/
> < 1611

613.7

البكري ،شادي وفيق
اللياقة البانية الل ارية  /ادي وفيق البكري  -.علا  :دار أمجا،
134 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2567 : .
ردمك 978-9957-99-817-2 :
الواصفات / :اللياقة البانية/
> < 1612

613.7

613.7

الخطيب ،محمد جعفر
اللياقة البانية للرضى الايسك واالنزالق الغضروفا  /محلا جعفر
الخطيب  -.علا  :دار أمجا 122 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2554 : .
ردمك 978-9957-99-808-0 :
الواصفات / :اللياقة البانية//األمراض/
> < 1613
الدليمي ،ناهدة عبد زيد
التربية البانية  /ناهاا عبا زيا الاليلا  -.علا  :دار صفاء،
94 -.2019ص
ر .إ2018/9/4425 : .
ردمك 978-9957-687-61-8 :
الواصفات / :التربية البانية//التربية/
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> < 1614
613.7

الدليمي ،ناهدة عبد زيد
التلرينات وتطبيقات ا فا التعلم الحركا  /ناهاا عبا زيا الاليلا -.
علا  :دار الرضوا 156 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4412 : .
ردمك 978-9957-76-679-5 :
الواصفات / :التلرينات الرياضية//التعلم/
> < 1615

613.7

زيدان ،وسام عوض
التربية الجلالية واإليقاع الحركا  /وسام عوض زياا  -.علا :
دار أمجا140 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3172 : .
ردمك 978-9957-99-886-8 :
الواصفات / :اللياقة البانية/
> < 1616

613.7

سالم ،هاني عبد الواحد
اللياقة البانية لغير الرياضيين  /هانا عبا الواحا سالم  -.علا :
دار أمجا149 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2568 : .
ردمك 978-9957-99-816-5 :
الواصفات / :اللياقة البانية//األفراد/
> < 1617

613.7

الطائي ،مؤيد عبد علي
بايولوجيا الرياضة والج ا البانا  /مؤيا عبا علا الطارا  -.علا :
دار الرضوا 302 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3942 : .
ردمك 978-9957-76-671-9 :
الواصفات / :اللياقة البانية//التلارين الرياضية//الصحة/
> < 1618

613.7

غنيم ،بسام سالم
ر اقة القوام والرياضة  /بسام سالم غنيم  -.علا  :دار أمجا،
134 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3171 : .
ردمك 978-9957-99-885-1 :
الواصفات / :اللياقة البانية/
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> < 1619
613.7

كماش ،يوسف الزم
التربية الصحية والصحة الرياضية :صحة مارسية ،تركيب الجسم،
تغذية الرياضيين  /يوسف الزم كلاش ،نلير يوسف الزم  -.علا  :دار دجلة،
376(1 -. 2019ص)
ر .إ2018/5/2508 : .
ردمك 978-9957-71-932-6 :
الواصفات / :التربية الصحية//اللياقة البانية/
> < 1620

613.7

613.704

الهواري ،صباح عمر
اللياقة البانية اللرتبطة بالصحة  /صباح علر ال واري  -.علا :
دار أمجا132 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2699 : .
ردمك 978-9957-99-831-8 :
الواصفات / :اللياقة البانية//الصحة/
> < 1621
سالم ،هاني عبد الواحد
اللياقة البانية والصحة اللارسية لطالب اللرحلة االبتاارية
والثانوية  /هانا عبا الواحا سالم  -.علا  :دار أمجا122 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2569 : .
ردمك 978-9957-99-815-8 :
الواصفات / :اللياقة البانية//الطالب//الصحة اللارسية/
> < 1622

613.704

الهواري ،صباح عمر
اللياقة البانية لذوي االحتياجات الخاصة  /صباح علر ال واري -.
علا  :دار أمجا184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2697 : .
ردمك 978-9957-99-829-5 :
الواصفات / :اللياقة البانية/التربية الخاصة/
> < 1623

613.7045

الهواري ،صباح عمر
اللياقة البانية ورياضة اللرأا  /صباح علر ال واري  -.علا  :دار
أمجا130 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2698 : .
ردمك 978-9957-99-828-8 :
الواصفات / :اللياقة البانية//اللرأا/
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> < 1624
613.71

الديري ،هاني محمود
اللياقة العضلية للرياضيين  /هانا محلود الايري  -.علا  :دار
أمجا180 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2429 : .
ردمك 978-9957-99-780-9 :
الواصفات / :اللياقة البانية//الالعبو /
> < 1625

613.71

الشمايلة ،سمر أمين
ألف ياء التلرينات الرياضية  /سلر أمين الشلايلة  -.علا  :دار
وارل321 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3948 : .
ردمك 978-9957-91-549-0 :
الواصفات / :التلرينات الرياضية//التربية الصحية/
> < 1626

613.72

حسين ،عماد يوسف
أسس ومبادىء التاليك الرياضا  /علاد يوسف حسين  -.علا :
دار أمجا150 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2502 : .
ردمك 978-9957-99-784-7 :
الواصفات / :التاليك//العال الطبيعا//اللياقة البانية/
> < 1627

613.84

حنا ،منهل جميل
اإلجراءات القانونية للستخاما اللنشطات الرياضية  /من ل جليل
حنا  -.علا  :دار أمجا148 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3024 : .
ردمك 978-9957-99-875-2 :
الواصفات / :الفاعالت//اإلجراءات (قانو )//الرياضة/
> < 1628

613.95

ليفن ،ملتن
أعجوبة الحياا :التربية الجنسية اللثلى للبنين والبنات  /ملتن ليفن،
جين سيلجلا ؛ ترجلة حسنا عايش خليل  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
171ص
ر .إ2018/9/4602 : .
ردمك 978-9957-39-289-5 :
الواصفات / :التربية الجنسية/

347

> < 1629
614.4

الكعبي ،آمال صالح
األوبئة :البعا التاريخا ومتغيرات الجغرافيا  /آمال صالح
الكعبا -.علا  :دار الوضاح150 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6144 : .
ردمك 978-9923-19-015-9 :
الواصفات / :األمراض اللعاية//األوبئة//الوقاية من اللرض/
> < 1630

614.59462

615.851

ميخائيل ،إيهاب مضر
دليل الرعاية الذاتية للرضى السكري من النوع الثانا  /إي اب
مضر ميخاريل ،محلا عزما هسالا ،سعا عبا الرحلن حسين  -.علا  :دار
الوضاح300 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/165 : .
ردمك 978-9923-19-021-0 :
الواصفات / :مرض السكر//الصحة العامة//الحليات العالجية/
/الطب الوقارا/
> < 1631
البرغوثي ،سائد عبد المجيد
فن األسترخاء  /سارا عبا اللجيا البرغوثا  -.علا  :دار
النفارس213 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4944 : .
ردمك 978-9957-80-323-0 :
الواصفات / :االسترخاء//اللشاكل البيئية//العال الطبيعا/
/الصحة النفسية//الصحة العقلية/
> < 1632

615.88

العزاوي ،فرات جبار
األعشاب والنباتات الطبية فا مجال الرياضا  /فرات جبار
العزاوي ،قسلة ماحت القيسا  -.علا  :دار الوضاح369 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1480 : .
ردمك 978-9923-19-025-8 :
الواصفات / :طب األعشاب//الرياضيو //الطب التقلياي/
> < 1633

615.88

عكاشة ،سحر درويش
العال بالطب الشعبا بين الفاراا والضرر يستنا على الناحية
العللية  /سحر درويش عكا ة  -.علا  :دار ابن النفيس218 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/274 : .
ردمك 978-9923-718-89-6 :
الواصفات / :الطب الشعبا//طب األعشاب/
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616.042

> < 1634
الربيعي ،عباس حسين
أساسيات األمراض الوراثية  /عباس حسين الربيعا  -.علا  :دار
صفاء455 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2828 : .
ردمك 978-9957-687-16-8 :
الواصفات / :األمراض الوراثية//األمراض/
> < 1635

616.043

616.079

الوردي ،أنور جميل
التشوهات القوامية والرياضة  /أنور جليل الوردي  -.علا  :دار
أمجا146 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2435 : .
ردمك 978-9957-99-776-2 :
الواصفات / :التشوهات//اللياقة البانية/
> < 1636
المعموري ،عبد النبي جويد
علم اللناعة  /عبا النبا جويا اللعلوري  -.علا  :الاار اللن جية،
192 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2298 : .
ردمك 978-9957-608-90-3 :
الواصفات / :اللناعة//مقاومة األمراض/
> < 1637

616.132

لفته ،زياد طارق عبد
تأثير ال رولة اللنتظلة بصارية الوز أو باون ا فا ضغط الام
العالا  /زياد طارق عبا لفته  -.علا  :دار أمجا194 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3822 : .
ردمك 978-9957-99-896-7 :
الواصفات / :ضغط الام//األمراض/
> < 1638

616.23

مزردي ،حنان محمد
مؤ رات الجلا عنا الرا اين اللصابين بااء الربو :دراسة عيادية
ألربع حاالت  /حنا محلا مزردي ،عبا الوافا زهير بوسنة  -.علا  :دار
مجاالوي132 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4988 : .
ردمك 978-9957-02-675-2 :
الواصفات / :أمراض التنفس//الربو//الج از التنفسا/
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616.334

616.344

> < 1639
مكاحله ،عبد الكريم أحمد
قرحة اللعاا وعالج ا باألعشاب :أمراض الج از ال ضلا  /عبا
الكريم أحلا مكاحله  -.علا  :دار سفيا 80 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1291 : .
ردمك 978-9923-745-09-0 :
الواصفات / :قرحة اللعاا//الج از ال ضلا//األمراض//العال /
> < 1640
مكاحله ،عبد الكريم أحمد
كيف تعالج القولو اللزعج  /عبا الكريم أحلا مكاحله  -.دار
سفيا 71 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1289 : .
ردمك 978-9923-745-10-6 :
الواصفات / :إلت اب القولو //األمراض//العال /
> < 1641

616.8

قدور ،علي
اإلعاقة الصوتية لاى اللصاب بلرض الباركنسو  /علا قاور -.
علا  :ركة األكاديليو 161 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1765 : .
ردمك 978-9957-637-66-8 :
الواصفات / :أمراض الج از العصبا//اضطرابات النطق/
> < 1642

616.836

بطوطة ،ضاري توما
مرض الشلل الاماغا باركنسو  :العال بالتلارين العالجية
الرياضية  /ضاري توما بطوطة  -.علا  :دار الوضاح173 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4857 : .
ردمك 978-9923-19-045-6 :
الواصفات / :الشلل الاماغا//مرض باركنسو //العال /
/التلرينات الرياضية//أمراض الاماغ/
> < 1643

616.852

أبو عاشور ،ثائر خالد
االكتئاب :أسبابه ،أعراضه ،أنواعه ،طرق عالجه  /ثارر خالا أبو
عا ور  -.علا  :دار الخليج315 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6316 : .
ردمك 978-9957-615-72-7 :
الواصفات / :الكآبة//االضطرابات العصبية//العال /
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> < 1644
616.858

عمر ،محمد كمال
اضطراب التوحا فا ضوء النظريات اللختلفة  /محلا كلال
علر -.علا  :مؤسسة الوراق208 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1677 : .
ردمك 978-9957-33-722-3 :
الواصفات / :التوحا//االضطرابات الوراثية//االضطرابات
النلارية//التحليل النفسا//علم األعصاب/
> < 1645

616.89

الخطيب ،محمد جعفر
الرياضة والصحة العقلية ومرض الزهايلر  /محلا جعفر
الخطيب -.علا  :دار أمجا116 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2724 : .
ردمك 978-9957-99-835-6 :
الواصفات / :الصحة العقلية//الرياضة/
> < 1646

616.8914

العزازي ،منير سمره
العال اللعرفا السلوكا وأساليب مواج ة الضغوط النفسية /
منير سلره العزازي  -.علا  :مؤسسة الوراق250 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6096 : .
ردمك 978-9957-33-697-4 :
الواصفات / :العال السلوكا//الطب النفسا//علم النفس//العال /
> < 1647

616.8914

لينين ،مارشا م.
التاريب على م ارات العال الجالا السلوكا ( tdاألدلة
وأوراق العلل)  /مار ا م .لينين؛ ترجلة تيسير إلياس واش ،ساما صالح
العرجا  -.علا  :دار الفكـر512 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4375 : .
ردمك 978-9957-92-218-4 :
الواصفات / :العال السلوكا//العال النفسا//االضطرابات
العصبية//العال /
> < 1648

616.8915

األبلم ،هالة ابراهيم
القصة بين التأثير والتعبير :تطبيقات عللية للعال بالقراءا:
الكتاب الثانا  /هالة ابراهيم األبلم  -.علا  :دار اللشكاا158 -. 2019 ،ص-.
( سلسلة العال بالقراءا ; ) 2
ر .إ2019/4/2035 : .
ردمك 978-9923-734-07-0 :
الواصفات / :العال النفسا الجلاعا//القصة//االضطرابات
االنفعالية//سلوك الطفل//اإلر اد النفسا/
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> < 1649
616.8917

سبورس ،جوهان م.
اللر ا اإلكلينيكا فا التقييم واالختبارات النفسية  /جوها م.
سبورس؛ ترجلة مراد علا سعا ،محلا صبري سليط ،حسين واط،
قسطناي نقوال أبو حلود  -.علا  :دار الفكـر700 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4351 : .
ردمك 978-9957-92-203-0 :
الواصفات / :االختبارات النفسية//أبحاث علم النفس/
> < 1650

616.895

جندل ،جاسم محمد
كيلياء االكتئاب  /جاسم محلا جنال  -.علا  :دار اللعتز،
242 -.2019ص
ر .إ2018/7/3505 : .
ردمك 978-9957-65-151-0 :
الواصفات / :الكآبة//علم النفس//األمراض/
> < 1651

617.102

حسين ،عماد يوسف
إصابات الرأس لاى الرياضيين  /علاد يوسف حسين  -.علا :
دار أمجا136 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2548 : .
ردمك 978-9957-99-799-1 :
الواصفات / :اإلصابات الرياضية//الطب الرياضا/
> < 1652

617.102

حسين ،عماد يوسف
إصابات الرباط الصليبا لاى الرياضيين  /علاد يوسف حسين -.
علا  :دار أمجا128 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2549 : .
ردمك 978-9957-99-798-4 :
الواصفات / :اإلصابات الرياضية//الطب الرياضا/
> < 1653

617.102

حسين ،عماد يوسف
إصابات القام لاى الرياضيين  /علاد يوسف حسين  -.علا  :دار
أمجا156 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2500 : .
ردمك 978-9957-99-786-1 :
الواصفات / :اإلصابات الرياضية//الالعبو /

352

> < 1654
617.102

حسين ،عماد يوسف
إصابة الكتف لاى الرياضيين وبرامج العال
يوسف حسين  -.علا  :دار أمجا150 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2547 : .
ردمك 978-9957-99-800-4 :
الواصفات / :اإلصابات الرياضية//العال الطبيعا/

الطبيعا  /علاد

> < 1655
617.102

الخطيب ،محمد جعفر
إصابات مفاصل الرسغ واللرفق فا اللالعب الرياضية  /محلا
جعفر الخطيب  -.علا  :دار أمجا184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2553 : .
ردمك 978-9957-99-809-7 :
الواصفات / :اإلصابات الرياضية//اللالعب الرياضية/
> < 1656

617.102

عطاهلل ،عروة منيب
إعادا التأهيل وبرامجه فا اللجال الرياضا  /عروا منيب
عطاهلل -.علا  :دار أمجا235 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3169 : .
ردمك 978-9957-99-883-7 :
الواصفات / :اإلصابات الرياضية//الرياضة/
> < 1657

617.102

كماش ،يوسف الزم
إصابات اللالعب الرياضية :تشخيص ،عال  ،تأهيل  /يوسف الزم
كلاش ،نلير يوسف الزم  -.علا  :دار دجلة432(2 -. 2019 ،ص) ( -.
موسوعة الطب الرياضية ؛ ) 2
ر .إ2018/4/1727 : .
ردمك 978-9957-71-906-7 :
الواصفات / :اإلصابات الرياضية//الطب الرياضا/
> < 1658

617.106

الخطيب ،محمد جعفر
طرق الوقاية من إصابات اللالعب  /محلا جعفر الخطيب -.
علا  :دار أمجا138 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2555 : .
ردمك 978-9957-99-807-3 :
الواصفات / :الوقاية//اإلسعافات األولية//اإلصابات الرياضية/

353

> < 1659
617.88

عياد ،دياال عماد
زراعة القوقعة :رحلة إلى السلع  /دياال علاد عياد  -.علا :
اللؤلف29 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2870 : .
ردمك 978-9957-67-292-8 :
الواصفات / :األعضاء االصطناعية//الصم//السلع//اآلذا
االصطناعية/
> < 1660

617.95

عريقات ،عمرو يوسف
واحا على واحا مع طبيب جراحة التجليل  /علرو يوسف
عريقات127 -.ص -. .علا  :اللؤلف2019 ،
ر .إ2019/7/3672 : .
الواصفات / :جراحة التجليل//الجراحة التقويلية//العلليات
الجراحية/

 620الهندسة والعمليات المساندة
620.0042

620.1

620.196

> < 1661
المصري ،محمود عبد الرجيم
تنفيذ اللشاريع ال ناسية  /محلود عبا الرجيم اللصري  -.علا :
دار غيااء406 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3808 : .
ردمك 978-9957-96-567-9 :
الواصفات / :ال ناسة اللانية//ال ناسة//التصليم/
> < 1662
الساعدي ،عباس خماس
التحوالت الطورية فا اللواد ال ناسية  /عباس خلاس الساعاي -.
علا  :دار الوضاح195 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5366 : .
ردمك 978-9923-19-007-4 :
الواصفات / :الليكانيكا ال ناسية//التركيب الكيليارا//ال ناسة/
> < 1663
جماعي ،أحمد عثمان رفه
الاليل العللا الختيارات مواد إنشاء الطرق  /أحلا عثلا رفه
جلاعا  -.علا  :دار الجنا 170 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3052 : .
ردمك 978-9957-649-74-6 :
الواصفات / :اإلسفلت//اللواد البيتومينية/

354

> < 1664
621.48

624.1513

624.2

الحفيظ ،عماد محمد
الطاقة النووية :مخاطرها ومنافع ا  /علاد محلا الحفيظ  -.علا :
دار الرضوا 336 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3188 : .
ردمك 978-9957-76-667-2 :
الواصفات / :الطاقة النووية/
> < 1665
المصري ،محمود عبد الرجيم
هناسة ميكانيكا التربة  /محلود عبا الرجيم اللصري  -.علا :
دار غيااء385 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3765 : .
ردمك 978-9957-96-559-4 :
الواصفات / :مسح التربة//تحليل التربة//التربة/
> < 1666
جاسم ،عبد الرحيم ابراهيم
التصليم ال ناسا واإلنشارا للتقاطعات األرضية واللجسرا  /عبا
الرحيم ابراهيم جاسم ،بيار جعفر السليفانا  -.علا  :دار الوضاح-. 2019 ،
195ص
ر .إ2019/6/2844 : .
ردمك 978-9923-19-033-3 :
الواصفات / :الجسور//هناسة الطرق البرية//التصاميم ال ناسية/

 630الزراعة
631.581

> < 1667
الهيتي ،إياد عبد الواحد
الزراعة الحافظة باو حرث مال ا وما علي ا :الفرص واللحادات
فا الوطن العربا  /إياد عبا الواحا ال يتا  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
320ص
ر .إ2018/7/3634 : .
ردمك 978-9957-71-954-8 :
الواصفات / :الزراعة//األراضا الزراعية//البلاا العربية/
> < 1668

635.965

خليل ،صفاء محمد
طرارق العناية وزراعة الحاارق اللنزلية فكرا تنفيذ عناية  /صفاء
محلا خليل  -.علا  :دار ابن النفيس154 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/800 : .
ردمك 978-9923-718-90-2 :
الواصفات / :الحاارق اللنزلية//األنظلة الزراعية/

355

 640االقتصاد المنزلي
> < 1669
640

اسماعيل ،ناديا أحمد
إدارا اللنزل واألسرا :التابير اللنزلا فا النظافة والتر يا  /ناديا
أحلا اسلاعيل ،إيناس محلا أمين  -.علا  :دار ابن النفيس-. 2019 ،
110ص
ر .إ2018/12/5933 : .
ردمك 978-9923-718-74-2 :
الواصفات / :التنظيف//الصحة اللنزلية//األسرا//االقتصاد
اللنزلا/
> < 1670

640

عبيد ،جمانة محمد
الصناعات اللنزلية  /جلانة محلا عبيا  -.علا  :دار اليازوري
العللية224 -. 2019 ،ص
ر .إ2011/1/28 : .
ردمك 978-9957-12-410-6 :
الواصفات / :التابير اللنزلا/
> < 1671

641.4

645.4

خليل ،صفاء محمد
كيف تصنع اللنتجات الغذارية فا اللنزل :التابير اللنزلا  /صفاء
محلا خليل  -.علا  :دار ابن النفيس186 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1238 : .
ردمك 978-9923-24-012-0 :
الواصفات / :حفظ األطعلة//الصناعات الغذارية//االقتصاد اللنزلا/
> < 1672
عطية ،نيبال فيصل عبد الحميد
تأثيث اللسكن وتجليله  /نيبال فيصل عبا الحليا عطية ،وفاء أحلا
الزهرانا  -.علا  :مكتبة دار الثقافة223 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3619 : .
ردمك 978-9923-15-009-2 :
الواصفات / :التأثيث//الورش اللنزلية//اللسكن/
> < 1673

646.7

جندل ،جاسم محمد
أناقة اللرأا  /جاسم محلا جنال  -.علا  :مؤسسة الوراق-.2019 ،
154ص
ر .إ2019/3/1507 : .
ردمك 978-9957-33-710-0 :
الواصفات / :اللظ ر الشخصا//األنوثة//اللرأا/

356

> < 1674
647.9

648

القرنة ،ماجد عيسى
االتجاهات الحايثة فا اإلدارا الفناقية  /ماجا عيسى القرنة -.
علا  :دار الرنيم290 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/2/1079 : .
ردمك 978-9957-691-00-4 :
الواصفات / :الفنادق//إدارا الفنادق/
> < 1675
حسن ،خولة عبدهللا الشيخ
التابير اللنزلا  /خولة عباهللا الشيخ حسن  -.علا  :دار الصايل،
60 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2647 : .
ردمك 978-9923-710-39-5 :
الواصفات / :التابير اللنزلا//الرعاية اللنزلية/
> < 1676

649

مطر ،حازم محمد
تقاير حاجات أطفال متالزمة داو  /حازم محلا مطر ،أحلا
مصطفى سالم  -.علا  :دار صفاء304 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2827 : .
ردمك 978-9957-687-15-1 :
الواصفات / :رعاية األطفال//متالزمة داو /
> < 1677

649.3

جندل ،جاسم محمد
تغذية األطفال  /جاسم محلا جنال  -.علا  :مؤسسة الوراق،
338 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1508 : .
ردمك 978-9957-33-711-7 :
الواصفات / :تغذية األطفال//الطعام الصحا//نلو األطفال/

 650إدارة األعمال والخدمات المساعدة
> < 1678
651.75

األخضر ،دعلوس
تقنيات التحرير ومعالجة البريا اإلداري  /دعلوس األخضر -.
علا  :دار األيام270 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2490 : .
ردمك 978-9957-95-718-6 :
الواصفات / :اللراسالت اإلدارية//االتصاالت اإلدارية//البريا
اإلداري/

357

657

> < 1679
الدالهمة ،سليمان مصطفى
اللحاسبة اإلدارية  /سليلا مصطفى الاالهلة  -.ط -. 2علا :
مؤسسة الوراق378 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3384 : .
ردمك 978-9957-33-741-4 :
الواصفات / :اللحاسبة اللالية//اللحاسبة اإلدارية//اللحاسبة/
> < 1680

657

الطراونة ،حسين أحمد
مقاييس القيلة فا نظم اإلدارا اللالية  /حسين أحلا الطراونة -.
علا  :دار أمجا154 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5249 : .
ردمك 978-9957-99-921-6 :
الواصفات / :اإلدارا اللالية//تاقيق الحسابات//الرقابة اللحاسبية/
> < 1681

657

657

عبدهللا ،خالد أمين
اللحاسبة اللالية =  / IeemrhDHhg DHheheHepخالا أمين
عباهللا -.علا  :دار وارل344(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2015/12/5785 : .
ردمك 978-9957-91-301-4 :
الواصفات / :اللحاسبة اللالية/اللحاسبة/
> < 1682
عبدهللا ،خالد أمين
اللحاسبة اللالية =  / IeemrhDHhg DHheheHepخالا أمين
عباهللا -.علا  :دار وارل296(2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2016/3/943 : .
ردمك 978-9957-91-318-2 :
الواصفات / :اللحاسبة اللالية//اللحاسبة/
> < 1683

657

657

عيشي ،عمار محمد
مشاكل القياس واإلفصاح عن القضايا اللحاسبية اللعاصرا  /علار
محلا عيشا  -.علا  :دار أسامة240 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2762 : .
ردمك 978-9957-22-788-3 :
الواصفات / :اللحاسبة//اللوارد البشرية/
> < 1684
القضاة ،هيثم منذر
مبادىء اللحاسبة اللالية :بين النظرية والتطبيق  /هيثم منذر
القضاا -.علا  :دار زهرا 412 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/3/1010 : .
ردمك 978-9957-88-265-5 :
الواصفات / :اللحاسبة//اللالية/

358

> < 1685
657

النجار ،رأفت حسن
اللحاسبة اإلدارية  /رأفت حسن النجار  -.علا  :دار غيااء،
286 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3739 : .
ردمك 978-9957-96-550-1 :
الواصفات / :اللحاسبة اللالية//اللحاسبة اإلدارية//اللحاسبة/
> < 1686

657

النصراوي ،سالم عادل
متغيرات البيئة اللحلية والتوافق اللحاسبا الاولا :دراسة تحليلية
وآلية مقترحة  /سالم عادل النصراوي ،حسين هادي عنيزا  -.علا  :دار
الرضوا 176 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2393 : .
ردمك 978-9957-76-651-1 :
الواصفات / :اللحاسبة//تاقيق الحسابات/
> < 1687

657.42

657.42

جمعة ،أحمد حلمي
محاسبة التكاليف اإلدارية  /أحلا حللا جلعة  -.علا  :دار صفاء،
519 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3492 : .
ردمك 978-9957-687-36-6 :
الواصفات / :محاسبة التكاليف//اللحاسبة/
> < 1688
عبد السالم ،أيمن يوسف
محاسبة التكاليف  /أيلن يوسف عبا السالم  -.علا  :دار غيااء،
226 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3722 : .
ردمك 978-9957-96-553-2 :
الواصفات / :محاسبة التكاليف//اللحاسبة/
> < 1689

657.42

كافي ،مصطفى يوسف
محاسبة التكاليف البيئية  /مصطفى يوسف كافا  -.علا  :مؤسسة
الوراق240 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3788 : .
ردمك 978-9957-33-749-0 :
الواصفات / :التلوث البيئا//محاسبة التكاليف//اللحاسبة البئية/

359

657.42

> < 1690
المقصيد ،محمود محمد
محاسبة التكاليف :ماخل تطبيقا  /محلود محلا اللقصيا  -.علا :
دار حنين303 -. 2019 ،ص
ر .إ2011/9/3512 : .
ردمك 978-9957-17-141-4 :
الواصفات / :محاسبة التكاليف//اللحاسبة اللالية/
> < 1691

657.45

جمعة ،أحمد حلمي
خادمات التأكيا اللعقول واللحاود وفق اللعايير الاولية لللراجعة
والتأكيا  /أحلا حللا جلعة  -.علا  :دار صفاء622 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3536 : .
ردمك 978-9957-687-38-0 :
الواصفات / :التاقيق الخارجا للحسابات//اللحاسبة/
> < 1692

657.45

جمعة ،أحمد حلمي
اللاخل إلى التأكيا اللعقول :وفقا ً لللعايير الاولية لللراجعة  /أحلا
حللا جلعة  -.علا  :دار صفاء616 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3534 : .
ردمك 978-9957-687-40-3 :
الواصفات / :اللراجعة//اللحاسبة/
> < 1693

657.45

الدياش ،محمد عمر
اللراجعة والرقابة فا النظم اللحاسبية  /محلا علر الاياش -.
علا  :دار غيااء222 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3746 : .
ردمك 978-9957-96-555-6 :
الواصفات / :التاقيق الخارجا للحسابات//اللحاسبة/
> < 1694

657.45

نورالدين ،حامد محمد
التاقيق الااخلا للتثبيتات فا اللؤسسات االقتصادية  /حاما محلا
نورالاين  -.علا  :دار زهرا 267 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/7/3148 : .
ردمك 978-9957-88-302-7 :
الواصفات / :التاقيق الااخلا للحسابات//اللؤسسات االقتصادية/

360

> < 1695
657.452

الججاوي ،طالل محمد
محاسبة االستاامة والشفافية وفق مؤ رات OS./ OI/EOL
ومعايير  / LNطالل محلا الججاوي ،إيلا جواد الخفاجا  -.علا  :دار
األيام338 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/78 : .
ردمك 978-9957-95-625-7 :
الواصفات / :تاقيق الحسابات//السجالت اللالية//اللحاسبة/
> < 1696

657.452

الججاوي ،طالل محمد
معايير التاقيق الااخلا الاولية للحا من الغش واالحتيال وماى
االلتزام ب ا  /طالل محلا الججاوي ،أسعا محلا العواد ،رغا منير الزبياي -.
علا  :دار األيام200 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/277 : .
ردمك 978-9957-95-636-3 :
الواصفات / :تاقيق الحسابات//ماققو الحسابات//اللحاسبة/
> < 1697

657.452

جمعة ،أحمد حلمي
االتجاهات الحايثة فا اللراجعة  /أحلا حللا جلعة  -.علا  :دار
صفاء471 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3535 : .
ردمك 978-9957-687-39-7 :
الواصفات / :تاقيق الحسابات//اللحاسبة/
> < 1698

657.452

جمعة ،أحمد حلمي
خامات الفحص والتأكيا :وفق اللعايير الاولية لرقابة الجودا
واللراجعة والفحص والتأكيا والخامات ذات العالقة  /أحلا حللا جلعة -.
علا  :دار صفاء503 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3537 : .
ردمك 978-9957-687-37-3 :
الواصفات / :تاقيق الحسابات//اللحاسبة/
> < 1699

657.453

الخريشة ،هبة نمر
التلكين اإلداري كلاخل فا تحقيق اإلبااع التكنولوجا  /هبة نلر
الخريشة  -.علا  :دار جليس الزما 185 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3350 : .
ردمك 978-9957-81-364-2 :
الواصفات / :اإلدارا//تاقيق الحسابات//اإلنترنت/

361

> < 1700
657.46

النجار ،رأفت حسن
معايير اللحاسبة الضريبية  /رأفت حسن النجار  -.علا  :دار
غيااء269 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3600 : .
ردمك 978-9957-96-534-1 :
الواصفات / :محاسبة الضرارب//اللحاسبة/
> < 1701

657.86

جميل ،رافي نزار
اللحاسبة القضارية وصلت ا بالجرارم اللالية  /رافا نزار جليل -.
علا  :دار األيام184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3133 : .
ردمك 978-9957-95-579-3 :
الواصفات / :اللحاسبة اللالية//القضاء//الجرارم اللالية/
> < 1702

657.92

657.98

توفيق ،عمر اقبال
محاسبة ركات األ خاص :األصول النظرية والتطبيقية  /علر
اقبال توفيق ،أسامة عبا اللنعم عبا الجبار ،زروق عثلا محلا  -.علا  :دار
الوضاح378 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4869 : .
ردمك 978-9923-19-043-2 :
الواصفات / :محاسبة الشركات//القوارم اللالية//تاقيق الحسابات/
> < 1703
األعاجيبي ،عقيل دخيل كريم
محاسبة الوحاات غير الربحية  /عقيل دخيل كريم األعاجيبا ،وعا
هادي الحسانا  -.علا  :دار صفاء218 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4273 : .
ردمك 978-9957-687-48-9 :
الواصفات / :اللحاسبة//اللؤسسات غير الربحية/
> < 1704

658

جرادات ،ناصر محمد
ماخل إلى علم اإلدارا  /ناصر محلا جرادات ،مصطفى سعيا
الشيخ ،أحلا علا عريقات  -.علا  :دار أسامة328 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2643 : .
ردمك 978-9957-22-781-4 :
الواصفات / :اإلدارا العامة//اللنظلات/

362

> < 1705
658

الخطيب ،أيمن وائل
drpDru
الثقافة فا بيئة األعلال = h drfHh ff
 / EheHumho hDأيلن وارل الخطيب  -.علا  :دار البيرونا-. 2019 ،
304ص
ر .إ2019/10/5310 : .
ردمك 978-9923-22-025-2 :
الواصفات / :السلوك التنظيلا//اللنظلات//إدارا األعلال/
> < 1706

658

الزعبي ،حسن علي
قضايا معاصرا فا موضوعات اإلدارا = dmhD olmueu
 / ffr f h neheg o hD mlHefحسن علا الزعبا  -.علا  :دار
وارل302 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/532 : .
ردمك 978-9957-91-595-7 :
الواصفات / :اإلدارا//اللنظلات//االستراتيجيات//القيادا//إدارا
األعلال/
> < 1707

658

الصبيحات ،ابراهيم بدر
قضايا إدارية واقتصادية معاصرا  /ابراهيم بار الصبيحات  -.علا :
دار اللسيرا672 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3756 : .
ردمك 978-9957-97-134-2 :
الواصفات / :اإلدارا//االقتصاد/
> < 1708

658

الطاهر ،نوال بوعالق
ماخل إلى علم اإلدارا  /نوال بوعالق الطاهر  -.علا  :دار وارل،
312 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5607 : .
ردمك 978-9957-91-574-2 :
الواصفات / :اإلدارا//إدارا األعلال//اإلدارا العامة//التخطيط/
> < 1709

658

العلواني ،عديلة محمد
أساسيات اللؤسسة الحايثة  /عايلة محلا العلوانا  -.علا  :دار
أسامة216 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2763 : .
ردمك 978-9957-22-787-6 :
الواصفات / :اللؤسسات االقتصادية/

363

> < 1710
658

العنزي ،سعد علي
إدارا األعلال  /سعا علا العنزي  -.علا  :دار اليازوري العللية،
255 -. 2019ص
ر .إ2018/3/1354 : .
ردمك 978-9957-12-849-4 :
الواصفات / :إدارا األعلال//اللنظلات//السلوك التنظيلا/
> < 1711

658

كافي ،مصطفى يوسف
إدارا اللوجستيات :اإلمااد والتوزيع اللادي األخضر = ImgHfDHes
 / neheg o hDمصطفى يوسف كافا  -.علا  :ركة األكاديليو ،
366 -.2019ص
ر .إ2017/7/3643 : .
ردمك 978-9957-637-41-5 :
الواصفات / :إدارا األعلال//التوزيع/
> < 1712

658

كافي ،مصطفى يوسف
إدارا اللشاريع الريادية وحاضنات األعلال  /مصطفى يوسف
كافا ،يوسف مصطفى كافا  -.علا  :مؤسسة الوراق272 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3785 : .
ردمك 978-9957-33-747-6 :
الواصفات / :إدارا اللشروع//اإلدارا التنظيلية//اإلدارا/
> < 1713

658

لغرس ،سوهيلة
علم اجتلاع اللنظلات بين النظرية والتطبيق  /سوهيلة لغرس -.
علا  :دار األيام130 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1873 : .
ردمك 978-9957-95-696-7 :
الواصفات / :اللنظلات//السلوك التنظيلا//إدارا األعلال/
> < 1714

658

وافية ،زاير
ماخل إلدارا األعلال  /زاير وافية  -.علا  :دار ومكتبة الحاما،
131 -. 2019ص
ر .إ2018/4/1965 : .
ردمك 978-9957-66-087-1 :
الواصفات / :إدارا األعلال/

364

> < 1715
658.02

عديلة ،العلواني
كيف تاير مشروع صغير ومتوسط بنجاح  /العلوانا عايلة -.
علا  :دار األيام264 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/71 : .
ردمك 978-9957-95-615-8 :
الواصفات / :إدارا اللشروع//التخطيط//اللشاريع//اإلدارا/
> < 1716

658.022

عديلة ،العلواني
كيف تؤسس مشروع صغير بنجاح  /العلوانا عايلة  -.علا  :دار
األيام282 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/72 : .
ردمك 978-9957-95-616-5 :
الواصفات / :إدارا اللشروع//التخطيط//اللشاريع//اإلدارا/
> < 1717

658.1

العنزي ،سعد علي
فاعلية إدارا اللنظلات  /سعا علا العنزي  -.علا  :دار اليازوري
العللية447 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/833 : .
ردمك 978-9957-12-846-3 :
الواصفات / :اللنظلات//إدارا األعلال/
> < 1718

658.15

658.1522

محمد ،مفيدة يحياوي
اإلدارا اللالية تحليل وتقييم اللؤسسات  /مفياا يحياوي محلا،
فاطلة الزهراء طاهري أحلا  -.علا  :دار الراية386 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5156 : .
ردمك 978-9957-622-62-6 :
الواصفات / :التحليل اللالا//اإلدارا اللالية/
> < 1719
التميمي ،سارة محمد زايد
أثر إدارا رأس اللال على األداء اللالا للشركات الصناعية /
سارا محلا زايا التليلا  -.علا  :دار أمجا273 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5900 : .
ردمك 978-9957-99-683-3 :
الواصفات / :رؤوس األموال//الشركات//األرد /

365

> < 1720
658.1524

658.3

658.3

العكيدي ،وائل فاضل
رأس اللال الفكري وأثره فا تحقيق الليزا التنافسية اللستاامة /
وارل فاضل العكياي  -.علا  :دار أمجا136 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/546 : .
ردمك 978-9957-99-730-4 :
الواصفات / :رؤوس األموال//اللنظلات/
> < 1721
أبو عساف ،مؤيد موسى
التطبيقات العللية فا إدارا اللوارد البشرية باللؤسسات العامة
والخاصة  /مؤيا موسى أبو عساف ،هيثم عباهللا اللرعا  -.علا  :دار أمجا،
286 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2841 : .
ردمك 978-9957-99-860-8 :
الواصفات / :إدارا األفراد//اللؤسسات العامة/
> < 1722
أبو قاعود ،غازي رسمي
السلوك التنظيلا فا اللنظلات اللعاصرا :ماخل تحليلا  /غازي
رسلا أبو قاعود ،عبا اللعطا محلا عساف ،فاطلة علا الربابعة  -.علا :
دار وارل345 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1975 : .
ردمك 978-9957-91-618-3 :
الواصفات / :السلوك التنظيلا//اللنظلات//إدارا األعلال/
> < 1723

658.3

إدريس ،وائل محمد
إدارا اللوهبة :ماخل إداري استراتيجا  /وارل محلا إدريس،
محلود حسين أبو جلعة  -.علا  :دار وارل406 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5685 : .
ردمك 978-9957-91-463-9 :
الواصفات / :إدارا األعلال//اللوارد البشرية/
> < 1724

658.3

اآللوسي ،ابراهيم رائد
أثر اللنظلة اللتعللة فا البراعة التنظيلية فا منظلات األعلال /
ابراهيم رارا اآللوسا  -.علا  :دار أمجا166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4353 : .
ردمك 978-9957-99-902-5 :
الواصفات / :إدارا األفراد//منظلات األعلال/
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> < 1725
658.3

658.3

البطيخي ،أنور
إجازا ريادية :قصص مصورا عن البيئة الريادية واالستثلارية /
أنور البطيخا  -.علا  :اللؤلف2019 ،
ر .إ2019/1/495 : .
ردمك 978-9957-67-224-9 :
الواصفات / :إدارا األفراد/
> < 1726
بودبوس ،سامي منصور
إدارا اللوارد البشرية :رؤية استراتيجية وتطبيقات عللية حايثة /
ساما منصور بودبوس ،را ا عباهللا األبروي  -.علا  :دار الجنا -. 2019 ،
510ص
ر .إ2018/12/6121 : .
ردمك 978-9957-649-64-7 :
الواصفات / :تاريب اللوظفين//تقييم اللوظفين//إدارا األفراد/
> < 1727

658.3

جبيرات ،سناء أحمد
األداء البشري فا منظلات األعلال  /سناء أحلا جبيرات  -.علا :
دار أسامة200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2654 : .
ردمك 978-9957-22-784-5 :
الواصفات / :إدارا األفراد//منظلات األعلال/
> < 1728

658.3

حفيان ،عبد الوهاب
اللوارد البشرية فا ظل اقتصاديات اللعرفة  /عبا الوهاب حفيا -.
علا  :دار األيام238 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1866 : .
ردمك 978-9957-95-685-1 :
الواصفات / :اللوارد البشرية//إدارا األفراد//اللنظلات/
> < 1729

658.3

الحنيطي ،رغد ابراهيم
أثر الذكاء العاطفا على الر اقة التنظيلية فا منظلات األعلال /
رغا ابراهيم الحنيطا  -.علا  :دار أمجا140 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1270 : .
ردمك 978-9957-99-755-7 :
الواصفات / :السلوك التنظيلا//إدارا األفراد//اإلدارا/

367

> < 1730
658.3

زيادة ،محمد أحمد
التخطيط التعاقبا والتطور الوظيفا  /محلا أحلا زيادا  -.علا :
مؤسسة الوراق213 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/6/3164 : .
ردمك 978-9957-33-587-8 :
الواصفات / :إدارا األفراد//اللوارد البشرية//اإلدارا/
> < 1731

658.3

الطاهر ،نوال بوعالق
استراتيجية اللوارد البشرية  /نوال بوعالق الطاهر  -.علا  :دار
وارل 377 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4172 : .
ردمك 978-9957-91-559-9 :
الواصفات / :إدارا األفراد//اللوارد البشرية/
> < 1732

658.3

عماره ،أيمن نعمان
التنلية البشرية فا اللجال الرياضا  /أيلن نعلا علاره  -.علا :
دار أمجا168 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3082 : .
ردمك 978-9957-99-880-6 :
الواصفات / :إدارا األفراد//الرياضة/
> < 1733

658.3

658.3

عيسى ،خليفي
إدارا رأس اللال البشري كلاخل إلدارا اللعرفة  /خليفا عيسى،
قوادرية ربيحة  -.علا  :مؤسسة الوراق267 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3359 : .
ردمك 978-9957-33-661-5 :
الواصفات / :إدارا األفراد//اللوارد البشرية//اللعرفة/
> < 1734
الفتاح ،عالوي عبد الرحمن
التغيير والتطوير التنظيلا فا منظلات األعلال :ماخل اللوارد
البشرية  /عالوي عبا الرحلن الفتاح  -.إربا :عالم الكتب الحايث-. 2019 ،
156ص
ر .إ2018/4/2068 : .
ردمك 978-9957-686-63-5 :
الواصفات / :اللوارد البشرية//السلوك التنظيلا/

368

> < 1735
658.302

شوكت ،محمد أمين
اإل راف والتوجيه فا اإلدارا الرياضية  /محلا أمين وكت -.
علا  :دار أمجا188 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2794 : .
ردمك 978-9957-99-851-6 :
الواصفات / :اإل راف//التوجيه//الرياضة/
> < 1736

658.3045

658.311

عدان ،نبيلة
ضغوط العلل واألداء الوظيفا  /نبيلة عاا  -.علا  :مركز
الكتاب األكاديلا178 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4859 : .
ردمك 978-9957-35-363-6 :
الواصفات / :نزاعات العلل//اللوظفو //إدارا األفراد/
> < 1737
الرشيدي ،غازي عنيزان
اللقابالت فا البحوث النوعية من متطلبات مقرر اتجاهات تربوية
معاصرا  /غازي عنيزا الر ياي  -.علا  :دار حنين248 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/871 : .
ردمك 978-9957-17-786-7 :
الواصفات / :اللقابالت//اللوظفو /
> < 1738

658.312

658.3124

عبد الصمد ،سميرة
تطوير الكفاءات البشرية والتليز فا األداء  /سليرا عبا الصلا -.
علا  :دار وارل156 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4934 : .
ردمك 978-9957-91-570-4 :
الواصفات / :تقييم األداء//اللؤهالت//إدارا األفراد/
> < 1739
شواهين ،خير سليمان
تاريب اللارب اللتابع =  / emeenخير سليلا واهين  -.إربا:
عالم الكتب الحايث169 -. 2019 ،ص  ( -.تاريب اللاربين ( ) T؛ ) 3
ر .إ2018/7/3605 : .
ردمك 978-9923-14-017-8 :
الواصفات / :التاريب//اللاربو /
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658.3124

658.3124

658.3124

> < 1740
شواهين ،خير سليمان
تاريب اللارب اللنسق =  / DeeHpHDeDmuخير سليلا واهين -.
إربا :عالم الكتب الحايث158 -. 2019 ،ص  ( -.تاريب اللاربين () OT؛
)5
ر .إ2018/8/4026 : .
ردمك 978-9923-14-022-2 :
الواصفات / :التاريب//اإلدارا/
> < 1741
شواهين ،خير سليمان
تاريب اللارب الناصح =  / n hDmuخير سليلا واهين -.
)؛
إربا :عالم الكتب الحايث164 -. 2019 ،ص  ( -.تاريب اللاربين (
)4
ر .إ2018/7/3604 : .
ردمك 978-9923-14-018-5 :
الواصفات / :التاريب//اللاربو /
> < 1742
شواهين ،خير سليمان
اللارب العابر100" :تقنية تاريبية من تصليم 100من كبار
اللاربين" =  / ueHh uخير سليلا واهين  -.إربا :عالم الكتب الحايث،
172 -. 2019ص  ( -.تاريب اللاربين ) )TOT؛ ) 2
ر .إ2018/6/2741 : .
ردمك 978-9923-14-000-0 :
الواصفات / :التاريب//اللاربو /
> < 1743

658.3124

658.3124

العربي ،حجام
تاريب اللستخامين فا اللنظلات العامة  /حجام العربا -.
علا  :دار األيام282 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2935 : .
ردمك 978-9957-95-573-1 :
الواصفات / :التاريب اإلداري//اللنظلات/
> < 1744
ناصر الدين ،يعقوب عادل
حوكلة التاريب  /يعقوب عادل ناصر الاين  -.علا  :جامعة
الشرق األوسط103 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3457 : .
ردمك 978-9923-9722-1-2 :
الواصفات / :التاريب//برامج التاريب/
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658.3142

> < 1745
طلحي ،فاطمة الزهراء
الحوافز ودورها فا رفع إنتاجية اللوارد البشرية  /فاطلة
الزهراء طلحا  -.علا  :مؤسسة الوراق168 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/671 : .
ردمك 978-9957-33-703-2 :
الواصفات / :إدارا األفراد//اإلنتاجية//الحوافز اللالية/
> < 1746

658.31422

الدخيل ،محمد علي
الرضا الوظيفا لللارسا العالقات العامة  /محلا علا الاخيل -.
علا  :دار زهاي84 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4851 : .
ردمك 978-9923-17-005-2 :
الواصفات / :نظم اللعلومات//تاقيق الحسابات//اللحاسبة/
> < 1747

658.3145

شهيب ،محمد علي
اللاخل السلوكا لاراسة العالقات اإلنسانية  /محلا علا يب،
ماحت مصطفى راغب ،أحلا سعا عبا اللطيف  -.علا  :دار حنين-.2019 ،
199ص
ر .إ2019/5/2520 : .
ردمك 978-9957-17-834-5 :
الواصفات / :العالقات اإلنسانية//السلوك//القيادا//إدارا األفراد/
> < 1748

658.4

الحديدي ،فداء أحمد
الكوتشنج التنفيذي واإلداري =  / Ex erDHe dmeenHhgفااء
أحلا الحاياي  -.علا  :دار أمجا107 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5882 : .
ردمك 978-9957-8733-2-5 :
الواصفات / :التنلية اإلدارية//التاريب//اإلداريو //اإلدارا
التنفيذية/
> < 1749

658.4

الحديدي ،فداء أحمد
الكوتشنج :م ارات الكوتش اللتقام وتطبيقات الللارس  /فااء
أحلا الحاياي  -.علا  :دار أمجا158 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5883 : .
ردمك 978-9957-8733-3-2 :
الواصفات / :التنلية اإلدارية//التاريب//اإلداريو //اإلدارا
التنفيذية/

371

> < 1750
658.4

658.4

658.401

درويش ،معين نواف
الطريق األمثل للنلو الحقيقا للشركات  /معين نواف درويش -.
علا  :دار زهرا 170 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/12/5812 : .
ردمك 978-9957-88-327-0 :
الواصفات / :اإلدارا التنفيذية//الشركات/
> < 1751
ناصر الدين ،يعقوب عادل
االستراتيجية :من ج الللارسات اللتكاملة ،التفكير االستراتيجا،
التخطيط االستراتيجا ،اإلدارا االستراتيجية  /يعقوب عادل ناصر الاين -.
علا  :جامعة الشرق األوسط482 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2647 : .
ردمك 978-9923-9722-0-5 :
الواصفات / :اإلدارا التنفيذية//التفكير//إدارا األعلال/
> < 1752
طه ،صالح عبد اللطيف
صناعة االستراتيجية  /صالح عبا اللطيف طه  -.علا  :دار
وارل193 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4911 : .
ردمك 978-9957-91-664-0 :
الواصفات / :التخطيط االستراتيجا//الرقابة اإلدارية//اإلدارا
التنفيذية/
> < 1753

658.401

عبدهللا ،كفاية محمد
إدارا األداء الوظيفا  /كفاية محلا عباهللا  -.علا  :دار اللسيرا،
325 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5558 : .
ردمك 978-9957-97-139-7 :
الواصفات / :وضع السياسات//الرقابة اإلدارية//اإلدارا التنفيذية/
> < 1754

658.401

كنعان ،حامد عمر
فلسفة إدارا الجودا الشاملة ودورها فا تحقيق االستراتيجيات
التنافسية  /حاما علر كنعا  -.علا  :دار اللبادرا205 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4131 : .
ردمك 978-9957-684-68-6 :
الواصفات / :الجودا//إدارا األعلال/

372

> < 1755
658.401

الموسوي ،واثق علي
استراتيجيات القيادا اإلدارية بين األسلوب والتحليل  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام238(4 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/2/778 : .
ردمك 978-9957-95-649-3 :
الواصفات / :التخطيط//االستراتيجيات//إدارا الجودا//القيادا/
> < 1756

658.401

الموسوي ،واثق علي
استراتيجيات القيادا اإلدارية بين اآلليات والتخطيط  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام318(2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/2/775 : .
ردمك 978-9957-95-647-9 :
الواصفات / :التخطيط االستراتيجا//القيادا//اإلدارا/
> < 1757

658.401

الموسوي ،واثق علي
استراتيجيات القيادا اإلدارية بين السياسة والللارسة  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام296(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/2/774 : .
ردمك 978-9957-95-646-2 :
الواصفات / :اإلدارا التنفيذية//القيادا//اإلدارا/
> < 1758

658.401

الموسوي ،واثق علي
استراتيجيات القيادا اإلدارية بين الفاعلية واالرتقاء  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام314(5 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/2/779 : .
ردمك 978-9957-95-650-9 :
الواصفات / :االستراتيجيات//القيادا//الفاعلية/
> < 1759

658.401

الموسوي ،واثق علي
استراتيجيات القيادا اإلدارية بين اللن ج واالبتكار  /واثق علا
اللوسوي  -.علا  :دار األيام338(3 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/2/776 : .
ردمك 978-9957-95-648-6 :
الواصفات / :استراتيجيات القيادا//االبتكار//إدارا األفراد/

373

> < 1760
658.4012

البغدادي ،عادل هادي
موسوعة اإلدارا االستراتيجية اللعاصرا :منظور علليات
وحاالت دراسية وتطبيقية  /عادل هادي البغاادي  -.علا  :دار صفاء،
769 -.2019ص
ر .إ2018/8/3946 : .
ردمك 978-9957-687-44-1 :
الواصفات / :التخطيط االستراتيجا//التخطيط//اإلدارا/
> < 1761

658.4012

شاهين ،محمد عبدهللا
كفاءا التخطيط والتنظيم وصناعة القرار  /محلا عباهللا اهين -.
علا  :دار يافا العللية242 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4825 : .
ردمك 978-9957-697-48-8 :
الواصفات / :اتخاذ القرارات//التخطيط//اإلدارا /
> < 1762

658.4012

658.4012

658.4012

العبادي ،هاشم فوزي
التفكير االستراتيجا  /ها م فوزي العبادي ،محلا حسين من ل،
معتز حليا الخرعلا  -.علا  :دار صفاء207 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3951 : .
ردمك 978-9957-687-46-5 :
الواصفات / :التخطيط االستراتيجا//التنلية//اإلدارا/
> < 1763
الفواعير ،مؤيد عبد الرزاق
اإلدارا االستراتيجية اللعاصرا  /مؤيا عبا الرزاق الفواعير،
توجا صالح الجغبير ،فراس أنور الجغبير  -.علا  :دار البيرونا-. 2019 ،
293ص
ر .إ2019/7/3760 : .
ردمك 978-9923-22-015-3 :
الواصفات / :اإلدارا االستراتيجية//وضع السياسات//التخطيط/
/اإلدارا التنفيذية/
> < 1764
القطامين ،أحمد عطاهللا
اإلدارا االستراتيجية :مفاهيم وحاالت تطبيقية  /أحلا عطاهللا
القطامين  -.علا  :دار مجاالوي390 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4990 : .
ردمك 978-9957-02-676-9 :
الواصفات / :التخطيط//وضع السياسات//اإلدارا التنفيذية/

374

> < 1765
658.4013

تايب ،مجاهد الهام
ال ناسة اإلدارية وإدارا الجودا الشاملة ودورهلا فا تفعيل
وتطوير تسيير اللوارد البشرية  /مجاها ال ام تايب  -.علا  :دار الراية،
299 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5109 : .
ردمك 978-9957-622-52-7 :
الواصفات / :الرقابة اإلدارية//إدارا األفراد//اإلدارا التنفيذية/
> < 1766

658.4013

658.4013

الحارثي ،غالب صالح
جوارز التليز وعالقت ا بالتابير الجيا فا اإلدارا اإلماراتية :جارزا
الشيخ خليفة لالمتياز نلوذجا ً  /غالب صالح الحارثا  -.علا  :دار وارل،
273 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4020 : .
ردمك 978-9957-91-553-7 :
الواصفات / :إدارا الجودا//اإلدارا//اإلمارات العربية اللتحاا/
> < 1767
عبد العزيز ،أحمد حسين
إدارا الجودا فا اللؤسسات الرياضية  /أحلا حسين عبا العزيز -.
علا  :دار أمجا174 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2501 : .
ردمك 978-9957-99-785-4 :
الواصفات / :اللنشآت//الجودا//اللياقة البانية/
> < 1768

658.4013

عكاب ،شهاب أحمد
عالقة بعض متطلبات الجودا الشاملة بالخصارص اإلبااعية
لعلااء كليات التربية الرياضية  /اب أحلا عكاب  -.علا  :دار أمجا،
260 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3084 : .
ردمك 978-9957-99-878-3 :
الواصفات / :الجودا//اإلبااع//اللؤسسات الرياضية//إدارا
األفراد/
> < 1769

658.403

اإلرياني ،أروى يحيى
نظم دعم اتخاذ القرار  /أروى يحيى اإلريانا  -.علا  :دار
أسامة280 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2655 : .
ردمك 978-9957-22-783-8 :
الواصفات / :اتخاذ القرارات//اإلدارا التنفيذية/

375

> < 1770
658.403

الرياالت ،جمال علي
اتخاذ القرارات وجودا العلل  /جلال علا الرياالت  -.علا  :دار
أمجا128 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1421 : .
ردمك 978-9923-25-014-3 :
الواصفات / :اتخاذ القرارات//إدارا الجودا//النجاح//اإلدارا/
> < 1771

658.403

شهيد ،هدى
أثر الثقافة التنظيلية على اتخاذ القرار اإلداري  /هاى
علا  :دار األيام268 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2804 : .
ردمك 978-9957-95-724-7 :
الواصفات / :اإلدارا التنظيلية//إدارا اللعلومات//اتخاذ القرارات/

يا -.

> < 1772
658.403

الطراونة ،حسين أحمد
اتخاذ القرارات اإلدارية فا منظلات األعلال  /حسين أحلا
الطراونة  -.علا  :دار أمجا330 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5248 : .
ردمك 978-9957-99-923-0 :
الواصفات / :اتخاذ القرارات//منظلات األعلال//اإلدارا/
> < 1773

658.403

عليان ،أسماء علي
الجاارات الجوهرية ونظم دعم القرار  /أسلاء علا عليا -.
علا  :دار أمجا140 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3264 : .
ردمك 978-9923-25-193-5 :
الواصفات / :اتخاذ القرارات//العلليات اإلدارية//أنظلة دعم
القرارات/
> < 1774

658.403

المشهداني ،خالد أحمد
رأس اللال الفكري بلنظور عللا متقام( :عربا  -انجليزي) /
خالا أحلا اللش اانا  -.علا  :دار األيام450 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4976 : .
ردمك 978-9957-95-600-4 :
الواصفات / :استغالل اللعرفة//إدارا األفراد//اللوارد البشرية/

376

> < 1775
658.403

يعقوبي ،ناصر سهد
نظم تطوير اللعلومات  /ناصر س ا يعقوبا  -.علا  :دار
الجنادرية220 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4837 : .
ردمك 978-9957-610-35-7 :
الواصفات / :نظم اللعلومات اإلدارية//إدارا اللعلومات//اتخاذ
القرارات//تكنولوجيا اللعلومات//منظلات األعلال/
> < 1776

658.4032

الدياش ،محمد عمر
تحليل وتنظيم نظم اللعلومات اللحاسبية  /محلا علر الاياش -.
علا  :دار غيااء228 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3745 : .
ردمك 978-9957-96-556-3 :
الواصفات / :نظم اللعلومات اإلدارية//اللحاسبة//اإلدارا/
> < 1777

658.4038

الثبيتي ،محمد عبدهللا
إدارا اللعرفة :استراتيجية لتطوير األداء  /محلا عباهللا الثبيتا -.
علا  :دار زمزم194 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1540 : .
ردمك 978-9957-72-182-4 :
الواصفات / :إدارا اللعرفة//تطوير اللشروعات//اللنظلات/
> < 1778

658.4038

الحريري ،رافدة عمر
الل ارات القيادية فا إدارا اللعرفة = I eC ufnHl OaHppf Hh
 / ,hm p Cg neheg o hDرافاا علر الحريري ،فاتن محلا عبا
الحليا ،سناء علا الحااد  -.علا  :دار أمجا356 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5885 : .
ردمك 978-9957-99-924-7 :
الواصفات / :إدارا اللعلومات//القيادا//اإلدارا التنفيذية/
> < 1779

658.404

شاهين ،محمد عبدهللا
كفاءا اإلدارا الحايثة فا نجاح اللشروعات  /محلا عباهللا
اهين -.علا  :دار يافا العللية282 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4860 : .
ردمك 978-9957-697-52-5 :
الواصفات / :إدارا اللشروع//اإلدارا التنفيذية//إدارا األعلال/

377

> < 1780
658.404

عديلة ،العلواني
إدارا اللشاريع اللعاصرا  /العلوانا عايلة  -.علا  :دار األيام،
373 -. 2019ص  ( -.م ارات عللية فا تطوير الذات )
ر .إ2019/1/73 : .
ردمك 978-9957-95-617-2 :
الواصفات / :إدارا اللشروع//التخطيط//اللشاريع//اإلدارا/
> < 1781

658.4056

658.4056

الجغبير ،فراس أنور
إدارا أزمات األعلال مفاهيم وتطبيقات  /فراس أنور الجغبير،
مؤيا عبا الرزاق الفواعير  -.علا  :دار وارل264 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/571 : .
ردمك 978-9957-91-504-9 :
الواصفات / :إدارا األزمات//اإلدارا/
> < 1782
الدعامسة ،لينا جمال
التخطيط االستراتيجا للواج ة األزمات فا منظلات األعلال  /لينا
جلال الاعامسة  -.علا  :اللؤلف184 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3143 : .
الواصفات / :إدارا األزمات//التخطيط االستراتيجا//اإلدارا/
> < 1783

658.4056

الملفي ،مشعل نهار
إدارا األزمات فا اللستشفيات :بين النظرية والتطبيق  /مشعل
ن ار الللفا  -.علا  :دار األيام202 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3658 : .
ردمك 978-9957-95-742-1 :
الواصفات / :إدارا األزمات//اللستشفيات//اإلدارا//الخامات/
/الكويت/
> < 1784

658.4056

658.4056

الموسى ،جواد أحمد
إدارا األزمات الرياضية  /جواد أحلا اللوسى  -.علا  :دار أمجا،
170 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2718 : .
ردمك 978-9957-99-841-7 :
الواصفات / :إدارا األزمات//اللالعب الرياضية/
> < 1785
نعمة ،نغم حسين
إدارا مخاطر اللشاريع االحترافية :بين النظرية والتطبيق  /نغم
حسين نعلة ،سلوى صالح علا  -.علا  :دار األيام235 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4968 : .
ردمك 978-9957-95-598-4 :
الواصفات / :إدارا األزمات//اإلدارا/

378

658.4063

658.4063

> < 1786
باشيوة ،لحسن عبدهللا
روارع التليز اللؤسسا :اإلبااع ،االبتكار ،القيادا الر ياا،
أفضل الللارسات اللتليزا  /لحسن عباهللا با يوا  -.علا  :مؤسسة
الوراق363 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5553 : .
ردمك 978-9957-33-686-8 :
الواصفات / :اإلداراالتنفيذية//القارا التنفيذية//القيادا//النجاح/
> < 1787
الفواعير ،مؤيد عبد الرزاق
ريادا األعلال :األعلال الصغيرا واللتوسطة والشركات
الريادية  /مؤيا عبا الرزاق الفواعير ،توجا صالح الجغبير ،فراس أنور
الجغبير  -.علا  :دار البيرونا284 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4920 : .
ردمك 978-9923-22-024-5 :
الواصفات / :التجاياات//اإلدارا التنفيذية//إدارا اللشروع/
/اإلدارا/
> < 1788

658.4063

محمد ،لينا جمال
االبتكار واللعرفة فا إدارا اللنظلات  /لينا جلال محلا -.
علا  :اللؤلف198 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1957 : .
الواصفات / :االبتكار//اإلبااع//إدارا اللنظلات/
> < 1789

658.406يوس

يوسفي ،عالء الدين
التطوير التنظيلا وآليات إدارا التغيير باللؤسسة  /عالء الاين
يوسفا  -.علا  :دار ومكتبة الحاما234 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3594 : .
ردمك 978-9957-66-104-5 :
الواصفات / :التطوير التنظيلا//السلوك التنظيلا//إدارا
األعلال/
> < 1790

658.408

مقدم ،وهيبة
اللسؤولية االجتلاعية فا منظلات األعلال( :اللف وم واألهلية،
اإلدارا والتقييم ،التجارب الاولية)  /وهيبة مقام  -.علا  :دار األيام-.2019 ،
222ص
ر .إ2019/4/1780 : .
ردمك 978-9957-95-669-1 :
الواصفات / :اللسؤولية االجتلاعية//اإلدارا التنفيذية//منظلات
األعلال/

379

> < 1791
658.409

رشدي ،هند محمد
كيف تحقق أهاافك  /هنا محلا ر اي  -.علا  :دار عالم الثقافة،
389 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3226 : .
ردمك 978-9957-73-246-2 :
الواصفات / :القيادا التنفيذية//التخطيط االستراتيجا//النجاح
اإلداري//اإلدارا التنفيذية/
> < 1792

658.4092

658.4092

658.4092

شوكت ،محمد أمين
القيادا فا اللجال الرياضا  /محلا أمين وكت  -.علا  :دار
أمجا 144 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2792 : .
ردمك 978-9957-99-852-3 :
الواصفات / :القيادا//الرياضة/
> < 1793
كمونة ،علي عبد األمير
إدارا اللعرفة والفكر التنظيلا  /علا عبا األمير كلونة ،ناظم
جواد الزياي  -.علا  :دار األيام342 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1185 : .
ردمك 978-9957-95-546-5 :
الواصفات / :الفكر االقتصادي//السلوك التنظيلا//اإلدارا/
> < 1794
مهديد ،فاطمة الزهراء
الثقافة التنظيلية وعللية صنع القرار بلنظلات األعلال  /فاطلة
الزهراء م ايا  -.علا  :دار زمزم207 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4304 : .
ردمك 978-9957-72-175-6 :
الواصفات / :القيادا//اتخاذ القرارات//اللنظلات/
> < 1795

658.4092

نجم ،نجم عبود
القيادا فا القر الواحا والعشرين  /نجم عبود نجم  -.علا :
مؤسسة الوراق431 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1671 : .
ردمك 978-9957-33-719-3 :
الواصفات / :القيادية//العلوم اإلدارية//اللنظلات/

380

> < 1796
658.4092

658.4093

الهبارنة ،أحمد كريم
القيادا التحويلية وأثرها فا األداء االستراتيجا :الاور اللعال
لجودا حياا العلل ( دراسة تطبيقية فا داررا الجلارك األردنية)  /أحلا كريم
ال بارنة  -.علا  :دار أمجا240 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3525 : .
ردمك 978-9957-99-891-2 :
الواصفات / :القيادا//إدارا األفراد//العلل/
> < 1797
عبد العزيز ،أحمد حسين
إدارا الوقت فا العلل الرياضا  /أحلا حسين عبا العزيز -.
علا  :دار أمجا146 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2717 : .
ردمك 978-9957-99-842-4 :
الواصفات / :إدارا الوقت//اللالعب الرياضية/
> < 1798

658.4093

عريني ،رشا ربحي
السيكولوجيا الحايثة فا إدارا الوقت وتنلية الذات  /ر ا ربحا
عرينا  -.علا  :دار ابن النفيس216 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1255 : .
ردمك 978-9923-24-015-1 :
الواصفات / :إدارا الوقت//اإلدارا التنفيذية/
> < 1799

658.4095

الموسوي ،واثق علي
حوكلة الشركات بين التجربة والطلوح  /واثق علا اللوسوي -.
علا  :دار األيام402(2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/4/1754 : .
ردمك 978-9957-95-657-8 :
الواصفات / :حوكلة الشركات//االستشارات اإلدارية//التخطيط
االستراتيجا//التطوير اللؤسسا//اإلدارا التنفيذية/
> < 1800

658.4095

الموسوي ،واثق علي
حوكلة الشركات بين اللف وم واآلليات  /واثق علا اللوسوي -.
علا  :دار األيام458(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/4/1753 : .
ردمك 978-9957-95-656-1 :
الواصفات / :حوكلة الشركات//االستشارات اإلدارية//التخطيط
االستراتيجا//التطوير اللؤسسا//اإلدارا التنفيذية/

381

> < 1801
658.4095

658.421

النوفل ،سلطان أحمد
القصور فا العلل اإلداري  /سلطا أحلا النوفل ،مزاحم رياض
النجلاوي  -.علا  :دار اليازوري العللية154 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1352 : .
ردمك 978-9957-12-853-1 :
الواصفات / :التقصير//اإلدارا التنفيذية/
> < 1802
األردن .جامعة البلقاء التطبيقية
اللؤتلر الاولا فا الريادا :اإلبااع واالبتكار فا بيئة األعلال /
جامعة البلقاء التطبيقية  -.السلط :الجامعة2019 ،
ر .إ2019/9/5102 : .
ردمك 978-9957-31-014-1 :
الواصفات / :القيادا//النجاح اإلداري//القارا التنفيذية//التخطيط
االستراتيجا//اإلدارا التنفيذية/
> < 1803

658.45

بن وهيبة ،نورة
االتصال اللؤسساتا  /نورا بن وهيبة  -.علا  :دار األيام،
214 -.2019ص
ر .إ2019/4/1759 : .
ردمك 978-9957-95-663-9 :
الواصفات / :االتصاالت اإلدارية//التخطيط االستراتيجا/
/اللؤسسات االقتصادية//اإلدارا التنفيذية/
> < 1804

658.45

صبرينة ،رماش
اتصال اللؤسسة بين النظرية والتطبيق  /رماش صبرينة  -.علا :
دار األيام362 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1758 : .
ردمك 978-9957-95-664-6 :
الواصفات / :االتصاالت اإلدارية//اللؤسسات االقتصادية//اإلدارا
التنفيذية/
> < 1805

658.45

صقر ،داليا عبد الجليل
االتصال اإلداري فا البيئة الرقلية  /داليا عبا الجليل صقر -.
علا  :مؤسسة الوراق198 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6071 : .
ردمك 978-9957-33-693-6 :
الواصفات / :االتصاالت اإلدارية//إدارا األفراد//االتصال//اإلدارا/
/االتصاالت الحاسوبية/

382

> < 1806
658.45

عاشوري ،جمال الدين
االتصال التنظيلا والسالمة الل نية فا اللؤسسات الصناعية /
جلال الاين عا وري  -.علا  :دار األيام310 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3751 : .
ردمك 978-9957-95-585-4 :
الواصفات / :االتصاالت اإلدارية//التنظيم//اللؤسسات الصناعية/
> < 1807

658.5

658.5

658.5

سامية ،عواج
التغليف :اتجاهات الجل ور نحو تغليف اللنتجات  /عوا سامية،
مبنا نور الاين ،حاماي كنزا  -.علا  :دار األيام218 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/80 : .
ردمك 978-9957-95-626-4 :
الواصفات / :التعبئة والتغليف//ترويج اللبيعات//رد فعل الجل ور/
/اإلعال التجاري/
> < 1808
المرزوك ،عبد الستار حسين
اإلدارا اللعاصرا لإلنتا والعلليات  /عبا الستار حسين اللرزوك،
محلود بار العبياي  -.علا  :مؤسسة الوراق463 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2889 : .
ردمك 978-9957-33-737-7 :
الواصفات / :إدارا اإلنتا //العلليات اإلنتاجية//اإلدارا/
> < 1809
المعماري ،نواف رسول
أثر مرونة التصنيع على األداء اللنظلا فا منظلات األعلال /
نواف رسول اللعلاري  -.علا  :دار أمجا154 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/544 : .
ردمك 978-9957-99-736-6 :
الواصفات / :التصنيع//التنلية الصناعية//اللنظلات/
> < 1810

658.57

الموسوي ،واثق علي
استراتيجية الكايز اليابانية بين اإلدارا والتطوير (/ ),I ZET
واثق علا اللوسوي  -.علا  :دار األيام274(3 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/1/205 : .
ردمك 978-9957-95-632-5 :
الواصفات / :إدارا اإلنتا //التطوير//اإلنتا /

383

> < 1811
658.57

الموسوي ،واثق علي
استراتيجية الكايز اليابانية بين اللف وم والللارسة (/),I ZET
واثق علا اللوسوي  -.علا  :دار األيام312(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/1/203 : .
ردمك 978-9957-95-631-8 :
الواصفات / :إدارا اإلنتا //التطوير//اإلنتا /
> < 1812

658.57

658.7

الموسوي ،واثق علي
استراتيجية الكايز اليابانية بين اللن جية والتطبيق (/),I ZET
واثق علا اللوسوي  -.علا  :دار األيام328(2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/1/204 : .
ردمك 978-9957-95-630-1 :
الواصفات / :إدارا اإلنتا //التطوير//اإلنتا /
> < 1813
الصراف ،محفوظ حمدون
إدارا اللواد والتج يز :اللفاهيم ،األساسيات ،االستراتيجيات /
محفوظ حلاو الصراف  -.علا  :ركة األكاديليو 471 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1988 : .
ردمك 978-9957-637-74-3 :
الواصفات / :حوافز العلل//اإلدارا/
> < 1814

658.7

العلواني ،عديلة محمد
إدارا الشراء والتخزين  /عايلة محلا العلوانا  -.علا  :دار أسامة،
248 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2657 : .
ردمك 978-9957-22-782-1 :
الواصفات / :الشراء//إدارا اللخزو //إدارا األعلال/
> < 1815

658.7

مرجان ،مجبل رفيق
إدارا اللوجستك  /مجبل رفيق مرجا
288 -.2019ص
ر .إ2018/6/2854 : .
ردمك 978-9957-687-19-9 :
الواصفات / :إدارا اللوارد//إدارا األعلال/

384

 -.علا  :دار صفاء،

> < 1816
658.8

658.8

658.8

658.8

658.804

بلخيري ،رضوان محمد
ماخل إلى االتصال التسويقا  /رضوا محلا بلخيري  -.علا :
دار أسامة176 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2653 : .
ردمك 978-9957-22-785-2 :
الواصفات / :التسويق//االتصال/
> < 1817
الصغير ،عبد الرحمن عبد هللا
التسويق الاولا  /عبا الرحلن عبا هللا الصغير ،عباس نظير
البرق ،إيلا هللول الشلري  -.علا  :دار وارل299 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/533 : .
ردمك 978-9957-91-594-0 :
الواصفات / :التسويق الاولا//التسويق/
> < 1818
العفيف ،محمود عبد المحسن
البيع الشخصا وإدارا العلليات البيعية  /محلود عبا اللحسن
العفيف ،صالح محلا أبو القاسم  -.علا  :دار وارل470 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2172 : .
ردمك 978-9957-91-522-3 :
الواصفات / :التسويق//البيع/
> < 1819
المال حسن ،محمد محمود
التسويق الريادي :نظرا تكاملية  /محلا محلود اللال حسن ،نجلة
يونس آل مراد  -.علا  :دار األيام184 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1871 : .
ردمك 978-9957-95-682-0 :
الواصفات / :التسويق//العلالت//تسويق اللعلومات//اللنظلات/
> < 1820
الجبوري ،علي عبودي
التسويق اللصرفا الحايث :إدارا ،استراتيجيات ،خطط  /علا
عبودي الجبوري  -.علا  :دار صفاء324 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4289 : .
ردمك 978-9957-687-50-2 :
الواصفات / :التسويق//البنوك/

385

658.804

> < 1821
عبد الرحمن ،مؤيد أحمد
التسويق الرياضا  /مؤيا أحلا عبا الرحلن  -.علا  :دار دجلة،
180 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3386 : .
ردمك 978-9957-71-950-0 :
الواصفات / :التسويق//الرياضة/
> < 1822

658.804

العلي ،ثامر ناصر
مبادئ التسويق الرياضا  /ثامر ناصر العلا  -.علا  :دار أمجا،
178 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2722 : .
ردمك 978-9957-99-837-0 :
الواصفات / :التسويق//الرياضة/
> < 1823

658.812

أحمد ،مير
األسس النظرية لسلوك وبرامج والء الزبارن  /مير أحلا ،ريف
مراد  -.علا  :دار وارل300 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4888 : .
ردمك 978-9957-91-568-1 :
الواصفات / :التسويق//سلوك اللست لك/
> < 1824

658.812

658.812

سالم ،فؤاد الشيخ
إدارا العالقات التسويقية :ماخل إدارا عالقات الزبارن  /فؤاد الشيخ
سالم ،علا فالح الزعبا  -.علا  :دار اللسيرا391 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3581 : .
ردمك 978-9957-97-146-5 :
الواصفات / :العالقات التسويقية//ترويج اللبيعات//اللست لك/
/التسويق/
> < 1825
الصميدعي ،محمود جاسم
= drfDmo u N peDHmhfnHl
إدارا عالقات الزبو
 / neheg o hDمحلود جاسم الصلياعا ،ديلة موسى الاجانا ،إي اب
علا القرم  -.علا  :دار اليازوري العللية239 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/240 : .
ردمك 978-9957-12-879-1 :
الواصفات / :العلالء//سلوك اللست لك//إدارا اللبيعات//التسويق/

386

> < 1826
658.83

مسغوني ،منى
دراسة األسواق :تقنيات ونلاذ  /منى مسغونا ،عزه األزهر -.
علا  :مؤسسة الوراق217 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3380 : .
ردمك 978-9957-33-740-7 :
الواصفات / :بحوث السوق//إدارا التسويق//اإلدارا/
> < 1827

658.85

الشيخ ،مصطفى سعيد
البيع الشخصا =  / . ufmhep O ppHhgمصطفى سعيا الشيخ -.
علا  :دار اللسيرا258 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3578 : .
ردمك 978-9957-97-149-6 :
الواصفات / :البيع الفردي//إدارا التسويق//اإلدارا//األسواق/
> < 1828

658.872

الزعبي ،علي فالح
التسويق اإللكترونا فا القر الحادي والعشرين  /علا فالح
الزعبا ،أحلا صالح النصر  -.علا  :دار اليازوري العللية-. 2019 ،
376ص
ر .إ2018/10/5310 : .
ردمك 978-9957-12-861-6 :
الواصفات / :التسويق//اإلنترنت/
> < 1829

658.872

سعودي ،نجوى محمد
تسويق الكللة اللنطوقة  /نجوى محلا سعودي  -.علا  :دار
أسامة208 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2761 : .
ردمك 978-9957-22-789-0 :
الواصفات / :التسويق//النطق/
> < 1830

659

خلوف ،محمود محمد
اإلعالم والعالقات العامة :األسس واألخالقيات والنظريات الناظلة /
محلود محلا خلوف ،علاد سعا أبو حسن  -.علا  :مؤسسة الوراق-. 2019 ،
216ص
ر .إ2018/9/4821 : .
ردمك 978-9957-33-676-9 :
الواصفات / :اإلعالم//العالقات العامة/

387

> < 1831
659

الفرجاني ،محمد علي
العالقات العامة واستراتيجيات االتصال  /محلا علا الفرجانا -.
علا  :دار أمجا208 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6429 : .
ردمك 978-9957-99-705-2 :
الواصفات / :العالقات العامة//االتصال/
> < 1832

659

فرحات ،محمود شافعي
الل ارات االتصالية واإلعالمية لللارسا العالقات العامة  /محلود
افعا فرحات  -.علا  :دار أمجا254 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3526 : .
ردمك 978-9957-99-892-9 :
الواصفات / :االتصال//العالقات العامة/
> < 1833

659

موسى ،أشرف محمد
مبادئ العالقات العامة  /أ رف محلا موسى  -.علا  :دار وارل،
260 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3398 : .
ردمك 978-9957-91-543-8 :
الواصفات / :العالقات العامة//االتصال//اإلدارا/
> < 1834

659.134

جادهللا ،جرير أحمد
العالمة التجارية فا اللؤسسات الرياضية  /جرير أحلا جادهللا -.
علا  :دار أمجا166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3029 : .
ردمك 978-9957-99-871-4 :
الواصفات / :العالمات التجارية//اللنشآت//الرياضة/
> < 1835

659.14

الراوي ،محمد رافع
توظيف االتصال اإللكترونا فا العالقات العامة  /محلا رافع
الراوي ،باقر موسى جاسم  -.علا  :دار ابن النفيس278 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2479 : .
ردمك 978-9923-718-41-4 :
الواصفات / :اإلنترنت//االتصال الجلاهيري//العالقات العامة/

388

> < 1836
659.143

شبيب ،هدى مالك
الرمزية فا اإلعالنات التلفزيونية  /هاى مالك بيب  -.علا  :دار
ابن النفيس137 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1244 : .
ردمك 978-9923-24-017-5 :
الواصفات / :اإلعالنات التلفزيونية//اإلعال التجاري//تكنولوجيا
االتصاالت/
> < 1837

659.2

التميمي ،خلف كريم
استراتيجيات العالقات العامة فا إدارا األزمات  /خلف كريم
التليلا  -.علا  :دار أمجا168 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/5039 : .
ردمك 978-9957-99-656-7 :
الواصفات / :العالقات العامة//إدارا األزمات/
> < 1838

659.2

الجنابي ،حردان هادي
الصورا الذهنية للنظلات اللجتلع اللانا ودور العالقات العامة فا
تكوين ا  /حردا هادي الجنابا  -.علا  :دار اليازوري العللية-. 2019 ،
228ص
ر .إ2018/7/3256 : .
ردمك 978-9957-12-858-6 :
الواصفات / :العالقات العامة//اللجتلع اللانا/
> < 1839

659.2

خلوف ،محمود محمد
العالقات العامة فا العصر الرقلا  /محلود محلا خلوف  -.علا :
دار أسامة224 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3046 : .
ردمك 978-9957-22-793-7 :
الواصفات / :العالقات العامة/
> < 1840

659.2

خلوف ،محمود محمد
الكتابة االحترافية لإلعالم والعالقات العامة  /محلود محلا خلوف-.
علا  :دار أسامة200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3048 : .
ردمك 978-9957-22-791-3 :
الواصفات / :العالقات العامة//األخبار//اإلنترنت/

389

> < 1841
659.2

الراوي ،محمد رافع
العالقات العامة ودورها فا دعم النشاط النفطا  /محلا رافع
الراوي  -.علا  :دار ابن النفيس150 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3012 : .
ردمك 978-9923-718-44-5 :
الواصفات / :العالقات العامة//النفط/
> < 1842

659.2

الزعبي ،علي فالح
إدارا العالقات العامة  /علا فالح الزعبا ،مروا
السلعيات -.علا  :دار اليازوري العللية318 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5340 : .
ردمك 978-9957-12-866-1 :
الواصفات / :العالقات العامة//اتخاذ القرارات//اإلدارا/

بار

> < 1843
659.2

مسعودان ،نسمة
العالقات العامة :منظور استراتيجا فا اللؤسسات  /نسلة
مسعودا  -.علا  :دار األيام294 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4021 : .
ردمك 978-9957-95-752-0 :
الواصفات / :العالقات العامة//االتصال الجلاهيري//التخطيط
االستراتيجا//إدارا األعلال/
> < 1844

659.2

مطاوع ،سمير عبدهللا
العالقات العامة :جسر االتصال والنجاح  /سلير عباهللا مطاوع-.
علا  :دار اليازوري العللية360 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/831 : .
ردمك 978-9957-12-848-7 :
الواصفات / :العالقات العامة//االتصاالت اإلدارية/
> < 1845

659.29796

جادهللا ،جرير أحمد
العالقات العامة فا اللجال الرياضا  /جرير أحلا جادهللا -.
علا  :دار أمجا156 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2798 : .
ردمك 978-9957-99-848-6 :
الواصفات / :العالقات العامة//الرياضة/
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 660الهندسة الكيميائية والتقنيات المرتبطة بها
> < 1846
660.6

660.65

ايشو ،كمال بنيامين
مبادئ تقانة حيوية  /كلال بنيامين ايشو  -.علا  :دار دجلة،
451 -.2019ص
ر .إ2019/4/1844 : .
ردمك 978-9923-732-19-9 :
الواصفات / :التكنولوجيا الحيوية//ال ناسة الوراثية//زراعة
الخاليا//اإلنتا النباتا//اإلنتا الحيوانا//علم األحياء الاقيقة/
> < 1847
مكاحله ،عبد الكريم أحمد
االستنساخ  /عبا الكريم أحلا مكاحله  -.علا  :دار سفيا ،
94 -.2019ص
ر .إ2019/5/2609 : .
ردمك 978-9923-745-32-8 :
الواصفات / :االستنساخ//ال ناسة الوراثية//التكنولوجيا الحيوية/
> < 1848

664

عمرو ،عايد شاكر
مبادئ حفظ األغذية  /عايا اكر علرو  -.علا  :دار زهاي،
488 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1136 : .
ردمك 978-9923-17-061-8 :
الواصفات / :حفظ األغذية//التصنيع الغذارا//تكنولوجيا األغذية/
> < 1849

668.55

الحروب ،آالء عماد
عالم مستحضرات التجليل  /آالء علاد الحروب  -.علا  :اللؤلف،
164(1 -. 2019ص)
ر .إ2019/9/4840 : .
الواصفات / :مستحضرات التجليل//اللواد الصياالنية/

 670التصنيع
> < 1850
671

رشدي ،عثمان فريد
جغرافية التعاين والصناعة  /عثلا فريا ر اي  -.علا  :دار
الراية172 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5154 : .
ردمك 978-9957-622-60-2 :
الواصفات / :التعاين تحت األرض//التصنيع//الصناعة/
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 680تصنيع المنتجات الستخدامات معينة
> < 1851
683.8

منصور ،رشا رشاد
األدوات واألج زا اللنزلية  /ر ا ر اد منصور ،نيبال فيصل عبا
الحليا عطية  -.علا  :مكتبة دار الثقافة232 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3662 : .
ردمك 978-9923-15-013-9 :
الواصفات / :األدوات اللنزلية/

 690إنشاء المباني
> < 1852
692

مكتبة المجتمع العربي
حساب كليات الطرق  /مكتبة اللجتلع العربا  -.علا  :اللكتبة،
174 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2199 : .
ردمك 978-9957-83-663-4 :
الواصفات / :إنشاء اللشاريع//التكاليف//البناء/

الفنون
 700الفنون
> < 1853
700.1

الحافظ ،منير عبدهللا
إ راقات فا فلسفة الفن والجلال  /منير عباهللا الحافظ  -.علا :
دار الخليج182 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5778 : .
ردمك 978-9957-615-94-9 :
الواصفات / :علم الجلال//الفلسفة//اإلبااع الفنا//الفنو /
> < 1854

700.1

700.94

كريبع ،نسيمة محمد
التااخل الفنا بين األدب والفنو  /نسيلة محلا كريبع  -.علا :
دار أسامة160 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4238 : .
ردمك 978-9957-22-797-5 :
الواصفات / :الفنو الجليلة//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 1855
يعقوب ،عزمي عبدهللا
تاريخ الفن األوروبا  /عزما عباهللا يعقوب  -.علا  :دار
الراية96 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5113 : .
ردمك 978-9957-622-56-5 :
الواصفات / :الفن األوروبا//العصور الوسطى//العصر الحايث/

392

> < 1856
704.9481

كاظم ،ثامر عبيد
البنية الااللية لللشاها التصويرية فا الفن اإلسالما  /ثامر عبيا
كاظم  -.علا  :دار ابن النفيس344 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4312 : .
ردمك 978-9923-718-67-4 :
الواصفات / :الفنو اإلسالمية/
> < 1857

704.9481

يوسف ،مروة نزار
اللنظومة التخيلية فا الفن اإلسالما  /مروا نزار يوسف -.
علا  :الاار اللن جية320 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2516 : .
ردمك 978-9957-608-95-8 :
الواصفات / :الفنو اإلسالمية/
> < 1858

709.04072

اآللوسي ،صفا لطفي
دراسات فا الفنو البصرية  /صفا لطفا اآللوسا  -.علا  :دار
صفاء164 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4427 : .
ردمك 978-9957-687-63-2 :
الواصفات / :الفنو البصرية//الفنو /

 710التخطيط العمراني والمناظر الطبيعية
> < 1859
711.40285

غنيم ،عثمان محمد
اللا الذكية الن ج والتخطيط واإلدارا  /عثلا محلا غنيم -.
علا  :دار ومكتبة الحاما403 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/662 : .
ردمك 978-9957-66-121-2 :
الواصفات / :تخطيط اللا //اللا الجاياا//معالجة البيانات/

 720العمارة
> < 1860
720

األمين ،كمال محمد
الضبط اإلداري فا اللجال العلرانا( :دراسة مقارنة)  /كلال
محلا األمين  -.علا  :دار األيام246 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4235 : .
ردمك 978-9957-95-592-2 :
الواصفات / :العلارا//اإلدارا/

393

> < 1861
720

النقاش ،محمد حسن
الحفاظ على التراث العلرانا فا اللنظور السياحا  /محلا حسن
النقاش  -.علا  :مؤسسة الوراق552 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4545 : .
ردمك 978-9957-33-672-1 :
الواصفات / :العلارا//صناعة السياحة/
> < 1862

723.3

الخواتري ،محمد أحمد
الشعر الصامت :العلارا اإلسالمية ودورها فا التقارب الحضاري/
محلا أحلا الخواتري  -.إربا :عالم الكتب الحايث127 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2443 : .
ردمك 978-9957-686-96-3 :
الواصفات / :العلارا اإلسالمية/
> < 1863

723.3

مصطفى ،فوزي عثمان
العلارا اإلسالمية فا سورية  /فوزي عثلا مصطفى  -.علا :
دار اإلعصار العللا573 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/5/2073 : .
ردمك 978-9957-98-180-8 :
الواصفات / :العلارا اإلسالمية//تاريخ سوريا/
> < 1864

726.2

أبو عبيد ،مجدي محمد
اللساجا اإلسالمية فا األنالس وتغيرات ا اللعلارية بعا الغزو
اإلسبانا  /مجاي محلا أبو عبيا  -.علا  :اللؤلف358 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/227 : .
الواصفات / :اللساجا//العلارا اإلسالمية//الحضارا اإلسالمية/
/العصر األنالسا/

 730الفنون التشكيلية والنحت
> < 1865
730

حرش ،زاهد عزت
نثرات تشكيل فلسطينية :الكتاب الثانا  /زاها عزت حرش  -.علا :
دار جسور الثقافية263 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4084 : .
ردمك 978-9957-601-19-5 :
الواصفات / :الفنو التشكيلية//الفنو الجليلة//فلسطين/

394

> < 1866
730

شقرون ،نزار
تفكير فا التجربة الجلالية  /نزار قرو  -.علا  :دار فضاءات،
103 -. 2019ص
ر .إ2019/10/5643 : .
ردمك 978-9923-36-004-0 :
الواصفات / :الرسوم التصويرية//الفنو التشكيلية//الشعر العربا/
/الفنو /
> < 1867

730

العامري ،محمد بشير
اللرود واللكحلة  /محلا بشير العامري  -.علا  :وزارا الثقافة،
212 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3203 : .
الواصفات / :الفنو التشكيلية//فلسطين/
> < 1868

730.1

بصيلة ،حاتم عباس
دالالت الحب فا الفن التشكيلا العراقا اللعاصر  /حاتم عباس
بصيلة  -.علا  :دار ابن النفيس277 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5970 : .
ردمك 978-9923-718-81-0 :
الواصفات / :التشكيلية (فن)//الرسم//النحت//الفلسفة//الفنو /
/العراق/
> < 1869

730.1

نعمة ،عبد الكريم شاكر
جلاليات التجريا فا األ كال البصرية لألبواب النحتية :النحات
محلا غنا حكلت أنلوذجا  /عبا الكريم اكر نعلة  -.علا  :دار ابن النفيس،
215 -. 2019ص
ر .إ2018/12/5965 : .
ردمك 978-9923-718-79-7 :
الواصفات / :النحت//التجرياية//النحاتو //الفلسفة//الفنو /
> < 1870

737.6

الطلبي ،جمعة حريز
األختام الخليجية :دراسة مقارنة  /جلعة حريز الطلبا  -.علا  :دار
دجلة186 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1847 : .
ردمك 978-9923-732-21-2 :
الواصفات / :علم األختام//الحضارات القايلة//النقوش//منطقة الخليج
العربا/
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 740الرسم والفنون الزخرفية
> < 1871
741

باربر ،بارينجتون
الاليل الكامل للرسم :دورا عللية للفنانين  /بارينجتو
ترجلة محلا ناصر صالح  -.علا  :دار البيرونا159 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5871 : .
ردمك 978-9957-620-96-7 :
الواصفات / :الرسم اللنظوري//الرسم//الفنو /

باربر؛

> < 1872
741.01

741.07

الحسيني ،محمد عبيد
سلات الحااثة فا رسوم فاخر محلا  /محلا عبيا الحسينا -.
علا  :دار ابن النفيس308 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3019 : .
ردمك 978-9923-718-47-6 :
الواصفات / :الحااثة//الرسم//الفنو /
> < 1873
محمود ،يسرى عبد الوهاب
دراسات مياانية فا التربية الفنية  /يسرى عبا الوهاب محلود -.
علا  :دار وارل320 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5602 : .
ردمك 978-9957-91-580-3 :
الواصفات / :التربية الفنية//الرسم//طرق التعلم/
> < 1874

741.6

غزوان ،معتز عناد
إ كالية التأويل فا ترويج الخطاب الكرافيكا اللعاصر  /معتز عناد
غزوا  -.علا  :دار مجاالوي264 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5015 : .
ردمك 978-9957-02-684-4 :
الواصفات / :التصليم//االتصال/
> < 1875

741.6

لطفي ،صفا محمد
الوجيز عن فنو التصليم الكرافيكا  /صفا محلا لطفا  -.علا :
دار صفاء159 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3485 : .
ردمك 978-9957-687-32-8 :
الواصفات / :التصليم//الفنو /

396

> < 1876
743

الحسيني ،قاسم جليل
تعادية األسلوب :دراسة نقاية فا الخطاب البصري  /قاسم جليل
الحسينا  -.علا  :دار صفاء288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3952 : .
ردمك 978-9957-687-45-8 :
الواصفات / :الرسم//الفنو /
> < 1877

745

745.4

الحسيني ،محمد عبيد
جلاليات التعبير فا التصوير اإلسالما  /محلا عبيا الحسينا -.
علا  :دار ابن النفيس278 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3018 : .
ردمك 978-9923-718-48-3 :
الواصفات / :الفنو الزخرفية//الجلال//الفن اإلسالما/
> < 1878
العالن ،مروان عبد الرحيم
فلسفة الجلال فا الزخارف العربية :قبة الصخرا نلوذجًا  /مروا
عبا الرحيم العال  -.علا  :دار دجلة451 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2708 : .
ردمك 978-9957-71-937-1 :
الواصفات / :الزخرفة//الفلسفة//الجلال//قبة الصخرا/

 750الرسم الزيتي واللوحات
> < 1879
757

باربر ،بارينجتون
رسم الصورا الشخصية :دورا عللية للفنانين (البورترية) /
بارينجتو باربر؛ ترجلة محلا ناصر صالح  -.علا  :دار البيرونا-.2019 ،
159ص
ر .إ2018/11/5768 : .
ردمك 978-9957-620-81-3 :
الواصفات / :رسم الشكل البشري//الرسم//الفنو /
> < 1880

758.1

باربر ،بارينجتون
رسم اللشاها الطبيعية :دورا عللية للفنانين  /بارينجتو باربر؛
ترجلة محلا ناصر صالح  -.علا  :دار البيرونا161 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5775 : .
ردمك 978-9957-620-85-1 :
الواصفات / :اللناظر الطبيعية//الرسم//الفنو /

397

> < 1881
758.4

759.01

باربر ،بارينجتون
رسم الطبيعة الصامتة :دورا عللية للفنانين = tue Hhg ODHpp
 / IHsبارينجتو باربر؛ ترجلة محلا ناصر صالح  -.علا  :دار البيرونا،
161 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5776 : .
ردمك 978-9957-620-84-4 :
الواصفات / :الطبيعة الساكنة//الرسم//الفنو /
> < 1882
حراحشة  ،رافع محيميد
دراسات فا الفنو الصخرية من البادية األردنية الشلالية الشرقيه
الحرا من عصور ما قبل التاريخ وحتى القر الثانا الليالدي  /رافع محيليا
حراحشة  -.علا  :دار ورد األردنية229 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3140 : .
ردمك 978-9957-632-51-9 :
الواصفات / :الرسومات//اآلثار//العصر القايم//ما قبل التاريخ/

 770التصوير الفوتوغرافي
> < 1883
777.34

أبو رستم ،رستم
تقنيات الكاميرا التلفزيونية  /رستم أبو رستم  -.علا  :دار اللعتز،
234 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1647 : .
ردمك 978-9957-65-204-3 :
الواصفات / :الكاميرات//التصوير التلفزيونا//تقنيات التصوير/

 780الموسيقى
> < 1884
781.56

قاسم ،قيس عودة
اللوسيقى التصويرية :ماخل فا جلاليات وفلسفة اللوسيقى
التصويرية  /قيس عودا قاسم  -.علا  :دار ابن النفيس119 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1243 : .
ردمك 978-9923-24-019-9 :
الواصفات / :اللوسيقى//األساليب اللوسيقية//األعلال اللوسيقية/

 790الفنون االستعراضية والرياضة البدنية
> < 1885
791.4

سلمان ،حسين علي
الخطاب السينلارا :بين النظرية والتطبيق (تطبيقات فا السينلا
العراقية)  /حسين علا سللا  -.علا  :دار ابن النفيس170 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4310 : .
ردمك 978-9923-718-69-8 :
الواصفات / :السينلا//العراق/

398

> < 1886
791.43

791.43

أبو شومر ،ناجح حسن
السينلا األردنية بشاير وأحالم  /ناجح حسن أبو ومر  -.علا :
اآل نا رو 316 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2490 : .
ردمك 978-9923-13-014-8 :
الواصفات / :السينلا//اإلنتا السينلارا//األرد /
> < 1887
األندلوسي ،حمزة أحمد عبد السالم
اللاينة اللغربية من خالل الفيلم األجنبا :طنجة نلوذجا ً  /حلزا
أحلا عبا السالم األنالوسا  -.علا  :دار زهاي218 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3394 : .
ردمك 978-9957-689-94-0 :
الواصفات / :األعلال السينلارية//النقا األدبا/
> < 1888

791.43

791.43

عامر ،ابراهيم محمد
الرواية العربية واللونتا السينلارا :نحو نظرية لتكاملية الفنو /
ابراهيم محلا عامر  -.علا  :دار كنوز اللعرفة253 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2461 : .
ردمك 978-9957-74-737-4 :
الواصفات / :القصص العربية//السينلا//الفنو /
> < 1889
الياسري ،عمار ابراهيم
اللبنى السردي فا أفالم ما بعا الحااثة :الشكل الليتاسرد الزمن /
علار ابراهيم الياسري ،أحلا جبار العبودي  -.علا  :دار ابن النفيس،
240 -.2019ص
ر .إ2018/8/3908 : .
ردمك 978-9923-718-58-2 :
الواصفات / :األفالم//السينلا//الفنو /
> < 1890

791.447

نوال ،سهيلي
البرامج الثقافية اإلذاعية  /س يلا نوال  -.علا  :دار اليازوري
العللية280 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/2/911 : .
ردمك 978-9957-12-815-9 :
الواصفات / :البرامج اإلذاعية //البرامج الثقافية//الجزارر/

399

> < 1891
791.457

جينيلي ،اندريا
العلم والخيال العللا فا اللسلسالت التلفزيونية  /اناريا جينيلا؛
ترجلة عصام سليم الخطاطبة  -.علا  :دار البيرونا180 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5742 : .
ردمك 978-9957-620-75-2 :
الواصفات / :البرامج التلفزيونية//اللسلسالت//مشاهاو التلفزيو /
/التلفزيو /
> < 1892

792

حسين ،حسين رضا
األنساق اللضلرا فا الخطاب الاراما النسوي  /حسين رضا
حسين  -.علا  :دار ابن النفيس256 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2477 : .
ردمك 978-9923-718-39-1 :
الواصفات / :الاراما//اللسرح//اللرأا/
> < 1893

792

الخزاعي ،نور سعيد
قراءات فا مسرح الرؤى  /نور سعيا الخزاعا  -.علا  :دار ابن
النفيس254 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3670 : .
ردمك 978-9923-718-56-8 :
الواصفات / :اللسرح/
> < 1894

792

دايس ،بشار عليوي
الليايولوجيا واللسرح اللعاصر :دراسة فا الوسارطية
وتلظ رات ا فا العرض اللسرحا  /بشار عليوي دايس  -.علا  :دار ابن
النفيس169 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/820 : .
ردمك 978-9923-718-93-3 :
الواصفات / :اللسرح اللعاصر//العروض اللسرحية/
> < 1895

792

الشمري ،محمد عمر
جلاليات اللنظومة الصوتية فا العرض اللسرحا :نلاذ مختارا /
محلا علر الشلري  -.علا  :دار أمجا404 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/367 : .
ردمك 978-9957-99-721-2 :
الواصفات / :العرض اللسرحا//الفنو الجليلة/

400

> < 1896
792

عمران ،محمد عباس
جلاليات تشكيل الجسا اللسرحا  /محلا عباس علرا  -.علا :
دار الرضوا 320 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3943 : .
ردمك 978-9957-76-670-2 :
الواصفات / :اللسرحيات//العروض اللسرحية//الفنو /
> < 1897

792

المرزوك ،عامر صباح
آليات التجريب فا العرض اللسرحا  /عامر صباح اللرزوك -.
علا  :دار الرضوا 100 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4416 : .
ردمك 978-9957-76-683-2 :
الواصفات / :العروض اللسرحية//اللسرح/
> < 1898

792

المرزوك ،عامر صباح
اللسرح التركا اللعاصر  /عامر صباح اللرزوك  -.علا  :دار
الرضوا 160 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2396 : .
ردمك 978-9957-76-652-8 :
الواصفات / :اللسرح//األداءات اللسرحية//تركيا/
> < 1899

792

792.01

هاشم ،اسماعيل محمد
مف وم االستالب وتجلياته فا النص اللسرحا العربا اللعاصر /
اسلاعيل محلا ها م  -.علا  :دار ابن النفيس229 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4313 : .
ردمك 978-9923-718-66-7 :
الواصفات / :اللسرح//العصر الحايث/
> < 1900
الطائي ،مصعب ابراهيم
السيبرنتيكا واللسرح :دراسة عللية ،فلسفية ،فنية  /مصعب ابراهيم
الطارا  -.علا  :دار الرضوا 240 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2521 : .
ردمك 978-9957-76-655-9 :
الواصفات / :العروض اللسرحية//اللسرح//الفلسفة/

401

> < 1901
792.02

الطائي ،أنيس حمود
اللوسيقا واللؤثرات الصوتية وأثرهلا فا التكوين اللسرحا /
أنيس حلود الطارا  -.علا  :دار دجلة256 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2723 : .
ردمك 978-9923-732-43-4 :
الواصفات / :العروض اللسرحية//التقنيات//اللعاات//الفنو /
> < 1902

792.022

792.028

792.09

دايس ،بشار عليوي
أنطولوجيا مسرح الشارع  /بشار عليوي دايس  -.علا  :دار ابن
النفيس189 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/821 : .
ردمك 978-9923-718-92-6 :
الواصفات / :اللسرح اللتنقل//العروض اللسرحية/
> < 1903
علي ،حيدر عطاهللا عبد
االستعارا فا اللسرح :دراسة فا أداء الللثل  /حيار عطاهللا عبا
علا  -.علا  :دار ابن النفيس300 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3003 : .
ردمك 978-9923-718-42-1 :
الواصفات / :التلثيل//اللسرح//م ارات االتصال/
> < 1904
الياسري ،اسماعيل محمد
اللسرح عبر العصور  /اسلاعيل محلا الياسري  -.علا  :دار ابن
النفيس145 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2496 : .
ردمك 978-9923-24-035-9 :
الواصفات / :اللسرحيات//تاريخ اللسرح//الفنو /
> < 1905

792.2

بن نوار ،بهاء
وما يبقى يؤسسه الفن :مقاربات فا الباليه واألوبرا والتشكيل /
ب اء بن نوار  -.علا  :دار فضاءات271 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3900 : .
ردمك 978-9923-716-52-6 :
الواصفات / :األوبرا//الفنو االستعراضية/

402

> < 1906
793.31

الشمري ،عماد مطير
الرقص الشعبا :دراسة فا الجغرافية الثقافية  /علاد مطير
الشلري  -.علا  :دار أمجا334 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2421 : .
ردمك 978-9923-25-135-5 :
الواصفات / :الرقص الشعبا//الفلكلور//الثقافة الشعبية/
> < 1907

796

796

البكري ،شادي وفيق
النشاط الرياضا الترويحا والعالجا /
علا  :دار أمجا144 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2983 : .
ردمك 978-9957-99-868-4 :
الواصفات / :التاريب الرياضا//الرياضة/

ادي وفيق البكري -.

> < 1908
جراده ،وجيه عبد السالم
أسس ومبادئ العروض الرياضية  /وجيه عبا السالم جراده -.
علا  :دار أمجا166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2695 : .
ردمك 978-9957-99-827-1 :
الواصفات / :األلعاب الرياضية//العروض/
> < 1909

796

جمال ،رنا أحمد
تنلية م ارات الرياضة :العقل السليم فا الجسم السليم  /رنا أحلا
جلال  -.علا  :دار ابن النفيس153 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3902 : .
ردمك 978-9923-718-57-5 :
الواصفات / :اللياقة البانية//التربية البانية//الصحة/
> < 1910

796

الخالدي ،عبادة نصر
التخطيط االستراتيجا فا اللجال الرياضا  /عبادا نصر الخالاي -.
علا  :دار أمجا179 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2497 : .
ردمك 978-9957-99-789-2 :
الواصفات / :التخطيط االستراتيجا//الرياضة/

403

> < 1911
796

الشعري ،محمد حسن
الليثاق األخالقا فا اللجال الرياضا = EDnHeep dneuD u Hh
 / DH pC ms OlmuDfمحلا حسن الشعري ،عبا الودود أحلا الزبياي  -.علا :
ركة األكاديليو 278 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1999 : .
ردمك 978-9957-637-81-1 :
الواصفات / :قواعا السلوك//الرياضيو /
> < 1912

796

796

الصميدعي ،لؤي غانم
البايوكينلاتيك الرياضا  /لؤي غانم الصلياعا ،سعاهللا عباس
ر يا  -.علا  :دار اللعتز724 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1808 : .
ردمك 978-9957-65-136-7 :
الواصفات / :التلرينات الرياضية//الرياضيو /
> < 1913
العامري ،ضياء الدين برع
التطبيقات العللية فا فلسفة التربية البانية والرياضية  /ضياء الاين
برع العامري  -.علا  :دار دجلة624 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5262 : .
ردمك 978-9957-71-993-7 :
الواصفات / :التاريب الرياضا//التربية البانية//التعليم العالا//علم
النفس التربوي/
> < 1914

796

796.01

المومني ،عدنان حامد
التوجيه فا التربية البانية والرياضة  /عانا حاما اللومنا -.
علا  :دار أمجا176 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2696 : .
ردمك 978-9957-99-830-1 :
الواصفات / :التوجيه//التربية البانية//األلعاب/
> < 1915
الحوري ،عكلة سليمان
مفاهيم حايثة فا علم النفس الرياضا :سلبيات ومعالجة  /عكلة
سليلا الحوري  -.علا  :ركة األكاديليو 381 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1763 : .
ردمك 978-9957-637-68-2 :
الواصفات / :علم النفس الرياضا//علم النفس/

404

> < 1916
796.01

سلطان ،عامر حامد
الذكاء النفسا أثناء اللنافسات الرياضية  /عامر حاما سلطا -.
علا  :دار أمجا160 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2558 : .
ردمك 978-9957-99-823-3 :
الواصفات / :علم النفس الرياضا//علم النفس/
> < 1917

796.01

796.019

عطاهللا ،عروة منيب
اإلعااد النفسا والصفات النفسية لالعب الناجح  /عروا منيب
عطاهللا  -.علا  :دار أمجا156 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2499 : .
ردمك 978-9957-99-787-8 :
الواصفات / :علم النفس الرياضا//الالعبو /
> < 1918
السلطاني ،عظيمة عباس
موسوعة اللقاييس النفسية فا مجال علم النفس الرياضا  /عظيلة
عباس السلطانا ،حسين علر ال روتا  -.علا  :ركة األكاديليو -.2019 ،
174(3ص)
ر .إ2017/8/4130 : .
ردمك 978-9957-637-46-0 :
الواصفات / :علم النفس الرياضا//األلعاب الرياضية/
> < 1919

796.019

مرسالب ،خيرة
مقياس علم النفس الرياضا والتاريب  /خيرا مرسالب  -.علا :
دار األيام212 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4382 : .
ردمك 978-9957-95-758-2 :
الواصفات / :التاريب الرياضا//التربية البانية//علم النفس
الرياضا/
> < 1920

796.019

الموسى ،جواد أحمد
االحتراق والضغط النفسا لاى الرياضيين  /جواد أحلا اللوسى-.
علا  :دار أمجا148 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2719 : .
ردمك 978-9957-99-840-0 :
الواصفات / :الجوانب النفسية//الالعبو //علم النفس الرياضا/

405

> < 1921
796.044

796.06

العلي ،ثامر ناصر
مبادئ االحتراف الرياضا  /ثامر ناصر العلا  -.علا  :دار
أمجا168 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2431 : .
ردمك 978-9957-99-777-9 :
الواصفات / :االحترافية//األلعاب الرياضية/
> < 1922
الحداد ،سفيان عبد مخلف
اإلدارا الذكية لللنشآت الرياضية باستخاام أحاث الوسارل
التكنولوجية  /سفيا عبا مخلف الحااد ،علر غازي عبود  -.علا  :دار دجلة،
152 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5324 : .
ردمك 978-9923-732-01-4 :
الواصفات / :اللرافق الرياضية//اإلدارا//اللنشآت/
> < 1923

796.06

796.068

796.069

كافي ،مصطفى يوسف
ماخل إلى اإلدارا الرياضية  /مصطفى يوسف كافا ،فنار كافا -.
علا  :مؤسسة الوراق212 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3790 : .
ردمك 978-9957-33-744-5 :
الواصفات / :اإلدارا الرياضية//الرياضة/
> < 1924
الشاطر ،محمود عثمان
معايير هناسة وتصليم اللنشأت الرياضية  /محلود عثلا
الشاطر -.علا  :دار أمجا198 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2437 : .
ردمك 978-9957-99-775-5 :
الواصفات / :اللنشأت//ال ناسة اللعلارية/
> < 1925
الزيات ،عبد الوهاب حسن
مبادئ اإلدارا الرياضية  /عبا الوهاب حسن الزيات  -.علا  :دار
أمجا164 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2572 : .
ردمك 978-9957-99-812-7 :
الواصفات / :اللياقة البانية//اإلدارا/

406

796.07

> < 1926
السامرائي ،عبد الكريم محمد
االتجاهات الحايثة فا تاريس التربية الرياضية  /عبا الكريم محلا
السامرارا  -.علا  :دار الوضاح438 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5722 : .
ردمك 978-9923-19-011-1 :
الواصفات / :التربية البانية//التاريب الرياضا//أساليب التاريس/
/التعليم/
> < 1927

796.07

شحادة ،محمد
من ج التربية البانية واللفاهيم التعليلية  /محلا حادا  -.علا :
دار أمجا142 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3026 : .
ردمك 978-9957-99-874-5 :
الواصفات / :التربية البانية//الرياضة/
> < 1928

796.071

كماش ،يوسف الزم
الرياضة للجليع  /يوسف الزم كلاش  -.علا  :دار الخليج،
387 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3344 : .
ردمك 978-9923-23-018-3 :
الواصفات / :التربية الرياضية//التاريب الرياضا//اللياقة البانية/
> < 1929

796.077

رحال ،عاطف محمد
حاالت التاريب والفورمة الرياضية  /عاطف محلا رحال -.
علا  :دار أمجا172 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2564 : .
ردمك 978-9957-99-819-6 :
الواصفات / :التاريب الرياضا/
> < 1930

796.077

زيدان ،وسام عوض
تاريب السباح الصغير/أسس ومبادئ لللارب واللتارب  /وسام
عوض زياا  -.علا  :دار أمجا154 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2571 : .
ردمك 978-9957-99-813-4 :
الواصفات / :التاريب الرياضا//السباحة/

407

> < 1931
796.077

796.077

زيدان ،وسام عوض
رفع كفاءا السباح وحلل التاريب  /وسام عوض زياا  -.علا :
دار أمجا144 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2552 : .
ردمك 978-9957-99-810-3 :
الواصفات / :التاريب الرياضا//السباحة/
> < 1932
عبد الرحمن ،مؤيد أحمد
اإليقاع الحيوي فا اللجال الرياضا  /مؤيا أحلا عبا الرحلن -.
علا  :دار دجلة154 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3389 : .
ردمك 978-9957-71-952-4 :
الواصفات / :التاريب الرياضا//التربية البانية/
> < 1933

796.077

796.077

العبدهللا ،جمال صبري
موسوعة اللطاولة والتحلل :التاريب ،الفسيولوجيا ،اإلنجاز /
جلال صبري العباهللا  -.علا  :دار صفاء604(2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2018/9/4409 : .
ردمك 978-9957-687-59-5 :
الواصفات / :التاريب الرياضا//اللياقة البانية/
> < 1934
العجيلي ،بهاء الدين عواد
التصور العقلا والتاريب الذهنا لاى الرياضيين  /ب اء الاين
عواد العجيلا  -.علا  :دار أمجا174 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2439 : .
ردمك 978-9957-99-774-8 :
الواصفات / :التاريب الرياضا//الالعبو /
> < 1935

796.077

الويس ،إسراء فؤاد
أبعاد التاريب الرياضا بين الحااثة والتنفيذ  /إسراء فؤاد الويس،
س اد قاسم اللوسوي  -.علا  :الاار اللن جية480 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2299 : .
ردمك 978-9957-608-89-7 :
الواصفات / :التاريب الرياضا//التربية البانية/

408

796.08

796.1

796.323

796.325

> < 1936
ابراهيم ،مروان عبد المجيد
لوارح اللنتجات الوطنية لأللعاب الباراللبية ألصحاب ال لم ذوي
اإلعاقة  /مروا عبا اللجيا إبراهيم  -.علا  :دار صفاء 248 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1361 : .
ردمك 978-9957-687-88-5 :
الواصفات / :األلعاب الباراللبية//األلعاب الرياضية//اللعوقو
حركياً//اإلعاقة/
> < 1937
ابراهيم ،اسماعيل خليل
اللنظور الفلسفا لتاريخ التربية الرياضية  /اسلاعيل خليل
ابراهيم -.علا  :دار الوضاح240 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5725 : .
ردمك 978-9923-19-010-4 :
الواصفات / :التربية البانية//الفلسفة//العصور التاريخية/
> < 1938
نوح ،عبد السالم محرم
كرا السلة لللحترفين  /عبا السالم محرم نوح  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما327 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1538 : .
ردمك 978-9957-66-064-2 :
الواصفات / :كرا السلة//ألعاب الكرا/
> < 1939
الغيث ،يعرب عبد الباقي
الكرا الطاررا :م ارات ،تعليم ،تطبيقات بايوميكانيكية  /يعرب عبا
الباقا الغيث ،حلزا فاضل حسن  -.علا  :دار الوضاح265 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5972 : .
ردمك 978-9923-19-051-7 :
الواصفات / :الكرا الطاررا//ألعاب الكرا//الرياضيو /
> < 1940

796.325

ياسر ،عماد كاظم
اللستويات واللعايير البايوميكانيكية لل ارات الكرا الطاررا  /علاد
كاظم ياسر ،حسين علا كاظم  -.علا  :دار دجلة314 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5431 : .
ردمك 978-9923-732-02-1 :
الواصفات / :ألعاب الكرا//الكرا الطاررا/

409

796.334

> < 1941
الحسين ،ذو الفقار صالح
حاالت اللعب بكرا القام  /ذو الفقار صالح الحسين ،واثق محلا
البعا  -.علا  :مؤسسة الوراق149 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3358 : .
ردمك 978-9957-33-660-8 :
الواصفات / :كرا القام//ألعاب الكرا//األلعاب الرياضية/
> < 1942

796.355

العلمي ،ثروت جهاد
أسس ومبادئ هوكا اللياا  /ثروت ج اد العللا  -.علا  :دار
أمجا112 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2566 : .
ردمك 978-9957-99-818-9 :
الواصفات / :ال وكا//هوكا اللياا /
> < 1943

796.43

عبيد ،جودت محمود
تقنيات رياضة الوثب  /جودت محلود عبيا  -.علا  :دار ومكتبة
الحاما374 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1534 : .
ردمك 978-9957-66-068-0 :
الواصفات / :القفز العالا//ألعاب القوى/
> < 1944

796.48

796.48

زيدان ،وسام عوض
اللسابقات األوللبية اللارية  /وسام عوض زياا  -.علا  :دار
أمجا142 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2550 : .
ردمك 978-9957-99-797-7 :
الواصفات / :األلعاب األوللبية//األلعاب الرياضية/
> < 1945
الطيب ،صالح الدين نعمان
تنظيم الل رجا األوللبا فا اللنظومة الرياضية  /صالح الاين
نعلا الطيب  -.علا  :دار أمجا128 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2802 : .
ردمك 978-9957-99-844-8 :
الواصفات / :األلعاب األوللبية//األلعاب الرياضية/

410

> < 1946
796.62

الغلبان ،سامي محمد
أسس ملارسة رياضة الاراجات ال وارية  /ساما محلا الغلبا -.
علا  :دار أمجا142 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2557 : .
ردمك 978-9957-99-805-9 :
الواصفات / :الاراجات ال وارية//حلبات السباق//األلعاب
الرياضية/
> < 1947

796.8152

796.8157

الديري ،هاني محمود
رياضة الجودو لللبتارين  /هانا محلود الايري  -.علا  :دار
أمجا176 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2430 : .
ردمك 978-9957-99-779-3 :
الواصفات / :الجودو//ألعاب اللبارزا/
> < 1948
العوضي ،محمد صالح
مبادىء رياضة التايكواناو  /محلا صالح العوضا  -.علا  :دار
أمجا166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2563 : .
ردمك 978-9957-99-820-2 :
الواصفات / :ألعاب اللبارزا//األلعاب الرياضية/
> < 1949

796.83

797.2

شاهين ،عمار نصري
مبادئ رياضة الكيك بوكسنغ  /علار نصري اهين  -.علا  :دار
أمجا140 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2570 : .
ردمك 978-9957-99-814-1 :
الواصفات / :اللالكلة//األلعاب الرياضية//ألعاب اللبارزا/
> < 1950
اسماعيل ،حمودي محمود
االتجاهات الحايثة لرياضة السباحة :تاريخ ،تعليم ،تاريب ،قانو /
حلودي محلود اسلاعيل ،ماز هادي الطارا  -.علا  :دار صفاء-. 2019 ،
400ص
ر .إ2018/7/3175 : .
ردمك 978-9957-687-28-1 :
الواصفات / :السباحة//الرياضة اللارية/

411

> < 1951
797.2

زيدان ،وسام عوض
السباحة لذوي االحتياجات الخاصة  /وسام عوض زياا  -.علا :
دار أمجا120 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2551 : .
ردمك 978-9957-99-796-0 :
الواصفات / :السباحة//التربية الخاصة/
> < 1952

797.21

797.21

مهاوش ،خليل عبد هللا
السرعة وتلرينات ا للسباحين  /خليل عبا هللا م اوش  -.علا  :دار
أمجا154 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2556 : .
ردمك 978-9957-99-806-6 :
الواصفات / :السباحة//السباحو //الرياضة اللارية//السرعة/
> < 1953
نوح ،عبد السالم محرم
م ارات السباحة الاولية  /عبا السالم محرم نوح  -.علا  :دار
ومكتبة الحاما357 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1540 : .
ردمك 978-9957-66-065-9 :
الواصفات / :السباحة//الرياضة اللارية/
> < 1954

797.21087

جعفر ،مصباح محمد
اللرجع األكاديلا الحايث فا السباحة لذوي اإلعاقة :إدارا
وتنظيم ،تخطيط ،تاريب ،تحكيم ،بيوميكانيك ،قياس وتقويم  /مصباح محلا
جعفر ،محلا "محلا ابراهيم" جعفر  -.علا  :دار البيرونا-. 2019 ،
247ص
ر .إ2019/9/4850 : .
ردمك 978-9923-22-023-8 :
الواصفات / :السباحة//اإلعاقة//التاريب الرياضا/
> < 1955

797.5

الفيشاوي ،جواد أمير
القفز الجوي  /جواد أمير الفيشاوي  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
126ص
ر .إ2018/5/2428 : .
ردمك 978-9957-99-781-6 :
الواصفات / :القفز//ألعاب القوى/

412

> < 1956
798

798.2

العمران ،نواف هايل
مقامة فا سباق ال جن  /نواف هايل العلرا  -.علا  :دار أمجا،
130 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2529 : .
ردمك 978-9957-99-794-6 :
الواصفات / :اإلبل//األلعاب الرياضية/
> < 1957
الواوي ،سلطان عبد المحسن
تعليم الفروسية للصغار واللبتارين  /سلطا عبا اللحسن
الواوي -.علا  :دار أمجا140 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2528 : .
ردمك 978-9957-99-793-9 :
الواصفات / :الفروسية//ألعاب الفروسية//األطفال/

اآلداب
 800األدب وفن الكتابة
> < 1958
801.95

جنيدي ،رضوان
النص واللن ج النقاي  /رضوا جنياي ،عبا القادر قصاب -.
علا  :دار األيام166 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1756 : .
ردمك 978-9957-95-659-2 :
الواصفات / :النقا األدبا//األسلوب األدبا//النصوص األدبية/
/األدب الغربا//األدب العربا/
> < 1959

801.95

808.06

الشرفا ،وليد عمر
إدوارد سعيا ونقا تناسخ االستشراق :الخطاب ،اآلخر ،الصورا/
وليا علر الشرفا  -.علا  :دار األهليـة214 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2021 : .
ردمك 978-9957-39-296-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//االستشراق واللستشرقو /
> < 1960
عبد الخالق ،غسان اسماعيل
الذات واللوضوع :دراسة تطبيقية فا أدب السيرا العربية  /غسا
اسلاعيل عبا الخالق  -.علا 239 -. 2019 :ص
ر .إ2019/3/1332 : .
ردمك 978-9957-39-284-0 :
الواصفات / :فن الكتابة//السيرا الذاتية//األ كال األدبية//األدب
العربا/

413

> < 1961
808.068

سالم ،منير موسى
االتجاهات الحايثة فا أدب األطفال  /منير موسى سالم  -.علا :
دار زمزم239 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2116 : .
ردمك 978-9957-72-170-1 :
الواصفات / :أدب األطفال//األدب العربا/
> < 1962

809.1

األحمر ،جمال عمار
تاريخ الشعر العاللا من (الزمن الغابر) إلى (العصر الحاضر)
من 1980-1876م  /جلال علار األحلر  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
392(2ص)
ر .إ2019/1/213 : .
ردمك 978-9957-95-634-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر//األدب/
> < 1963

809.1

األحمر ،جمال عمار
تاريخ الشعر العاللا من (الزمن الغابر) إلى (العصر الحاضر)
من 2018-1981م / :جلال علار األحلر  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
290(3ص)
ر .إ2019/1/214 : .
ردمك 978-9957-95-635-6 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر//األدب/
> < 1964

809.2

نوالي ،محمد
قضايا الليتالغة اللسرحية  /محلا نوالا  -.علا  :مؤسسة
الوراق283 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5815 : .
ردمك 978-9957-33-763-6 :
الواصفات / :النص اللسرحا//التحليل السيليارا//الخطاب
النقاي//النقا األدبا//الفلسفة األدبية/
> < 1965

809.9

الشبلي ،ابراهيم خليل
رؤيا اللوت والحياا بين لوركا ونازك اللالركة  /ابراهيم خليل
الشبلا  -.علا  :دار فضاءات200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1309 : .
ردمك 978-9923-716-02-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//العصر الحايث/

414

> < 1966
809.933

حمودي ،شيماء فاضل
تجليات العنف ضا اللرأا فا األدبين اإلسراريلا والعربا :دراسة
تحليلية مقارنة  /يلاء فاضل حلودي ،علا اللوس الخزعلا  -.علا  :دار
أمجا588 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1268 : .
ردمك 978-9957-99-757-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//السيره الذاتية//اللرأا/

 810األدب العربي
> < 1967
810

زيدان ،محمد
التفكير النقاي والخطاب األدبا :دراسة فا جالية التراث
واللعاصرا عنا الاكتور جابر عصفور  /محلا زياا  -.علا  :مركز الكتاب
األكاديلا198 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1880 : .
ردمك 978-9957-35-326-1 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//التحليل األدبا/
> < 1968

810.09

بودربالة ،حليمة
آليات الخطاب الصوفا :الحكم البن عطاء هللا السكناري أنلوذجا ً
(التااولية وتحليل الخطاب)  /حليلة بودربالة  -.علا  :دار رزاد-. 2019 ،
136ص
ر .إ2018/7/3709 : .
ردمك 978-9923-702-19-2 :
الواصفات / :النقا األدبا//الصوفية/
> < 1969

810.09

الهزايمة ،فاروق أحمد
النص فا النقا العربا القايم فا ضوء النقا الحايث  /فاروق أحلا
ال زايلة  -.إربا :عالم الكتب الحايث334 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2017 : .
ردمك 978-9957-686-30-7 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//األدب العربا//العصر
القايم/
> < 1970

810.1

اليوسف ،علي محمد
الكللات ومحلوالت اللعنى فلسفة وسرديات :أعلال مختارا  /علا
محلا اليوسف  -.علا  :دار غيااء258 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6271 : .
ردمك 978-9957-96-647-8 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//الفلسفة األدبية/

415

810.6

> < 1971
الرواشدة ،فاطمة عبد السالم
السيرا الذاتية فا األنالس :دراسة فا البنية والرؤية  /فاطلة عبا
السالم الروا اا  -.علا  :دار غيااء237 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3654 : .
ردمك 978-9957-96-548-8 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا//العصر األنالسا/
> < 1972

810.8

810.9

810.9

العجلوني ،نايف خالد
فا طريق الحااثة :دراسات فا النقا واألدب  /نايف خالا
العجلونا -.إربا :عالم الكتب الحايث235 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2082 : .
ردمك 978-9957-686-61-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 1973
أحمد ،هديل عبد الرزاق
وهج الذات واآلخر إ كالية وتشكيالً :دراسات وحوارات فا األدب
والنقا  /هايل عبا الرزاق أحلا  -.علا  :دار غيااء118 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2240 : .
ردمك 978-9957-96-687-4 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا/
> < 1974
آل عمار ،محمود اسماعيل
التناص القرآنا فا األدب الحايث بين التوظيف والتحريف  /محلود
اسلاعيل آل علار  -.علا  :دار الصايل239 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2779 : .
ردمك 978-9923-710-43-2 :
الواصفات / :النقا األدبا//االقتباس//التحريف//النصوص القرآنية/
/األدب العربا/
> < 1975

810.9

بعلي ،حفناوي
موسوعة النقا النسوي فا الثقافة العربية :النقا النسوي فا خطابات
التونسيات ،اللغربيات ،الليبيات ،خطابات الحااثة ومابعا الحااثة  /حفناوي
بعلا -.علا  :دار األيام338 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1137 : .
ردمك 978-9957-95-532-8 :
الواصفات / :النقا األدبا//الخطابة//اللرأا //لال أفريقيا/

416

> < 1976
810.9

بوهدة ،فتحي اوالد
الخطاب األدبا واللتلقا :قراءا تفاعلية تااولية  /فتحا اوالد بوهاا،
عبا الستار عيسى الجامعا  -.إربا :عالم الكتب الحايث98 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3608 : .
ردمك 978-9923-14-020-8 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 1977

810.9

810.9

البيطار ،يعقوب أسبر
نظرية األدب اللقار  /يعقوب أسبر البيطار  -.علا  :دار الجنا ،
317 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4807 : .
ردمك 978-9957-649-48-7 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا/
> < 1978
جامعة جرش :2019 :22( .جرش)
اللؤتلر النقاي الثانا والعشرو  :الحس القوما واإلسالما فا
األدب العربا الحايث  /جامعة جرش  -.علا  :مؤسسة الوراق-. 2019 ،
653ص
ر .إ2019/3/1460 : .
ردمك 978-9957-33-704-9 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//الحضارا اإلسالمية/
/القومية الوطنية/
> < 1979

810.9

810.9

جبار ،سعيد عبد السالم
خطاب األمثولة :حوار الفكر والسلطة (مقاربة تااولية معرفية) /
سعيا عبا السالم جبار  -.علا  :دار كنوز اللعرفة208 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2959 : .
ردمك 978-9957-74-757-2 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 1980
الجميلي ،عبد الرحمن أحمد
سلطة الخطاب فا األدب واإلعالم  /عبا الرحلن أحلا الجليلا -.
علا  :دار زهاي284 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1926 : .
ردمك 978-9923-17-066-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//اللقاالت
األدبية//الصحافة//اإلعالم//األدب العربا/

417

> < 1981
810.9

حديدي ،صبحي مراد
مصارر اللخيلة بين قصياا النثر واألقنوم الطروادي  /صبحا مراد
حاياي  -.علا  :دار األهليـة352 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2993 : .
ردمك 978-9957-39-303-8 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا/
> < 1982

810.9

حمداوي ،جميل عمرو
األدب الرقلا بين النظرية والتطبيق  /جليل علرو حلااوي -.
علا  :مؤسسة الوراق141 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4532 : .
ردمك 978-9957-33-668-4 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 1983

810.9

حمدي ،أحمد عدنان
الخطاب النقاي عنا عبا العزيز حلودا :دراسة معرفية فا اللن ج
والنظرية  /أحلا عانا حلاي  -.علا  :دار اللأمو 308 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6170 : .
ردمك 978-9957-77-496-7 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا/
> < 1984

810.9

الحياني ،محمود خليف
اللناهج النقاية والنص األدبا :القبعة والساحر  /محلود خليف
الحيانا  -.اربا :عالم الكتب الحايث272 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2081 : .
ردمك 978-9957-686-53-6 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 1985

810.9

الحياني ،محمود خليف
النظريات النقاية الحايثة :مناهج الحااثة (لعبة الليكانو)  /محلود
خليف الحيانا  -.إربا :عالم الكتب الحايث131 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2103 : .
ردمك 978-9957-686-74-1 :
الواصفات / :الحااثة//النقا األدبا//األدب العربا/

418

> < 1986
810.9

الحياني ،محمود خليف
النظريات النقاية الحايثة :مناهج مابعا الحااثة (لعبة النرد) /
محلود خليف الحيانا  -.إربا :عالم الكتب الحايث137 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2102 : .
ردمك 978-9957-686-72-7 :
الواصفات / :الحااثة//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 1987

810.9

خريس ،سميحة علي
على جناح الطير  /سليحة علا خريس  -.علا  :اآل نا رو ،
355 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4710 : .
ردمك 978-9923-13-042-1 :
الواصفات / :أدب الرحالت//النقا األدبا//العصر الحايث/
> < 1988

810.9

خضر ،محمد حافظ
أطياف  /محلا حافظ خضر  -.علا  :دار زهرا -. 2019 ،
118ص
ر .إ2019/1/529 : .
ردمك 978-9957-88-487-1 :
الواصفات / :األدب العربا//اللنوعات األدبية//العصر الحايث/
> < 1989

810.9

رضوان ،سوسن ناجي
قراءا نقاية فا السرد النسوي اللعاصر  /سوسن ناجا رضوا -.
علا  :دار جليس الزما 467 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4484 : .
ردمك 978-9957-81-371-0 :
الواصفات / :النقا األدبا//القصص العربية//العصر الحايث/
> < 1990

810.9

الزاملي ،مجيد خير هللا
اللستارك على تذكرا الكاتب للناقا اسعا داغر :دراسة ومعجم /
مجيا خير هللا الزاملا  -.علا  :دار كنوز اللعرفة268 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4339 : .
ردمك 978-9957-74-770-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/

419

> < 1991
810.9

الزريقات ،أسماء محمد
الرؤيا والتشكيل فا أعلال ليلى األطرش الروارية  /أسلاء محلا
الزريقات  -.علا  :دار فضاءات310 -. 2019 ،ص
ر .إ2013/6/2257 : .
ردمك 978-9923-36-000-2 :
الواصفات / :القصص العربية//النقا األدبا//التحليل األدبا/
العصر الحايث/
> < 1992

810.9

الزير ،عزيزة علي
غف السؤال :حوارات مع مفكرين ومثقفين عرب  /عزيزا علا
الزير  -.علا  :دار الشروق251 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/922 : .
ردمك 978-9957-00-756-0 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 1993

810.9

سعيد ،علي لفته
بنية الكتابة فا قصياا النثر :أساليب النص ومحلوالت التأويل /
علا لفته سعيا  -.علا  :دار ابن النفيس148 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/974 : .
ردمك 978-9923-24-004-5 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//العراق/
> < 1994

810.9

الصعب ،أحمد علي
فنارات ال تنطفئ :أبحاث ومقاالت فا الفكر واألدب  /أحلا علا
الصعب  -.علا  :دار غيااء305 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3869 : .
ردمك 978-9957-96-571-6 :
الواصفات / :الشعر//اللقاالت//األدب العربا//النقا األدبا/
/العراق/
> < 1995

810.9

عامر ،رضا محمد
الكتابة الشعرية النسوية  /رضا محلا عامر  -.علا  :دار أسامة،
216 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2421 : .
ردمك 978-9957-22-768-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//الكتابة//العصر الحايث/
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810.9

810.9

> < 1996
عبد الخالق ،غسان اسماعيل
مقاربات مختارا فا األدب والفن والنقا  /غسا اسلاعيل عبا
الخالق  -.علا  :دار فضاءات412 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3703 : .
ردمك 978-9923-716-48-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 1997
عبد القادر ،عباس محمد
وداعا ً أي ا األدب اللقار البايل الجذري :علم التناص والتالص،
تحليل النصوص األدبية ،النقا الثقافا اللقار  ،تحليل النصوص الثقافية /
عباس محلا عبا القادر  -.علا  :دار الصايل478 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/906 : .
ردمك 978-9923-710-32-6 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//النصوص األدبية//األدب
العربا/
> < 1998

810.9

عبيد ،محمد صابر
جلاليات الخطاب السيري :ال وية ،الفضاء ،النوع (دراسة
موسوعية)  /محلا صابر عبيا  -.علا  :دار فضاءات-. 2019 ،
)989( 4ص
ر .إ2019/1/63 : .
ردمك 978-9923-729-66-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//األدب العربا/
> < 1999

810.9

810.9

عبيدات ،زهير محمود
منطق الخطاب اللركز والتابع :قراءا فا السرد الكولونيالا  /زهير
محلود عبياات  -.علا  :دار اللعتز259 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4246 : .
ردمك 978-9957-65-170-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//القصص العربية//األدب العربا/
> < 2000
عتيق ،عمر عبد الهادي
نوافذ ثقافية  /علر عبا ال ادي عتيق  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
378ص
ر .إ2018/10/5325 : .
ردمك 978-9923-732-00-7 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//التحليل األدبا/

421

810.9

> < 2001
العجان ،عبد الغني محمد
أزمة النقا :بحث فا روط الوعا ومقامات اللعرفة  /عبا الغنا
محلا العجا  -.إربا :عالم الكتب الحايث150 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2445 : .
ردمك 978-9957-686-92-5 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2002

810.9

العربيات ،سيرين حسن
وحياا فا دنياي  /سيرين حسن العربيات  -.علا  :دار زهاي،
307 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1141 : .
ردمك 978-9923-17-059-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2003

810.9

العزة ،سناء سميح
من ج قراءا النص العربا  /سناء سليح العزا  -.علا  :دار زهاي،
136 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2675 : .
ردمك 978-9923-17-077-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا//النصوص األدبية/
> < 2004

810.9

عفيفي ،أحمد مصطفى
تجايا الخطاب النقاي فا ضوء علم النص  /أحلا مصطفى عفيفا،
س ا عبا الستار السطوحا  -.علا  :دار كنوز اللعرفة343 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3343 : .
ردمك 978-9957-74-762-6 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2005

810.9

العالق ،علي جعفر
اللعنى اللراوغ :قراءات فا عرية النص  /علا جعفر العالق -.
علا  :دار فضاءات156 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2091 : .
ردمك 978-9923-729-83-0 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا/
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> < 2006
810.9

فريحات ،مريم جبر
التفاعل بين األدب والفنو األخرى  /مريم جبر فريحات ،عبا
العالا بوطيب  -.إربا :عالم الكتب الحايث414 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1669 : .
ردمك 978-9957-686-25-3 :
الواصفات / :األدب العربا//الفنو //العصر الحايث/
> < 2007

810.9

قادم ،أحمد نبيل
بالغة الحجا بين التخييل والتاليل  /أحلا نبيل قادم  -.إربا :عالم
الكتب الحايث236 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2446 : .
ردمك 978-9957-686-91-8 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//األدب العربا/
> < 2008

810.9

810.9

كامل ،رياض كامل
الواقع والتخييل :عالم محلا علا طه األدبا  /رياض كامل كامل -.
علا  :دار األهليـة207 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4748 : .
ردمك 978-9957-39-315-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//األدب العربا/
> < 2009
محمد ،شعبان عبد الحكيم
النقا الجلالا عنا العرب  /عبا عبا الحكيم محلا  -.علا :
مؤسسة الوراق348 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6075 : .
ردمك 978-9957-33-689-9 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//التحليل األدبا/
> < 2010

810.9

المراكشي ،حنان ياسر
جلاليات األسلوب فا النقا العربا القايم  /حنا ياسر اللراكشا -.
علا  :دار زهاي649 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1204 : .
ردمك 978-9923-17-063-2 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//األدب العربا/

423

> < 2011
810.9

810.9

مرزاق ،أحمد عبدهللا
األصول واللفاهيم :دراسة تحليلية نقاية فا مشروع محلا مفتاح /
أحلا عباهللا مرزاق  -.إربا :عالم الكتب الحايث618 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2088 : .
ردمك 978-9957-686-52-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2012
مسالتي ،محمد عبد البشير
خطاب البالغة ،األنساق اللتصارعة ،وجال التأويل :بحث فا
مسارات تلقا الخطاب البالغا الجاحظا فا النقا الحااثا  /محلا عبا البشير
مسالتا  -.علا  :مركز الكتاب األكاديلا348 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2786 : .
ردمك 978-9957-35-341-4 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2013

810.9

810.9

810.9

مقبول ،إدريس حسن
النص وحاود التأويل :ال يرمنوطيقا ومسارات الف م للغة والعالم /
إدريس حسن مقبول  -.إربا :عالم الكتب الحايث552 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2816 : .
ردمك 978-9923-14-012-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2014
المناصرة ،محمد عز الدين
نظرية األدب "قراءات مونتاجية"  /محلا عز الاين اللناصرا -.
علا  :دار الصايل624 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5993 : .
ردمك 978-9923-710-28-9 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//التحليل األدبا/
> < 2015
المناصير ،حمدهللا عبد الرحمن
تألق النص :ظواهر أسلوبية فا األدب والنقا  /حلاهللا عبا الرحلن
اللناصير  -.علا  :دار جليس الزما 395 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2438 : .
ردمك 978-9957-81-366-6 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا//العصر الحايث/

424

> < 2016
810.9

مناع ،هاشم صالح
روارع من األدب العربا :العصر " الجاهلا ،اإلسالما ،األموي،
العباسا"  /ها م صالح مناع  -.علا  :وزارا الثقافة335 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3078 : .
الواصفات / :منوعات أدبية//األدب العربا//العصور التاريخية/
> < 2017

810.9

ناهم ،أحمد محمد
فا الكتابة والكولونيالية :مقاالت نقاية فا الكتابة النسوية واألدب
الرقلا  /أحلا محلا ناهم  -.علا  :دار غيااء115 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/19 : .
ردمك 978-9957-96-653-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//األسلوب األدبا/
> < 2018

810.9

نشوان ،حسين عبدهللا
إرث الام :العالقة الللتبسة بين الجالد والضحية  /حسين عباهللا
نشوا  -.علا  :اآل نا رو 199 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5859 : .
ردمك 978-9923-13-068-1 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//العصر الحايث/
> < 2019

810.9

نصرهللا ،هاني توفيق
بحوث فا األدب والنقا :تحليل أدبا فا البنية والرؤيا  /هانا توفيق
نصرهللا  -.علا  :دار فضاءات178 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6284 : .
ردمك 978-9923-729-60-1 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//التحليل األدبا//األبحاث
األدبية/
> < 2020

810.9

هارون ،رشيد محمد
نقا النقا :تأصيل نظري ودراسة تطبيقية فا منجز ياسين النصير /
ر يا محلا هارو  -.علا  :دار الرضوا 232 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4415 : .
ردمك 978-9957-76-682-5 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
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> < 2021
810.9

الهزايمة ،فاروق أحمد
فا قراءا النص ونقاه  /فاروق أحلا ال زايلة  -.إربا :عالم الكتب
الحايث168 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2036 : .
ردمك 978-9957-686-41-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2022

810.9

الهمامي ،جميل فتحي
فا نقا النقا :حصاد ألسنت م  /جليل فتحا ال لاما  -.علا  :دار
الخليج99 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6104 : .
ردمك 978-9957-615-96-3 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//التحليل األدبا/
> < 2023

810.9

هوار ،عبدهللا أحمد
ما بعا الحااثة البنيوية والنسوية  /عباهللا أحلا هوار  -.علا  :دار
غيااء133 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3761 : .
ردمك 978-9957-96-560-0 :
الواصفات / :اللرأا//النقا األدبا/
> < 2024

810.9

هوار ،عبدهللا أحمد
النظرية النسوية وسياسة النقا األدبا  /عباهللا أحلا هوار  -.علا :
دار غيااء134 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3628 : .
ردمك 978-9957-96-540-2 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2025

810.9

الوليد ،لهوه
خطاب األنساق الثقافية فا رواية قواعا العشق األربعو إلليف
افاق  /ل وه الوليا  -.علا  :دار األيام312 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4977 : .
ردمك 978-9957-95-601-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//األدب العربا/

426

> < 2026
810.9

810.9023

810.95

ياس ،خالد علي
سوسيولوجية النظرية النقاية فا الفكر الغربا :رصا معرفا من
مرحلة ما قبل الحااثة إلى مرحلة مابعا الحااثة  /خالا علا ياس  -.علا  :دار
مجاالوي255 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5349 : .
ردمك 978-9957-02-687-5 :
الواصفات / :النقا األدبا//الفكر العربا//الفكر الغربا/
> < 2027
حطيني ،يوسف ابراهيم
مصطلحات السرد فا النقا األدبا :دليل القارئ  /يوسف ابراهيم
حطينا  -.إربا :عالم الكتب الحايث280 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2743 : .
ردمك 978-9957-686-98-7 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2028
عبد الهادي ،نورس ابراهيم
أدب الل لشين فا العصر العباسا من القر الثانا حتى ن اية
القر الرابع ال جري  /نورس ابراهيم عبا ال ادي  -.علا  :الاار اللن جية،
568 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2517 : .
ردمك 978-9957-608-94-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا//العصر العباسا/
> < 2029

810.96

ابراهيم ،خليل محمد
فا األدب األنالسا :موضوعات وقضايا  /خليل محلا ابراهيم -.
علا  :دار الخليج262 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3517 : .
ردمك 978-9923-23-023-7 :
الواصفات / :النقا األدبا//األسلوب األدبا//األدب العربا/
/العصر األنالسا/
> < 2030

810.96

كمال ،مزنة رياض
أدب الغناء فا العصر العباسا  /مزنة رياض كلال  -.علا :
مؤسسة الوراق218 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3307 : .
ردمك 978-9957-33-657-8 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا//العصر العباسا/
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> < 2031
810.99287

بعلي ،حفناوي
موسوعة النقا النسوي اللعاصر :الحركة النقاية النسوية فا الشام
والجزيرا والخليج نحو خارطة نقاية نسوية مستقبلية  /حفناوي بعلا -.
علا  :دار األيام434 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2003 : .
ردمك 978-9957-95-703-2 :
الواصفات / :النقا األدبا//الحركات النسارية//البلاا العربية/
> < 2032

811

الرباعي ،عبد القادر
عرار :الرؤيا والفن (قراءا من الااخل)  /عبا القادر الرباعا -.
علا  :وزارا الثقافة322 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3102 : .
الواصفات / :الشعر العربا//النقا االدبا/
> < 2033

811

شعث ،أحمد جبر
الرؤية الجلالية واأليايولوجيا فا زهايات أبا العتاهية  /أحلا
جبر عث  -.علا  :دار مجاالوي302 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5026 : .
ردمك 978-9957-02-681-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//العصر العباسا/
> < 2034

811.003

الطائي ،عواد حميد
معجم عراء طاء  /عواد حليا الطارا  -.علا  :دار أمجا،
159 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2938 : .
ردمك 978-9923-25-167-6 :
الواصفات / :الشعراء العرب//الشعر العربا//القبارل العربية/
/اللعاجم/
> < 2035

811.01

الخطيب ،قصي فاضل
الصاق الفنا فا الشعر :الغزل حتى ن اية القر الثانا ال جري /
قصا فاضل الخطيب  -.علا  :دار الخليج165 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1912 : .
ردمك 978-9923-23-007-7 :
الواصفات  / :عر الغزل//الشعر العربا//النقا األدبا//األدب
العربا//العصور التاريخية/

428

> < 2036
811.01

811.01

811.0209566

811.03

الخواجا ،أحمد يوسف
نبض الشعراء  /أحلا يوسف الخواجا  -.علا  :وزارا الثقافة،
352 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3082 : .
الواصفات  / :عر الغزل//الشعر العربا//األدب العربا//العصر
الحايث/
> < 2037
الدجاني ،بسمة أحمد صدقي
مصارع العشاق  /بسلة أحلا صاقا الاجانا  -.علا  :وزارا
الثقافة754( 2 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/6/3088 : .
الواصفات  / :عر الغزل//الشعر العربا//األدب العربا//العصر
الحايث/
> < 2038
العتيبي ،مشاري عساف
العرضات الحربية عنا ذوي عطية  /مشاري عساف العتيبا -.
علا  :دار اللأمو 319 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5446 : .
ردمك 978-9957-77-491-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//القبارل العربية//األدب العربا/
/السعودية/
> < 2039
سمرين ،فاطمة رجا
فا تأبين وتكريم الاكتور رجا محلا سلرين :األديب والشاعر
الراحل  /فاطلة رجا سلرين  -.علا  :اللؤلف111 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/871 : .
الواصفات  / :عر الرثاء//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2040

811.0305

كاطع ،فالح حسن
رثاء النساء فا الشعر العباسا من سلطة العرف إلى إنجاز
ال وية  /فالح حسن كاطع  -.علا  :دار غيااء234 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6183 : .
ردمك 978-9957-96-641-6 :
الواصفات / :األدب العربا //عر الرثاء//العصر العباسا/
> < 2041

811.06

بدير ،شعبان مسعود
قضايا الشعر الصوفا بين الفكر والفن  /عبا مسعود باير -.
إربا :عالم الكتب الحايث620 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2014 : .
ردمك 978-9957-686-27-7 :
الواصفات / :الصوفية//الشعر العربا/
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811.06

> < 2042
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
اللختار من عراء التصوف وعيو الشعر الصوفا  /فالح نصيف
الحجية الكيالنا  -.علا  :دار دجلة282 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4189 : .
ردمك 978-9957-71-974-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//الصوفيو /
> < 2043

811.06

لخضر ،سليمان حاكمي
التجربة الشعرية الصوفية عنا محا الاين بن عربا من خالل
ديوانه ترجلا األ واق  /سليلا حاكلا لخضر  -.إربا :عالم الكتب الحايث،
74 -. 2019ص
ر .إ2018/4/2066 : .
ردمك 978-9957-686-60-4 :
الواصفات / :الصوفية//الشعر العربا//النقا األدبا/
> < 2044

811.06

ليلو ،موفق مجيد
بالغة التصوف :دراسة بالغية فا التارية الكبرى البن الفارض /
موفق مجيا ليلو  -.علا  :دار ابن النفيس349 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4240 : .
ردمك 978-9923-718-63-6 :
الواصفات / :التصوف//الشعر العربا/
> < 2045

811.09

األنصاري ،حاتم أوس
سلطة الخطاب الشعري عنا بنا هذيل فا الجاهلية واإلسالم
والعصر األموي :دراسة تااولية  /حاتم أوس األنصاري  -.علا  :دار كنوز
اللعرفة275 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2874 : .
ردمك 978-9957-74-750-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصور التاريخية/
> < 2046

811.09

اخليفة ،الحسين مبارك
غواية السرد فا الشعر العربا القايم  /الحسين مبارك اخليفة -.
علا  :دار كنوز اللعرفة416 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2239 : .
ردمك 978-9957-74-727-5 :
الواصفات / :السرد//النقا األدبا//الشعر العربا/
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> < 2047
811.09

الجنابي ،إياد سالم
النبات وداللته اللوضوعية والفنية فا الشعر العربا فا عصر ما
قبل اإلسالم  /إياد سالم الجنابا  -.علا  :دار أمجا179 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1298 : .
ردمك 978-9957-99-996-4 :
الواصفات / :الشعر العربا //عر ما قبل اإلسالم//النبات//األدب
العربا/
> < 2048

811.09

عمر ،فائز طه
الخطاب النقاي فا كتاب الجليس واألنيس لللعافى بن زكريا
390هـ  /فارز طه علر  -.علا  :دار دجلة344 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3203 : .
ردمك 978-9957-71-939-5 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//األدب العربا/
> < 2049

811.094

811.1

811.1

أبو عبيد ،نايف سليم
فلسطينيات  /نايف سليم أبو عبيا  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
162ص
ر .إ2019/8/4402 : .
ردمك 978-9957-67-336-9 :
الواصفات / :الشعر الوطنا//فلسطين//األدب العربا//العصر
الحايث/
> < 2050
التميمي ،ربى عبد الرضا
حركية الشعر الجاهلا من أفق التوقع إلى بنية االستقطاب :زهير
والحطيئة أنلوذجا ً  /ربى عبا الرضا التليلا  -.علا  :دار غيااء-. 2019 ،
327ص
ر .إ2018/7/3595 : .
ردمك 978-9957-96-531-0 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا//العصر الجاهلا/
> < 2051
الجبوري ،توفيق ابراهيم
القيم فا الشعر الجاهلا ضابطا ً اجتلاعيا ً  /توفيق ابراهيم
الجبوري -.علا  :دار غيااء216 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3631 : .
ردمك 978-9957-96-543-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//العصر الجاهلا/

431

811.1

811.1

811.1

811.1

811.1

> < 2052
الحسني ،أحمد محمد مشرف الحرحشي
رح الحرحشا معلقات العرب  /أحلا محلا مشرف الحرحشا
الحسنا  -.إربا :عالم الكتب الحايث261 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3086 : .
ردمك 978-9923-14-016-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا/
> < 2053
الحميري ،سؤدد يوسف عبد الرضا
أنسنة الطبيعة فا الشعر الجاهلا :دراسة موضوعية وفنية  /سؤدد
يوسف عبا الرضا الحليري  -.علا  :دار دجلة520 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1720 : .
ردمك 978-9957-71-901-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//الطبيعة//العصر
الجاهلا/
> < 2054
العجلي ،أبو أحمد محمد القاسم بن يوسف القاسم بن صبيح
عر القاسم بن يوسف بن القاسم العجلا ت نحو 220هـ  /أبو أحلا
محلا القاسم بن يوسف القاسم بن صبيح العجلا؛ تحقيق عبا اللجيا محلا
اإلسااوي  -.علا  :دار غيااء324 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3597 : .
ردمك 978-9957-96-532-7 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا/
> < 2055
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
اللرأا العربية فا الشعر الجاهلا  /فالح نصيف الحجية الكيالنا -.
علا  :دار دجلة158 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2326 : .
ردمك 978-9923-732-27-4 :
الواصفات / :العصر الجاهلا//اللرأا العربية//النقا األدبا/
> < 2056
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية
فا عشرا مجلاات ( عراء جاهليو )  /فالح نصيف الحجية الكيالنا  -.علا :
دار دجلة -. 2019 ،مج418(1ص)
ر .إ2018/4/1732 : .
ردمك 978-9957-71-912-8 :
الواصفات / :الشعراء العرب//العصر الجاهلا/

432

811.1

811.1

> < 2057
مسالتي ،محمد عبد البشير
جلالية األسلوب فا الخطاب الشعري القايم :بحث فا تحيين البنى
اللغوية مقاربة من منظور أسلوبية التلقا  /محلا عبا البشير مسالتا  -.علا :
مركز الكتاب األكاديلا246 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2780 : .
ردمك 978-9957-35-346-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا/
> < 2058
النعيمي ،أحمد اسماعيل
الاالالت النفسية فا صور الشعر الجاهلا  /أحلا اسلاعيل
النعيلا -.علا  :دار الوضاح211 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5719 : .
ردمك 978-9923-19-012-8 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//العصر
الجاهلا/
> < 2059

811.15

ملكاوي ،نضال يوسف
الذات واآلخر :قراءا فا عر طرفة بن العبا  /نضال يوسف
ملكاوي  -.إربا :عالم الكتب الحايث130 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2064 : .
ردمك 978-9957-686-64-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//العصر الجاهلا/
> < 2060

811.17

نور ،زينب السيد
قيس بن الللوح ( :حياته و عره)  /زينب السيا نور  -.علا  :دار
الجنا 198 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/9/4586 : .
ردمك 978-9957-594-21-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الجاهلا/
> < 2061

811.19

تايه ،سعيد محمد
أمير العا قين  /سعيا محلا تايه  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
323ص
ر .إ2019/4/1729 : .
ردمك 978-9957-67-260-7 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

433

> < 2062
811.2

الدليمي ،نهى محمد
اللوت والحياا فا عر صار اإلسالم  /ن ى محلا الاليلا -.
علا  :دار الخليج314 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3346 : .
ردمك 978-9923-23-016-9 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//العصر اإلسالما/
> < 2063

811.2

محمد ،فاضل بنيان
حيوية األثر اإلسالما فا النص الشعري  /فاضل بنيا محلا -.
علا  :دار دجلة176 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3916 : .
ردمك 978-9957-71-960-9 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//العصر اإلسالما/
> < 2064

811.2

نواصرة ،راضي محمد
عراء اللاينة اللنورا فا صار اإلسالم  /راضا محلا نواصرا -.
علا  :مؤسسة الوراق325 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4536 : .
ردمك 978-9957-33-664-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//الشعراء العرب //العصر اإلسالما/
> < 2065

811.2

811.4

نواصرة ،راضي محمد
الشعراء الي ود فا اللاينة اللنورا فا صار اإلسالم  /راضا محلا
نواصرا  -.علا  :دار يافا العللية318 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4954 : .
ردمك 978-9957-697-55-6 :
الواصفات / :الشعراء//الي ود//العصر اإلسالما/
> < 2066
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية
فا عشرا مجلاات ( عراء العصر األموي)  /فالح نصيف الحجية الكيالنا -.
علا  :دار دجلة -. 2019 ،مج490(3ص)
ر .إ2018/4/1846 : .
ردمك 978-9957-71-921-0 :
الواصفات / :الشعراء العرب//العصر األموي/

434

811.5

> < 2067
اإلسداوي ،عبد المجيد محمد
عر أحلا بن علوية الكاتب ت بين 322 - 320هـ933 - 932/مـ /
عبا اللجيا محلا اإلسااوي  -.علا  :دار غيااء152 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5874 : .
ردمك 978-9957-96-612-6 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//العصر
العباسا/
> < 2068

811.5

بنهشوم ،الغالي سامي
التلقا والتواصل فا الخطاب األدبا  /الغالا ساما بن شوم -.
إربا :عالم الكتب الحايث252 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2063 : .
ردمك 978-9957-686-65-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر العباسا/
> < 2069

811.5

حزين ،أحمد مصلح
اللرأا فا عر أبا العالء اللعري  /أحلا مصلح حزين  -.علا :
دار أمجا182 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4333 : .
ردمك 978-9957-99-900-1 :
الواصفات / :اللرأا//الشعر العربا//العصر العباسا/
> < 2070

811.5

811.5

الدروع ،عامر قاسم
صورا اللعتصم باهلل وقادته فا قصارا اللاح العباسا :دراسة نقاية
فا ضوء التاريخ  /عامر قاسم الاروع  -.علا  :دار الصايل-. 2019 ،
157ص
ر .إ2019/5/2278 : .
ردمك 978-9923-710-53-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//األدب العربا//العصر
العباسا/
> < 2071
الشاوي ،عبد الهادي عبد الرحمن
االتجاه الباوي فا الشعر العباسا فا القرنين الرابع والخامس
ال جريين  /عبا ال ادي عبا الرحلن الشاوي  -.علا  :دار الرضوا -.2019 ،
352ص
ر .إ2018/6/2859 : .
ردمك 978-9957-76-660-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//العصر العباسا/

435

> < 2072
811.5

العلقمي ،عوض أحمد
عرهم فا ضوء آرار م
النقاد الشعراء فا العصر العباسا:
النقاية /عوض أحلا العلقلا  -.علا  :دار أمجا491 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1290 : .
ردمك 978-9923-25-001-3 :
الواصفات / :الشعراء العرب//النقا األدبا//الشعر العربا//العصر
العباسا/
> < 2073

811.5

811.5

القاضي ،محمد رافع
استاعاء الشخصيات التاريخية فا الشعر العباسا حتى ن اية القر
الرابع ال جري  /محلا رافع القاضا  -.علا  :دار الخليج240 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/765 : .
ردمك 978-9923-23-021-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//العصر
العباسا/
> < 2074
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية
فا عشرا مجلاات ( عراء العصر العباسا األول)  /فالح نصيف الحجية
الكيالنا  -.علا  :دار دجلة -. 2019 ،مج502(4ص)
ر .إ2018/8/3911 : .
ردمك 978-9957-71-965-4 :
الواصفات / :الشعراء العرب//النقا األدبا//العصر العباسا/
> < 2075

811.5

مقام ،عصام أحمد
عر الجواري فا العصر العباسا :دراسة أسلوبية  /عصام أحلا
مقام  -.علا  :دار غيااء243 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3630 : .
ردمك 978-9957-96-542-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//العصر العباسا/
> < 2076

811.5

نعامنه ،محمود خالد
بارانويا القصياا العربية فا القرو الوسطى  /محلود خالا نعامنه،
سالم صبحا سالمنه  -.علا  :دار الشروق104 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/579 : .
ردمك 978-9957-00-732-4 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//العصر
العباسا/

436

> < 2077
811.5

811.52

يونس ،وضحى أحمد
الحااثة فا الشعر العربا وتطبيقات ا فا عر أبا نواس  /وضحى
أحلا يونس  -.علا  :دار الجنا 299 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4873 : .
ردمك 978-9957-649-58-6 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//الشعر العربا//العصر
العباسا/
> < 2078
لكرد ،عبد الفتاح محمود
موسيقى الشعر :دراسة تطبيقية فا عر البحتري  /عبا الفتاح
محلود لكرد  -.إربا :عالم الكتب الحايث270 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2015 : .
ردمك 978-9957-686-28-4 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//العصر العباسا/
> < 2079

811.58

حمدي ،أحمد عدنان
التناص وتااخل النصوص :اللف وم واللن ج (دراسة فا
اللتنبا)  /أحلا عانا حلاي  -.علا  :دار اللأمو 208 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6173 : .
ردمك 978-9957-77-495-0 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//العصر
العباسا/

عر

811.6

> < 2080
جودة ،إيناس عبد السادة
داللة الرياح ورمزيت ا فا الشعر األنالسا :عصر الطوارف
واللرابطين واللوحاين 636-400هـ (دراسة موضوعية فنية)  /إيناس عبا
السادا جودا  -.علا  :دار األيام178 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1782 : .
ردمك 978-9957-95-668-4 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//األدب العربا//العصر
األنالسا/
> < 2081

811.6

الربيعي ،أحمد حاجم
حركية الصورا فا الشعر األنالسا :دراسة تحليلية  /أحلا حاجم
الربيعا  -.علا  :دار غيااء288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6181 : .
ردمك 978-9957-96-642-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//العصر األنالسا/

437

> < 2082
811.6

الطويقات ،أجمل فهد
الفتنة األنالسية الكبرى وأثرها فا الشعر األنالسا (422-399هـ)/
أجلل ف ا الطويقات  -.علا  :اللؤلف268 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5433 : .
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر األنالسا/
> < 2083

811.6

811.8

النواجي ،شمس الدين
مجلوعة البالليق اللصرية والزجال الشامية فا كتاب عقود الآلل
فا اللو حات واألزجال  /لس الاين النواجا ،يوسف محلا فخر الاين -.
علا  :دار الشروق184 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3600 : .
ردمك 978-9957-00-748-5 :
الواصفات / :الزجل//اللو حات األنالسية//مصر//بالد الشام/
/األدب الشعبا/
> < 2084
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية
فا عشرا مجلاات ( عراء الفترا الركاا اللظللة)  /فالح نصيف الحجية
الكيالنا  -.علا  :دار دجلة -. 2019 ،مج294(7ص)
ر .إ2019/5/2385 : .
ردمك 978-9923-732-38-0 :
الواصفات / :الشعراء//الشعر العربا//العصر العثلانا/
> < 2085

811.9

أبو الهيجاء ،عمر
قنص متواصل  /علر أبو ال يجاء  -.علا  :وزارا الثقافة-.2019 ،
139ص
ر .إ2019/6/3101 : .
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2086

811.9

أبو الهيجاء ،عمر
معاقل الضوء  /علر أبو ال يجاء  -.علا  :دار هبة-. 2019 ،
173ص
ر .إ2019/9/4527 : .
ردمك 978-9923-731-30-7 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

438

> < 2087
811.9

أبو بكر ،علي زياد
ت  /علا زياد أبو بكر  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
آ
الفجر
ناى
ِ
111ص
ر .إ2019/4/2022 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2088

811.9

811.9

أبو جودة ،عيسى خليل
ماكسليليا روبسبير  /عيسى خليل أبو جودا  -.علا  :دار اللعتز،
103 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2972 : .
ردمك 978-9957-65-218-0 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2089
أبو جوده ،محمود عبد الرحمن
عقا الحنين إلى الفردوس اللحتل فلسطين  /محلود عبا الرحلن أبو
جوده  -.علا  :دار اللعتز278 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5434 : .
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//فلسطين/
> < 2090

811.9

أبو رقيق ،محمد حسين
أدب الحرب فا ع ا دول الطوارف فا األنالس  /محلا حسين أبو
رقيق  -.علا  :دار اللعتز272 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/4/1880 : .
ردمك 978-9957-65-196-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//الحروب//العصر األنالسا/
> < 2091

811.9

أبو سل ،أمل يوسف
أطياف الليل:
147 -.2019ص
ر .إ2019/8/4104 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

عر  /أمل يوسف أبو سل  -.علا  :اللؤلف،

811.9

> < 2092
أبو شاويش ،أزهار عطايا
حين ينتفض القلم :دراسة تحليلية فا الخطاب الشعري اللقاوم فا
عر عبا الناصر صالح  /أزهار عطايا أبو اويش  -.علا  :دار الشروق،
143 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6102 : .
ردمك 978-9957-00-729-4 :
الواصفات / :األدب العربا//التحليل األدبا//الشعر العربا/

439

811.9

811.9

811.9

> < 2093
أبو شنب ،وداد عبد الكريم
ترنيلات على هامش الحياا  /وداد عبا الكريم أبو نب  -.علا :
دار فضاءات 195 -. 2019ص
ر .إ2017/3/1266 : .
ردمك 978-9957-30-984-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2094
أبو صبيح ،جميل محمود
البراري  /جليل محلود أبو صبيح  -.علا  :دار فضاءات،
107 -.2019ص
ر .إ2016/6/2899 : .
ردمك 978-9957-699-24-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2095
أبو عمران ،صالح أحمد
مشاعل فا دروب الليل  /صالح أحلا أبو علرا  -.علا :
اللؤلف150 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/4/1592 : .
ردمك 978-9957-67-281-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2096

811.9

أبو لبن ،زياد محمود
رؤية النص وداللتة فا عر سعا الاين اهين  /زياد محلود أبو
لبن ،عبا الحليا محلود اللعينا  -.علا  :دار اليازوري العللية-. 2019 ،
361ص
ر .إ2019/1/426 : .
ردمك 978-9957-12-904-0 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//الشعراء
العرب/
> < 2097

811.9

أبو محمد ،شادي علي
القلوب اللشتعلة  /ادي علا أبو محلا  -.علا  :دار يافا العللية،
92 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5790 : .
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/

440

811.9

811.9

> < 2098
أحمد ،علي يوسف السيد
سفر الرمال  /علا يوسف السيا أحلا  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
138ص
ر .إ2019/7/3614 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2099
أحمد ،علي يوسف السيد
نقوش الناي  /علا يوسف السيا أحلا  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
130ص
ر .إ2019/7/3616 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2100

811.9

األحمر ،جمال عمار
تاريخ الشعر العاللا من (الزمن الغابر ) إلى (العصر الحاضر):
رصا أدبا مقار من منظور إسالما من قبل الليالد إلى 1875م  /جلال
علار األحلر  -.علا  :دار األيام375(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/1/212 : .
ردمك 978-9957-95-633-2 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر//األدب العربا/
> < 2101

811.9

إدريس ،إسراء عادل
مشاعر على ورق  /إسراء عادل إدريس  -.علا  :دار وارل،
156 -. 2019ص
ر .إ2019/9/4865 : .
ردمك 978-9957-91-662-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2102

811.9

811.9

األسطل ،وليد منير
لسنا عراء إنه الحب  /وليا منير األسطل  -.علا  :دار أزمنة،
104 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1171 : .
ردمك 978-9957-09-795-0 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث//األدب العربا/
> < 2103
أوسماعل ،إيمان عبد الحكيم
ذاكرا الورود  /إيلا عبا الحكيم أوسلاعل  -.علا  :دار زهاي،
82 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4869 : .
ردمك 978-9923-17-011-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

441

> < 2104
811.9

811.9

إيليا ،جوزيف
نلضا وال نلضا  /جوزيف إيليا  -.علا  :دار يافا العللية،
130 -.2019ص
ر .إ2019/3/1103 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2105
ابراهيم" ،أحمد سامح" محمد
أمشا إلي ا " /أحلا سامح" محلا ابراهيم  -.علا  :دار دجلة،
120 -.2019ص
ر .إ2018/9/4385 : .
ردمك 978-9957-71-983-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2106

811.9

ابراهيم ،ريكان
تلصص على حاارق اللوت :عر  /ريكا ابراهيم  -.علا  :دار
دجلة87 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3393 : .
ردمك 978-9957-71-953-1 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2107

811.9

اجعابو ،فاطمة ابراهيم
مح  /فاطلة ابراهيم اجعابو  -.علا  :دار
110ص
ر .إ2018/5/2141 : .
ردمك 978-9923-702-20-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/

رزاد-. 2019 ،

> < 2108
811.9

811.9

ارزيقات ،سليم محمد
األعلال الشعرية الكاملة  /سليم محلا ارزيقات  -.الزرقاء :اللؤلف،
392(1 -. 2019ص)
ر .إ2019/6/2793 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصرالحايث/
> < 2109
البارودي ،محمود سامي
ديوا محلود ساما البارودي  /محلود ساما البارودي  -.علا :
وزارا الثقافة303 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3191 : .
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/

442

> < 2110
811.9

البجالي ،سماح أحمد
عيو أبكت ا أ واك الزمن  /سلاح أحلا البجالا  -.علا  :دار
رزاد138 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2926 : .
ردمك 978-9923-702-33-8 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2111

811.9

البدول ،مرام عبدهللا
اللرام  /مرام عباهللا الباول  -.علا  :اآل نا رو -. 2019 ،
307ص
ر .إ2019/4/2125 : .
ردمك 978-9923-13-140-4 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2112

811.9

811.9

بدوي ،زهير محمد
أطياف :ديوا عري وخواطر  /زهير محلا باوي  -.إربا :زهير
محلا باوي94 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4004 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2113
البرغوثي ،ميس محمود
كحل على مرود :ديوا عر  /ميس محلود البرغوثا  -.علا :
دار وارل139 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2011 : .
ردمك 978-9923-9759-0-9 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2114

811.9

بسيسو ،أماني حانم
القراءا الشاعرية الفاحصة :حوار مع تجربة د .ابراهيم خليل
النقاية /أمانا حانم بسيسو  -.اللؤلف246 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/479 : .
ردمك 978-9957-67-222-5 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//األدب
العربا/

443

> < 2115
811.9

بسيسو ،رنا لطفي
مثنويات أنت وأنا  /رنا لطفا بسيسو  -.علا  :دار اليازوري
العللية104 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6237 : .
ردمك 978-9957-12-934-7 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2116

811.9

بطاينة ،ممدوح محمود
ريحا الصفا  /ملاوح محلود بطاينة  -.إربا :اللؤلف-. 2019 ،
112ص
ر .إ2019/12/6552 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2117

811.9

بطاينة ،ممدوح محمود
فا منت ى حبسا  /ملاوح محلود بطاينة  -.إربا :اللؤلف،
118 -.2019ص
ر .إ2019/9/4996 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2118

811.9

بعاج ،مروة قصي
نبك  /مروا قصا بعا  -.علا  :دار هبة242 -. 2019 ،ص
قفا ِ
ر .إ2019/9/4528 : .
ردمك 978-9923-731-29-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2119

811.9

بن أحمد ،نجوى النوي
نغلات العشق األخير  /نجوى النوي بن أحلا  -.علا  :دار ابن
بطوطة67 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/920 : .
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2120

811.9

البهالني ،هالل محمد
ألق الفجر  /هالل محلا الب النا  -.علا  :دار كنوز اللعرفة،
112 -. 2019ص
ر .إ2019/2/981 : .
ردمك 978-9957-74-804-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

444

> < 2121
811.9

811.9

البواب ،هناء علي
نبية دمع ا  /هناء علا البواب  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
140ص
ر .إ2019/3/1423 : .
ردمك 978-9957-39-304-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2122
بوادي ،محمد عبد الحكيم
وطلقتنا  /محلا عبا الحكيم بوادي  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
208ص
ر .إ2019/11/5864 : .
ردمك 978-9957-91-685-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2123

811.9

811.9

بوحنيك ،عمار رزاقة
جلاليات التلقا فا عر عز الاين مي وبا  /علار رزاقة بوحنيك-.
إربا :عالم الكتب الحايث278 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2742 : .
ردمك 978-9957-686-99-4 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا/
> < 2124
توفيق ،رهف محي الدين
امرأا من ماء وطين  /رهف محا الاين توفيق  -.علا  :دار
العنقاء127 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2221 : .
ردمك 978-9957-573-70-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2125

811.9

الجابري ،عايد أحمد
بال أجنحة  /عايا أحلا الجابري  -.إربا :اللؤلف89 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3561 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2126

811.9

الجابري ،عايد أحمد
ربيع بال أزهار  /عايا أحلا الجابري  -.إربا :اللؤلف-. 2019 ،
106ص
ر .إ2019/8/4020 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

445

> < 2127
811.9

الجراح ،ماجده فؤاد
غيبوبة مشاعر  /ماجاه فؤاد الجراح  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
144ص
ر .إ2019/7/3741 : .
ردمك 978-9923-25-203-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2128

811.9

الجشي ،جليلة صالح
نم أي ا اللوت  /جليلة صالح الجشا  -.علا  :اآل نا رو ،
90 -.2019ص
ر .إ2018/11/5795 : .
ردمك 978-9923-13-062-9 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2129

811.9

811.9

الجشي ،زياد شاكر
رسارل العشق الزرقاء من وإلى الوطن العربا  /زياد
الجشا -.علا  :دار دجلة134 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4386 : .
ردمك 978-9957-71-984-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/

اكر

> < 2130
الجعافره ،خلدون أحمد عبد المنعم
هسيس الرغبة  /خلاو أحلا عبا اللنعم الجعافره  -.علا  :اآل
نا رو 90 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3975 : .
ردمك 978-9923-13-031-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2131

811.9

جومر ،فادي محمود
الشام إل ا نبا  /فادي محلود جومر  -.علا  :دار األهليـة،
167 -.2019ص
ر .إ2019/3/1331 : .
ردمك 978-9957-39-285-7 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

446

> < 2132
811.9

811.9

الحارثي ،سعيد بن سالم
ورق كقلب مريا  /سعيا بن سالم الحارثا  -.علا  :دار فضاءات،
165 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3249 : .
ردمك 978-9923-716-43-4 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2133
الحديثي ،سعدون محسن
االنزياح فا عر السياب  /سعاو محسن الحايثا  -.علا  :دار
غيااء197 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6004 : .
ردمك 978-9957-96-616-4 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//العراق/
> < 2134

811.9

811.9

811.9

حرش ،زاهد عزت
هوى اللنايل  /زاها عزت حرش  -.علا  :جسور ثقافية-.2019 ،
124ص
ر .إ2018/8/4083 : .
ردمك 978-9957-601-18-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2135
حريص ،عبد العليم عبد الرحيم
قصارا لم تكتلل  /عبا العليم عبا الرحيم حريص  -.علا  :اآل
نا رو 126 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5860 : .
ردمك 978-9923-13-067-4 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2136
الحفوظي ،ريم محمد طيب
الاراما فا الشعر :تقنيات التشكيل ومسرحة القصياا (الشاعر محلا
مردا أنلوذجاً)  /ريم محلا طيب الحفوظا  -.علا  :دار الخليج-. 2019 ،
222ص
ر .إ2017/10/5220 : .
ردمك 978-9957-615-60-4 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//األدب العربا/

447

> < 2137
811.9

الحلواني ،محمد
بين أزهار الياسلين  /محلا الحلوانا  -.علا  :دار اللعتز،
76 -.2019ص
ر .إ2019/3/1646 : .
ردمك 978-9957-65-203-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2138

811.9

حمدان ،رغد نضال
منازل  /رغا نضال حلاا  -.إربا :النا ر79 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2188 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2139

811.9

الحمصي ،محمد نزير
قرار رقم  / 40محلا نزير الحلصا  -.علا  :اآل نا رو ،
60 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6332 : .
ردمك 978-9923-13-079-7 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2140

811.9

حواشين ،هاني عبدهللا
باقة ورد :أنا يا وحكايات ومرايا  /هانا عباهللا حوا ين  -.علا :
اللؤلف99 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4660 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2141

811.9

الحياني ،محمود خليف
النظريات النقاية الحايثة :مناهج مابعا الحااثة (قارئ الفنجا ) /
محلود خليف الحيانا  -.إربا :عالم الكتب الحايث121 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2037 : .
ردمك 978-9957-686-40-6 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//األدب العربا/
> < 2142

811.9

الخالدي ،سلطانه عويد
تلرد خجل  /سلطانه عويا الخالاي  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
156ص
ر .إ2018/10/5406 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

448

> < 2143
811.9

ختاتنة ،محمد قبالن
كلب أنا :ديوا
152 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5723 : .
ردمك 978-9923-17-027-4 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/

عر  /محلا قبال ختاتنة  -.علا  :دار زهاي،

> < 2144
811.9

الخطيب ،أحمد نمر
قليص األثر  /أحلا نلر الخطيب  -.علا  :دار الجنا -. 2019 ،
169ص
ر .إ2019/3/1615 : .
ردمك 978-9957-649-65-4 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2145

811.9

الخطيب ،عادل محمد
نقش على فا غيلة  /عادل محلا الخطيب  -.علا  :اللؤلف،
120 -. 2019ص
ر .إ2019/2/1029 : .
الواصفات / :الشعر العربا//النثر العربا//األدب العربا/
> < 2146

811.9

الخطيب ،نبيلة طالب
عر محلا القيسا فا ضوء جلاليات التلقا :قراءا فا افق التوقع /
نبيلة طالب الخطيب  -.علا  :دار األهليـة303 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1990 : .
ردمك 978-9957-39-319-9 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2147

811.9

811.9

خلف ،ريكان ابراهيم
أريا ما ال أرى  /ريكا ابراهيم خلف  -.علا  :دار دجلة-.2019 ،
96ص
ر .إ2018/12/5929 : .
ردمك 978-9923-732-13-7 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2148
خلف ،ريكان ابراهيم
ما كل إمرأا أنثى  /ريكا ابراهيم خلف  -.علا  :دار هبة،
84 -.2019ص
ر .إ2019/10/5399 : .
ردمك 978-9923-731-33-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

449

> < 2149
811.9

خلف ،ريكان ابراهيم
مختلف عليه  /ريكا ابراهيم خلف  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
126ص
ر .إ2018/9/4423 : .
ردمك 978-9957-71-986-9 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2150

811.9

خلف ،ريكان ابراهيم
هذا هو عري  /ريكا ابراهيم خلف  -.علا  :دار دجلة-.2019 ،
158ص
ر .إ2018/7/3769 : .
ردمك 978-9957-71-958-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2151

811.9

داود ،صالح
فوضى اللواجع  /صالح داود  -.علا  :دار ابن بطوطة-. 2019 ،
66ص
ر .إ2019/2/770 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2152

811.9

داوودي ،سوسن حمزة
مناجاا حلم  /سوسن حلزا داوودي  -.علا  :دار البيرونا،
250 -.2019ص
ر .إ2019/5/2633 : .
ردمك 978-9923-22-010-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2153

811.9

درادكه ،عز الدين جالل
نثريات قاربا امرأا  /عز الاين جالل درادكه  -.علا  :اللؤلف،
107 -. 2019ص
ر .إ2019/12/6435 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

450

811.9

> < 2154
دريباتي ،آصف اسماعيل
الحركة الشعرية فا ماينة الالذقية بين عاما  2000و / 1950
آصف اسلاعيل دريباتا  -.علا  :دار الجنا 336 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4846 : .
ردمك 978-9957-649-55-5 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//الشعراء//سوريا/
> < 2155

811.9

دغش ،سليمان خليل
فا اللرآا أ ب نا  /سليلا خليل دغش  -.علا  :دار األهليـة،
223 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1811 : .
ردمك 978-9957-39-292-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2156

811.9

دوست ،جان
قصارا نسيت ا الحرب فا جيب الشاعر  /جا دوست  -.علا  :دار
فضاءات 98 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1666 : .
ردمك 978-9923-729-78-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2157

811.9

الذباح ،فدوى طاهر
عرية اللعارضة عنا ابن عبا ربه فا العقا الفريا  /فاوى طاهر
الذباح  -.علا  :دار دجلة602 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2383 : .
ردمك 978-9923-732-36-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2158

811.9

راشد ،أنسام محمد
ملكنات الشعرية فا القصياا العربية اللعاصرا :النظرية
واإلجراء /أنسام محلا را ا  -.علا  :دار دجلة356 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5432 : .
ردمك 978-9923-732-04-5 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//العصر
الحايث/
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811.9

811.9

> < 2159
الراوي ،رابحة عبد المجيد
اليراع الل اجر  /رابحة عبا اللجيا الراوي  -.علا  :دار الفاروق،
144 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2369 : .
ردمك 978-9957-605-78-0 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2160
الرباعي ،عبد القادر أحمد
حفريات النص الشعري الجذري :التأويلية إطاراً  /عبا القادر أحلا
الرباعا  -.علا  :دار األهليـة302 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/660 : .
ردمك 978-9957-39-318-2 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//األدب
العربا/
> < 2161

811.9

811.9

811.9

الرطروط ،فخري
تحت جناحا الللزق تستريح الريح  /فخري الرطروط  -.علا :
اآل نا رو 177 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5115 : .
ردمك 978-9923-13-049-0 :
الواصفات / :األدب العربا//األقوال اللأثورا/
> < 2162
الرفاعي ،ربيحة عبد الوهاب
قضاء وقلر  /ربيحة عبا الوهاب الرفاعا  -.علا  :دار زهاي،
186 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4483 : .
ردمك 978-9923-17-003-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2163
الرفاعي ،ليانا عبد الوهاب
ضجيج الصلت  /ليانا عبا الوهاب الرفاعا  -.علا  :دار زهاي،
96 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2991 : .
ردمك 978-9923-17-000-7 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/

452

811.9

811.9

> < 2164
رمضان ،هاني اسماعيل
نظرية الحااثة الشعرية بين صالح عبا الصبور وت.س .اليوت /
هانا اسلاعيل رمضا  -.علا  :دار اللبادرا225 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/5005 : .
ردمك 978-9957-684-71-6 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2165
الرواشدة ،عبد الرزاق عبد المعطي
ال تسألونا  /عبا الرزاق عبا اللعطا الروا اا  -.علا  :وزارا
الثقافة136 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/5007 : .
ردمك 978-9957-94-547-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2166

811.9

الزبيدي ،حسان محمد
التلاسك النصا فا عر بار اكر السياب :ديوا أنشودا اللطر
انلوذجا ً  /حسا محلا الزبياي  -.علا  :دار جليس الزما -. 2019 ،
306ص
ر .إ2018/7/3272 : .
ردمك 978-9957-81-361-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2167

811.9

الزعبي ،أحمد محمد
تجليات الشعر اللعاصر  /أحلا محلا الزعبا  -.علا  :دار
فضاءات492 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6282 : .
ردمك 978-9923-729-58-8 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//الشعراء/
> < 2168

811.9

الزمر ،زهدي حسني
رارحة التراب  /زهاي حسنا الزمر  -.علا  :دار هبة-. 2019 ،
160ص
ر .إ2019/9/5058 : .
ردمك 978-9923-731-32-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

453

> < 2169
811.9

811.9

811.9

زيدان ،محمد
حكاية الراوي فا النص الشعري :بحث فا أ كال السرد الشعري
اللعاصر بين النظرية والتطبيق  /محلا زياا  -.علا  :مركز الكتاب
األكاديلا292 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1883 : .
ردمك 978-9957-35-335-3 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//الشعر العربا/
> < 2170
السامرائي ،لهيب عبد الخالق
مسافة جرح  /ل يب عبا الخالق السامرارا  -.علا  :دار األهليـة،
128 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1813 : .
ردمك 978-9957-39-290-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2171
السعافين ،ابراهيم عبد الرحيم
مقام النخيل  /ابراهيم عبا الرحيم السعافين  -.علا  :دار األهليـة،
183 -. 2019ص
ر .إ2019/9/4749 : .
ردمك 978-9957-39-316-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2172

811.9

سمرين ،رجا محمد
عواصف الخريف  /رجا محلا سلرين  -.علا  :الورثة-. 2019 ،
171ص
ر .إ2019/2/872 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2173

811.9

سمرين ،محمد رجا
سلفونية الغربة :قصارا نثرية ،خواطر يومية ،رسارل متبادلة /
محلا رجا سلرين  -.علا  :الورثة110 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2193 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
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811.9

> < 2174
السويركي ،سائد صبحي
فرا ات على لوزا الجارا  /سارا صبحا السويركا  -.علا  :دار
مجاالوي145 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5351 : .
ردمك 978-9957-02-689-9 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2175

811.9

الشامي ،ديانا خليل
مرايا الروح  /ديانا خليل الشاما  -.علا  :دار جرير-. 2019 ،
112ص
ر .إ2018/4/1672 : .
الواصفات / :الخواطر األدبية//العصر الحايث/
> < 2176

811.9

شاهين ،آمال عزيز
أكاليل ال وى  /آمال عزيز اهين  -.علا  :دار اللبادرا-. 2019 ،
73ص
ر .إ2019/6/3113 : .
ردمك 978-9923-26-012-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث//األدب العربا/
> < 2177

811.9

الشاوي ،رجاء مراد
جو وتغاريا  /رجاء مراد الشاوي  -.علا  :دار زهاي،
213 -.2019ص
ر .إ2019/7/3826 : .
ردمك 978-9923-17-099-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2178

811.9

شبلي ،سعد شاكر
أميسا ضوء القلر  /سعا
233 -.2019ص
ر .إ2018/1/263 : .
ردمك 978-9957-88-412-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
اكر
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بلا  -.علا  :دار زهرا ،

811.9

811.9

811.9

811.9

811.9

> < 2179
شرتح ،عصام عبد السالم
تقنيات التشكيل الشعري فا الشعر العربا اللعاصر  :دراسة فا
بنية القصياا اللعاصرا  /عصام عبا السالم رتح  -.علا  :دار دجلة،
224 -.2019ص
ر .إ2018/7/3202 : .
ردمك 978-9957-71-940-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2180
شرتح ،عصام عبد السالم
توترات النص الشعري :قراءا جلالية فا عرية النص  /عصام
عبا السالم رتح  -.علا  :دار الخليج168 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3890 : .
ردمك 978-9923-23-026-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//األسلوب األدبا//األدب
العربا/
> < 2181
شرتح ،عصام عبد السالم
رؤى جلالية فا عر عبا الكريم الناعم  /عصام عبا السالم
رتح -.علا  :دار اللعتز286 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5581 : .
ردمك 978-9957-65-178-7 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//العصر
الحايث/
> < 2182
شرتح ،عصام عبد السالم
فتنة اإلزاحة فا النص الحااثا( :دراسات فا الشعرية اللعاصرا)/
عصام عبا السالم رتح  -.علا  :دار دجلة358 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3201 : .
ردمك 978-9957-71-941-8 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2183
شرتح ،عصام عبد السالم
اللغة واللذا الشعرية عنا وهيب عجلا :دراسة تأسيسية فا جلالية
اللغة الشعرية  /عصام عبا السالم رتح  -.علا  :دار الخليج-. 2019 ،
226ص
ر .إ2018/11/5622 : .
ردمك 978-9957-615-90-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//العصر
الحايث/

456

811.9

811.9

811.9

> < 2184
شرتح ،عصام عبد السالم
مؤ رات الحنكة الجلالية فا بنية القصياا اللعاصرا  /عصام عبا
السالم رتح  -.علا  :دار اللعتز165 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5331 : .
ردمك 978-9957-65-176-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//العصر
الحايث/
> < 2185
شرتح ،عصام عبد السالم
مثيرات الخطاب الحااثا :قراءا نصية فا الحااثة الشعرية /
عصام عبا السالم رتح  -.علا  :دار الخليج159 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3889 : .
ردمك 978-9923-23-027-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//األسلوب األدبا//األدب
العربا/
> < 2186
شرتح ،عصام عبد السالم
ملانعة النص ومضلراته الحااثوية :مضلرات النص الحااثا /
عصام عبا السالم رتح  -.علا  :دار دجلة188 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3200 : .
ردمك 978-9957-71-942-5 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2187

811.9

الشريف ،تيسير عباس
اعرية النص األنثوي فا عر أ جا هناي :دراسة أسلوبية
بالغية  /تيسير عباس الشريف  -.علا  :دار كنوز اللعرفة-. 2019 ،
1398ص
ر .إ2018/5/2233 : .
ردمك 978-9957-74-730-5 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2188

811.9

الشلبي ،إيهاب
مبترداً بناري  /إي اب الشلبا  -.علا  :وزارا الثقافة-. 2019 ،
156ص
ر .إ2019/6/3098 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

457

> < 2189
811.9

811.9

شيخة ،محمد األمين
التفضيل الجلالا فا الشعر الحايث :عر الل جر بأمريكا  /محلا
األمين يخة  -.إربا :عالم الكتب الحايث122 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2070 : .
ردمك 978-9957-686-54-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2190
الصالح ،مازن عبد القادر
أعاديكم  /ماز عبا القادر الصالح  -.علا  :دار أزمنة-. 2019 ،
86ص
ر .إ2019/4/2186 : .
ردمك 978-9957-09-800-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2191

811.9

صباح ،سليم عبد القادر
كأس الزنابق  /سليم عبا القادر صباح  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
138ص
ر .إ2019/11/6042 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2192

811.9

صباح ،سليم عبد القادر
وللريحا بوصلة  /سليم عبا القادر صباح  -.علا  :اللؤلف،
140 -. 2019ص
ر .إ2019/11/6041 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2193

811.9

الصح ،ميساء موفق
عربية هذي أنا  /ميساء موفق الصح  -.علا  :دار يافا العللية،
118 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2798 : .
ردمك 978-9957-697-70-9 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2194

811.9

الصدر ،هنادي عصام
هنادي  /هنادي عصام الصار  -.علا  :دار هبه-. 2019 ،
214ص
ر .إ2016/9/4351 : .
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/

458

> < 2195
811.9

ضباغ ،عادل محمود
التربية الجلالية واإلبااع األدبا :مقاربة ديااكتيكية  /عادل محلود
ضباغ  -.إربا :عالم الكتب الحايث246 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2107 : .
ردمك 978-9957-686-78-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2196

811.9

811.9

الضمور ،رويدة أحمد
ودق  /روياا أحلا الضلور  -.علا  :دار أزمنة71 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4038 : .
ردمك 978-9957-09-805-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2197
الضمور ،عماد عبد الوهاب
عارر النص :تجليات قصياا النثر فا عر نادر هاى  /علاد عبا
الوهاب الضلور  -.علا  :اآل نا رو 179 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5787 : .
ردمك 978-9923-13-163-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//النثر العربا//األدب العربا//النقا
األدبا/
> < 2198

811.9

الضوات ،وداد محمد
بين ود وورد  /وداد محلا الضوات  -.علا  :وداد محلا الضوات،
153 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1830 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2199

811.9

ضيف هللا ،بشير
أساليب الشعرية اللغاربية اللعاصرا :مقاربة أسلوبية ،إحصارية،
البنية اإليقاعية  /بشير ضيف هللا  -.علا  :من اللحيط إلى الخليج-. 2019 ،
275ص
ر .إ2018/8/3970 : .
ردمك 978-9923-704-56-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث//اللغرب/

459

> < 2200
811.9

الطائي ،ذياب فهد
مقاربات فا اللنجز الشعري للشاعر اإلماراتا حبيب الصايغ:
دراسة نقاية  /ذياب ف ا الطارا  -.علا  :دار غيااء166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5682 : .
ردمك 978-9957-96-609-6 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//الشعر العربا//العصر
الحايث/
> < 2201

811.9

الطائي ،عزيزة عبدهللا
خذ بياي فقا رحل الخريف  /عزيزا عباهللا الطارا  -.علا  :اآل
نا رو 72 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5122 : .
ردمك 978-9923-13-056-8 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2202

811.9

العامري ،لبيد مبارك
بوسعا أ أقول  /لبيا مبارك العامري  -.علا  :اآل نا رو ،
152 -. 2019ص
ر .إ2019/9/4634 : .
ردمك 978-9923-13-152-7 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصرالحايث/
> < 2203

811.9

العاني ،خالد عبد الكريم
قصارا الشوق والحنين من الغربة  /خالا عبا الكريم العانا -.
علا  :دار دجلة129 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4280 : .
ردمك 978-9957-71-979-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2204

811.9

العاني ،خالد عبد الكريم
قصارا الغزل  /خالا عبا الكريم العانا  -.علا  :دار دجلة،
89 -.2019ص
ر .إ2018/8/4282 : .
ردمك 978-9957-71-977-7 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/

460

> < 2205
811.9

811.9

811.9

811.9

811.9

العاني ،خالد عبد الكريم
قصارا من الغربة آهات وحسرات  /خالا عبا الكريم العانا -.
علا  :دار دجلة123 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4279 : .
ردمك 978-9957-71-980-7 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2206
عبد القادر ،عباس محمد
بصلة عرية متليزا :قراءات فا عر عز الاين اللناصرا /
عباس محلا عبا القادر  -.علا  :دار الصايل486 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/909 : .
ردمك 978-9923-710-34-0 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2207
عبد القادر ،عباس محمد
البنية اإليقاعية فا عر عز الاين اللناصرا :دراسات نقاية /
عباس محلا عبا القادر  -.علا  :دار الصايل256 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/911 : .
ردمك 978-9923-710-35-7 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2208
عبد القادر ،عباس محمد
الشاعر العربا الكبير عز الاين اللناصرا يتوهج كنعا  :مختارات
عرية و ادات  /عباس محلا عبا القادر  -.علا  :دار الصايل-. 2019 ،
345ص
ر .إ2019/2/908 : .
ردمك 978-9923-710-33-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2209
عبد القادر ،عباس محمد
اعر ال يناسبه االنحناء :عز الاين اللناصرا اعراً وناقااً
(إ ارات و ادات)  /عباس محلا عبا القادر  -.علا  :دار الصايل-. 2019 ،
519ص
ر .إ2018/9/4374 : .
ردمك 978-9923-710-12-8 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//فلسطين/

461

811.9

> < 2210
عبد القادر ،عباس محمد
قصة حب جزاررية حيزية (محلا بن قيطو وعز الاين
اللناصرا) /عباس محلا عبا القادر  -.علا  :دار الصايل212 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4375 : .
ردمك 978-9923-710-11-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//الجزارر/
> < 2211

811.9

عبدهللا ،فتحي علي
العودا إلى الجذور  /فتحا علا عباهللا  -.علا  :دار اللأمو ،
104 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2907 : .
ردمك 978-9957-77-511-7 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2212

811.9

عبدهللا ،فتحي علي
النقش بالقوافا :ديوا
اللأمو 176 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2906 : .
ردمك 978-9957-77-510-0 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث//األدب العربا/

عري  /فتحا علا عباهللا  -.علا  :دار

> < 2213
811.9

عبوة ،بركات أكرم
عر :درا قلبا  /بركات أكرم عبوا  -.علا  :دار ابن
ديوا
بطوطة98 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/868 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2214

811.9

العبود ،بسام
ظلأ القراب  /بسام العبود  -.علا  :من اللحيط إلى الخليج،
125 -.2019ص
ر .إ2019/5/2570 : .
ردمك 978-9923-740-31-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

462

> < 2215
811.9

عبيد ،سناء عاهد
من نافذتا  /سناء عاها عبيا  -.علا  :جسور ثقافية-. 2019 ،
139ص
ر .إ2018/12/6316 : .
ردمك 978-9957-601-28-7 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2216

811.9

عبيد ،محمد صابر
التنوير الشعري  /محلا صابر عبيا  -.علا  :دار فضاءات،
316 -.2019ص
ر .إ2019/1/66 : .
ردمك 978-9923-729-64-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//األدب
العربا/
> < 2217

811.9

عبيد ،محمد صابر
الحااثة الشعرية :حاود الرؤيا وحاود التشكيل  /محلا صابر عبيا-.
علا  :دار فضاءات326 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/68 : .
ردمك 978-9923-729-67-0 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//األدب
العربا/
> < 2218

811.9

العتوم ،مها محمود
غرف علوية  /م ا محلود العتوم  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
175ص
ر .إ2019/4/1894 : .
ردمك 978-9957-39-293-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2219

811.9

عثامنة ،جميل علي
لواعج حب  /جليل علا عثامنة  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
78ص
ر .إ2019/8/4194 : .
ردمك 978-9923-25-210-9 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

463

> < 2220
811.9

عثمان ،بدر أحمد
ترجلة باخ  /بار أحلا عثلا  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
102ص
ر .إ2018/12/6235 : .
ردمك 978-9957-39-278-9 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2221

811.9

811.9

العدوان ،أمينة ماجد
أخا سلطا على سجادا الخلود تلاد  /أمينة ماجا العاوا  -.علا :
دار أزمنة98 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/734 : .
ردمك 978-9957-09-794-3 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2222
العريدي ،عدنان عبد محمود السباتين
الوطن اللسافر :معين الشاعر الثارر اإلنسا  /عانا عبا محلود
السباتين العرياي  -.علا  :دار الشروق179 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1828 : .
ردمك 978-9957-00-736-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//النقا األدبا/
> < 2223

811.9

العقل ،سوزان عبدهللا
فوضى اللشاعر  /سوزا عباهللا العقل  -.علا  :دار األبرار،
99 -. 2019ص
ر .إ2019/9/5174 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2224

811.9

العالق ،علي جعفر
فا مايح النصوص :قراءات نقاية حليلة  /علا جعفر العالق -.
ط -. 2علا  :دار فضاءات138 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2713 : .
ردمك 978-9923-716-28-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//العصر الحايث/

464

811.9

> < 2225
عالوي ،ضباعة عبد العزيز
أثر اختالف رواية الشعر فا توجيه اللعنى :عينية أبا ذؤيب فا
ديوا ال ذليين إطارا  /ضباعة عبا العزيز عالوي  -.علا  :دار الجنا ،
380 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2929 : .
ردمك 978-9957-649-68-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//التحليل األدبا//األدب
العربا/
> < 2226

811.9

811.9

عمر ،أحمد غسان
سلم على األقصى  /أحلا غسا علر  -.علا  :اآل نا رو ،
263 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3964 : .
ردمك 978-9923-13-138-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2227
العمري ،مريم عبد القادر
جزيئات جامحة  /مريم عبا القادر العلري  -.علا  :دار أمجا،
304 -. 2019ص
ر .إ2019/1/525 : .
ردمك 978-9957-67-297-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2228

811.9

811.9

العموش ،ليالي عبدهللا
نبض الليالا نبض وطن  /ليالا عباهللا العلوش  -.علا  :دار عالم
الثقافة106 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6055 : .
ردمك 978-9957-73-205-9 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2229
عوجان ،كفاية عبد القادر
حايث الصلت  /كفاية عبا القادر عوجا  -.علا  :دار دجلة،
221 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5292 : .
ردمك 978-9957-71-995-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

465

811.9

> < 2230
عودة هللا ،عبد الرحيم سليمان
قلق أنا  /عبا الرحيم سليلا عودا هللا  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
283ص
ر .إ2019/11/5922 : .
ردمك 978-9957-67-381-9 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2231

811.9

811.9

عودة ،صابرين أحمد
هنيئا للوتنا  /صابرين أحلا عودا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
140ص
ر .إ2019/8/4137 : .
ردمك 978-9923-25-208-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2232
عودة" ،مظهر عاصف" أحمد
فلسفات جنازا " /مظ ر عاصف" أحلا عودا  -.علا  :اللؤلف،
139 -. 2019ص
ر .إ2019/8/4396 : .
ردمك 978-9957-67-335-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2233

811.9

العيايده ،عاطف خلف
دفقات  /عاطف خلف العياياه  -.علا  :وزارا الثقافة-. 2019 ،
150ص
ر .إ2019/2/1053 : .
ردمك 978-9957-94-529-9 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2234

811.9

غرايبة ،محمود محمد
الجرح اللفتوح  /محلود محلا غرايبة  -.إربا :دار الكتاب الثقافا،
136 -. 2019ص
ر .إ2018/12/5905 : .
ردمك 978-9923-711-62-0 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/

466

> < 2235
811.9

غريب ،مسعود
الشاها الشعري :دراسة معجلية بالغية (الكشاف للزمخشري
عينة) /مسعود غريب  -.علا  :دار اللعتز289 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4214 : .
ردمك 978-9957-65-171-8 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا/
> < 2236

811.9

غنيم ،باسمة محمد
اقطفنا مرتين  /باسلة محلا غنيم  -.علا  :اآل
وموزعو 147 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2657 : .
ردمك 978-9923-13-114-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

نا رو

> < 2237
811.9

غنيم ،عفاف محمد
نقش فوق فاه الزمن  /عفاف محلا غنيم  -.علا  :اللؤلف،
188 -. 2019ص
ر .إ2019/2/932 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2238

811.9

غنيمة ،أنيس رائد
جنازا العب خفة  /أنيس رارا غنيلة  -.علا  :دار األهليـة،
159 -.2019ص
ر .إ2018/10/5378 : .
ردمك 978-9957-39-272-7 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2239

811.9

غيث ،محمد أحمد
به إنسا
179ص
ر .إ2018/11/5596 : .
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/

 /محلا أحلا غيث  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،

> < 2240
811.9

الفايز ،مفلح النمر
ديوا ساد الغلام  /مفلح النلر الفايز  -.علا  :دار عالم الثقافة،
83 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1372 : .
ردمك 978-9957-73-241-7 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

467

> < 2241
811.9

القاسم ،راغب محمد
رسالة إلى اللتنبا :ديوا
أمجا132 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/33 : .
ردمك 978-9957-99-935-3 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/

عر  /راغب محلا القاسم  -.علا  :دار

> < 2242
811.9

قاسي ،صبيرة سعيد
دراسات فا الشعر العربا القايم والحايث  /صبيرا سعيا قاسا،
رابح سعيا ملوك  -.علا  :مؤسسة الوراق145 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1739 : .
ردمك 978-9957-33-728-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//التحليل األدبا//األدب
العربا/
> < 2243

811.9

القاضي ،صائب عدنان
قليص الذنب  /صارب عانا القاضا  -.علا  :دار يافا العللية،
92 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5031 : .
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2244

811.9

القاضي ،فادي فاروق
مارة مقطع لصيف متوسطا مرتبك  /فادي فاروق القاضا -.
علا  :دارهبة109 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5935 : .
ردمك 978-9923-731-05-5 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2245

811.9

القرعان ،فايز عارف
الصورا وتلاسك النص :دراسة فا عر عبيا بن األبرص  /فايز
عارف القرعا  -.إربا :عالم الكتب الحايث202 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2019 : .
ردمك 978-9957-686-32-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//األدب العربا/

468

> < 2246
811.9

القضاة ،أحمد حسن
األعلال الشعرية الكاملة  /أحلا حسن القضاا  -.علا  :دار الجنا ،
 -. 2019مج264(4ص)
ر .إ2018/4/1673 : .
ردمك 978-9957-649-43-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2247

811.9

القضاة ،نوح منعم
بوح عجلو =  / N e peDHmhf Impmrhنوح منعم القضاا -.
عجلو  :اللؤلف105 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1115 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2248

811.9

القطاطشه ،نبيله حمد
جاارل الورد  /نبيله حلا القطاطشه  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
87ص
ر .إ2019/3/1165 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2249

811.9

كحلوش ،فتيحة
الخطاب الشعري العربا اللعاصرا وسلطة اللرجعيات  /فتيحة
كحلوش  -.علا  :مركز الكتاب األكاديلا394 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1872 : .
ردمك 978-9957-35-329-2 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//الشعر العربا/
> < 2250

811.9

811.9

الكعبي ،رائد حاكم
تأويل ال وية :قراءا سوسيو ثقافية فا الشعرية العراقية اللعاصرا
جيل التسعينات  /رارا حاكم الكعبا  -.علا  :دار أمجا300 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1221 : .
ردمك 978-9957-99-752-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//العصر الحايث/
> < 2251
الكواملة ،أحمد عبد المجيد
مقامات  /أحلا عبا اللجيا الكواملة  -.علا  :دار أموا -. 2019 ،
182ص
ر .إ2016/8/3669 : .
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
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811.9

811.9

811.9

811.9

> < 2252
الكوفحي ،ابراهيم محمد
األعلال الشعرية  /ابراهيم محلا الكوفحا  -.علا  :اللؤلف،
512 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1706 : .
ردمك 978-9957-67-257-7 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2253
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية
فا عشرا مجلاات ( عراء العصر الحايث)  /فالح نصيف الحجية الكيالنا -.
علا  :دار دجلة -. 2019 ،مج614(9ص)
ر .إ2019/5/2384 : .
ردمك 978-9923-732-37-3 :
الواصفات / :الشعراء//العصر الحايث//الشعر العربا/
> < 2254
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية
فا عشرا مجلاات ( عراء اللعاصرا)  /فالح نصيف الحجية الكيالنا  -.علا :
دار دجلة -. 2019 ،مج706(10ص)
ر .إ2019/5/2327 : .
ردمك 978-9923-732-26-7 :
الواصفات / :الشعراء//العصر الحايث//الشعر العربا/
> < 2255
الكيالني ،فالح نصيف الحجية
موسوعه عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية
فا عشرا مجلاات ( عراء الن ضة العربية)  /فالح نصيف الحجية الكيالنا -.
علا  :دار دجلة -. 2019 ،مج372(8ص)
ر .إ2019/5/2325 : .
ردمك 978-9923-732-28-1 :
الواصفات / :الن ضة العربية//الشعراء//العصر الحايث/
> < 2256

811.9

لباد ،سالم
صورا األمير عبا القادر فا الشعر الشعبا  /سالم لباد  -.علا :
دار األيام155 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1189 : .
ردمك 978-9957-95-545-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب الشعبا//العصر الحايث/
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> < 2257
811.9

لفتاحة ،عبلة
ألنك الروح وأنا الجسا  /عبلة لفتاحة  -.علا  :دار ابن بطوطة،
162 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1701 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2258

811.9

ماء العينين ،العالية
التبراع نساء على أجنحة الشعر  /العالية ماء العينين  -.علا  :دار
فضاءات200 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6283 : .
ردمك 978-9923-729-57-1 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//النقا األدبا//التحليل
األدبا/
> < 2259

811.9

811.9

ماجد ،معز محمد
غير بعيا من هنا  /معز محلا ماجا  -.علا  :دار األهليـة،
93 -.2019ص
ر .إ2019/9/4747 : .
ردمك 978-9957-39-314-4 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2260
المجالي ،طارق عبد القادر
عر نزار قبانا :دراسة أسلوبية  /طارق عبا القادر اللجالا -.
علا  :اآل نا رو 306 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1588 : .
ردمك 978-9923-13-144-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2261

811.9

811.9

محجوبي ،محمد
النلل يأكل النلل إلى ينابيع ( :ترنيلات قصصية عرية)  /محلا
محجوبا  -.علا  :دار ابن بطوطة72 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/392 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2262
محمد ،محمد أغ
الشعر العربا عنا الطوارق :كل سلوك نلوذجا ً  /محلا أغ محلا -.
علا  :دار فضاءات550 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3298 : .
ردمك 978-9923-729-92-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//األدب العربا/
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811.9

811.9

> < 2263
محمود ،محمود عبد الفتاح
حبيبتا  /محلود عبا الفتاح محلود 130 -.ص -. .علا  :اللؤلف،
2019
ر .إ2019/7/3874 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2264
المرسومي ،علي صليبي
بالغة القصياا الحايثة :تلظ رات الشكل وتجوهرات الااللة
(قراءات فا عرية عبا الرزاق الربيعا)  /علا صليبا اللرسوما  -.علا :
اآل نا رو 106 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2656 : .
ردمك 978-9923-13-113-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2265

811.9

المزايده ،بكر عوض
تقاسيم على أوتار الزمن  /بكر عوض اللزاياه  -.علا  :وزارا
الثقافة79 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/938 : .
ردمك 978-9957-94-543-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث /
> < 2266

811.9

المساعيد ،راكان فياض
تلثال الظالل  /راكا فياض اللساعيا  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
112ص
ر .إ2018/12/6090 : .
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2267

811.9

مسعد ،محمد سعيد
الصورا فا عر اللقالح :األبعاد الرمزية والسيكولوجية (قراءه
تأويلية فا سيلوطيقا النص)  /محلا سعيا مسعا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
200ص
ر .إ2018/3/1222 : .
ردمك 978-9957-99-753-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//العصر الحايث/

472

> < 2268
811.9

مصري ،فخرية قاسم
ترانيم  /فخرية قاسم مصري  -.علا  :دار األبرار-. 2019 ،
131ص
ر .إ2019/11/5722 : .
الواصفات / :الشعر العربا//الخواطر األدبية//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2269

811.9

811.9

811.9

811.9

المطيريين ،بشار مخلد
آليات التناص فا عر حيار محلود وحبيب الزيودي  /بشار مخلا
اللطيريين  -.علا  :اللؤلف318 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1914 : .
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا //التحليل األدبا //األدب
العربا/
> < 2270
مكاوي ،طارق عبد الرحمن
دما جر سالب :عر  /طارق عبا الرحلن مكاوي  -.علا  :اآل
نا رو 164 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3366 : .
ردمك 978-9923-13-020-9 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2271
المالح ،عبد الكريم علي
عبيات  /عبا الكريم علا اللالح  -.علا  :دار األبرار-. 2019 ،
131ص
ر .إ2019/3/1185 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2272
المناصرة ،محمد عز الدين
حارس النص الشعري :حوارات ومقاالت نقاية  /محلا عز الاين
اللناصرا  -.علا  :دار الصايل488 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5994 : .
ردمك 978-9923-710-29-6 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//الشعراء
العرب/
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811.9

811.9

> < 2273
المناصرة ،محمد عز الدين
الشعر العربا الحايث :مقاربات فا الحااثة اللقاومة والفاعلية /
محلا عز الاين اللناصرا  -.علا  :دار الصايل631 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5691 : .
ردمك 978-9923-710-25-8 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//النقا األدبا//التحليل
األدبا/
> < 2274
منصور ،فاتن أنور محمود
رسارل الزيتو من اللغرب إلى القاس  /فاتن أنور محلود
منصور ،حسن رفقا رفيقا  -.علا  :اآل نا رو 113 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1526 : .
ردمك 978-9923-13-101-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2275

811.9

منصور ،فاطمة محمد
هلسات القلر  /فاطلة محلا منصور  -.علا  :دار يافا العللية،
105 -. 2019ص
ر .إ2019/9/4974 : .
ردمك 978-9923-32-023-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا/
> < 2276

811.9

الموسوي ،علي حميد
نلاذ من فنو األدب الشعبا  / 2علا حليا اللوسوي  -.علا :
دار أزمنة165 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4459 : .
ردمك 978-9957-09-807-0 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب الشعبا//األدب العربا//العصر
الحايث/
> < 2277

811.9

مياس ،خالد الفهد
رفات الشوق  /خالا الف ا مياس  -.إربا :دار الكتاب الثقافا،
170 -. 2019ص
ر .إ2019/11/5735 : .
ردمك 978-9923-711-65-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
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> < 2278
811.9

نبورة ،رزان ناظم
خير  /رزا
143ص
ر .إ2018/9/4526 : .
ردمك 978-9957-39-271-0 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/

ناظم نبورا  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،

> < 2279
811.9

نصير ،مهدي
امرأا حجرية  /م اي نصير  -.علا  :دار هبة222 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6130 : .
ردمك 978-9923-731-07-9 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2280

811.9

نعجة ،سهى فتحي
بصيرا علياء  /س ى فتحا نعجة  -.علا  :اآل نا رو -.2019 ،
167ص
ر .إ2019/2/723 : .
ردمك 978-9923-13-096-4 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2281

811.9

النمري ،سليم خليل
التسعينات :مجلوعة قارا نظلت بعا بلوغ الشاعر التسعين من
العلر  /سليم خليل النلري  -.إربا :عالم الكتب الحايث292 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4117 : .
ردمك 978-9923-14-026-0 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2282

811.9

نهيا ،صالح محمود
الشعوبية وأثرها فا الشعر العربا  /صالح محلود ن يا  -.علا :
دار الجنا 476 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2580 : .
ردمك 978-9957-649-66-1 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//األدب العربا/
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> < 2283
811.9

811.9

هارون ،رشيد محمد
مصادر الصورا فا عر حليا سعيا  /ر يا محلا هارو -.
علا  :دار هبة194 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1801 : .
ردمك 978-9923-731-13-0 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//التحليل األدبا//األدب
العربا/
> < 2284
وارهام ،أحمد بلحاج آية
ديوا الحلامات  /أحلا بلحا آية وارهام  -.علا  :مركز الكتاب
األكاديلا116 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4874 : .
ردمك 978-9957-35-365-0 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2285

811.9

الوافي ،خليل
صرخة الطين  /خليل الوافا  -.علا  :دار فضاءات-. 2019 ،
340ص
ر .إ2018/11/5879 : .
ردمك 978-9923-729-48-9 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
> < 2286

811.9

وعل ،دعاء محمد
قالوا كفى :ديوا
71 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3904 : .
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/

عر  /دعاء محلا وعل  -.علا  :دار اللبادره،

811.9

> < 2287
ولد عبد السالم ،وزنة
خواطر عرية عيو الكوثر  /وزنة ولا عبا السالم  -.علا :
دار ابن بطوطة73 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/191 : .
ردمك 978-9957-604-99-8 :
الواصفات / :الشغر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

476

811.9

811.90561

811.90563

> < 2288
يوسف ،سميح محمود
آمال وآالم  /سليح محلود يوسف  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
275ص
ر .إ2019/9/5039 : .
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2289
شرتح ،عصام عبد السالم
أساليب التكرار فا لغة الحااثة الشعرية فا سورية  /عصام عبا
السالم رتح  -.علا  :دار اللعتز249 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1261 : .
ردمك 978-9957-65-192-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//األدب
العربا/
> < 2290
السعدون ،نادية هناوي
أميرا الرها  :دراسات نقاية وجلالية فا قصياا النثر الراهنة فا
العراق  /نادية هناوي السعاو  -.علا  :دار غيااء259 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6270 : .
ردمك 978-9957-96-646-1 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//الشعر العربا//العراق/
> < 2291

811.90563

الصعب ،أحمد علي
وثيقة على جارا الرصافا  /أحلا علا الصعب  -.علا  :دار
غيااء106 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6168 : .
ردمك 978-9957-96-640-9 :
الواصفات / :األدب العربا//الشعر العربا//العصر الحايث/
/العراق/
> < 2292

811.90563

عطيوي ،حاكم فضيل
الرؤى الشعرية :دراسة فا عر مظفر النواب  /حاكم فضيل
عطيوي  -.علا  :دار أمجا420 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2935 : .
ردمك 978-9923-25-170-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//األدب العربا//العراق/

477

> < 2293
811.90563

النعيمي ،محمد جميل
العنوا فا عر ذنو األطرقجا :دراسة تحليلية  /محلا جليل
النعيلا  -.علا  :دار الخليج225 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3521 : .
ردمك 978-9923-23-022-0 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//األسلوب األدبا/
/األدب العربا//العراق/
> < 2294

811.90564

خليفة ،صالح موسى
جوهرا اللاارن  /صالح موسى خليفة  -.علا  :دار اللأمو ،
88 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3910 : .
ردمك 978-9957-77-518-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
/فلسطين/
> < 2295

811.90564

شعث ،أحمد جبر
األسطورا فا الشعر الفلسطينا اللعاصر  /أحلا جبر عث -.
علا  :دار مجاالوي432 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5348 : .
ردمك 978-9957-02-686-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//الشعر العربا/
/فلسطين/
> < 2296

811.90564

811.905691

النوافعة ،جمال فالح
أثر القرآ الكريم فا الشعر الفلسطينا الحايث  /جلال فالح
النوافعة  -.علا  :وزارا الثقافة160 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1102 : .
ردمك 978-9957-94-544-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
/فلسطين/
> < 2297
الزعابي ،محمد محمد الصاحي
بحر ماينة كلباء  /محلا محلا الصاحا الزعابا  -.علا  :دار
حنين303 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5323 : .
ردمك 978-9957-17-806-2 :
الواصفات / :الشعر العربا//العصر الحايث//اإلمارات العربية
اللتحاا/

478

> < 2298
811.9282

جراد ،سراج أحمد
جنة الحروف  /سرا أحلا جراد  -.علا  :دار أ -. 2019 ،
32ص
ر .إ2019/1/54 : .
ردمك 978-9923-725-40-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//أدب األطفال/
> < 2299

811.9282

شبانة ،ناصر يوسف
خذ بياي :مجلوعة عرية موج ة لألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة  /ناصر يوسف بانة؛ رسوم روق بشناق  -.علا  :وزارا الثقافة،
45 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3328 : .
ردمك 978-9957-94-511-4 :
الواصفات / :الشعر العربا//أدب األطفال/
> < 2300

811.9282

عمرو ،محمد جمال
القارا الذي أطفأ النار وميسو الكلبية :حكايات عرية (/ )2
محلا جلال علرو؛ رسوم جليل الوردي  -.علا  :اللؤلف16 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4720 : .
ردمك 978-9923-727-00-3 :
الواصفات / :الشعر العربا//أدب األطفال/
> < 2301

811.9282

عمرو ،محمد جمال
القرد العادل وحذاء الطنبوري :حكايات عرية ( / )1محلا جلال
علرو؛ رسوم جليل الوردي  -.علا  :اللؤلف16 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4721 : .
ردمك 978-9957-8786-9-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//أدب األطفال/
> < 2302

811.9282

النويرة ،حنان عبده
عر األطفال( :خصارصه الفنية ومزاياه)  /حنا عباه النويرا -.
علا  :دار أمجا208 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2496 : .
ردمك 978-9957-99-790-8 :
الواصفات / :الشعر العربا//أدب األطفال//األدب العربا/

479

> < 2303
811.93

عمر ،رمضان عمر
البنية الارامية فا عر محلود درويش  /رمضا علر علر -.
علا  :دار اللأمو 319 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6169 : .
ردمك 978-9957-77-497-4 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الشعر العربا//العصر
الحايث/
> < 2304

811.93

811.9503

811.9563

قطوس ،بسام موسى
درويش على تخوم الفلسفة :اسئلة الفلسفة فا عر محلود
درويش /بسام موسى قطوس  -.علا  :دار فضاءات166 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/65 : .
ردمك 978-9923-729-62-5 :
الواصفات / :النقا األدبا//الشعر العربا//األدب العربا//العصر
الحايث/
> < 2305
طارانجي ،جاهد صدقي
أريا وطنا ً  /جاها صاقا طارانجا ،نجوى حاما جعرور -.
علا  :اآل نا رو 77 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3407 : .
ردمك 978-9923-13-127-5 :
الواصفات / :الشعر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
/تركيا/
> < 2306
الحديثي ،حمدي مخلف
حيث كا الحضور عر الستينات فا العراق  /حلاي مخلف
الحايثا  -.علا  :دار دجلة253 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4650 : .
ردمك 978-9957-71-990-6 :
الواصفات / :الشعر العربا//النقا األدبا//العراق/
> < 2307

812.0514

العدوان ،مفلح فالح
من قتل حلزا  /مفلح فالح العاوا  ،الفيتوري دومة بوكثير -.
علا  :دار األهليـة103 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6211 : .
ردمك 978-9957-39-277-2 :
الواصفات / :األدب العربا//اللسرحيات العربية//األعلال
األدبية/

480

> < 2308
812.9

812.9

812.9

812.9

812.9

البواب ،هناء علي
عشية آدم :نص مسرحا  /هناء علا البواب  -.علا  :وزارا
الثقافة84 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3105 : .
الواصفات / :النص اللسرحا//العصر الحايث/
> < 2309
الدوسكي ،بلقيس علي
نظرية التلقا فا النقا اللسرحا اللعاصر  /بلقيس علا
الاوسكا -.علا  :دار الرضوا 192 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2519 : .
ردمك 978-9957-76-653-5 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2310
الرفاعي ،ربيحة عبد الوهاب
ظل ال جير  /ربيحة عبا الوهاب الرفاعا  -.علا  :دار زهاي،
187 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4482 : .
ردمك 978-9923-17-004-5 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//العصر الحايث/
> < 2311
الرفاعي ،ربيحة عبد الوهاب
القاس  /ربيحة عبا الوهاب الرفاعا  -.علا  :دار زهاي،
97 -.2019ص
ر .إ2019/1/353 : .
ردمك 978-9923-17-050-2 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2312
الرفاعي ،ربيحة عبد الوهاب
لحم للبيع  /ربيحة عبا الوهاب الرفاعا  -.علا  :دار زهاي،
38 -. 2019ص
ر .إ2019/1/354 : .
ردمك 978-9923-17-049-6 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

481

> < 2313
812.9

سليمان ،إياد هاني
مسرحية هذيانات كسبير  /إياد هانا سليلا  -.علا  :دار الجياا،
87 -. 2019ص
ر .إ2019/2/625 : .
ردمك 978-9923-756-04-1 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//العصر الحايث/
> < 2314

812.9

سليماني ،ياسين
النور والظالل :مقاربات نقاية فا الظاهرا اللسرحية  /ياسين
سليلانا  -.علا  :دار األيام212 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4347 : .
ردمك 978-9957-95-757-5 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2315

812.9

العبادي ،علي صالح
براد اللوتى :مسرحيات  /علا صالح العبادي  -.علا  :دار ابن
النفيس130 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3013 : .
ردمك 978-9923-718-43-8 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//العصر الحايث/
> < 2316

812.9

812.9

العبادي ،علي صالح
اللخر بوصفه قاررا ً  /علا صالح العبادي  -.علا  :دار ابن
النفيس91 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5212 : .
ردمك 978-9923-718-72-8 :
الواصفات / :األدب العربا//اللسرحيات العربية//العراق/
> < 2317
العفوري ،حسام "محمد عزمي"
فلستيا  /حسام "محلا عزما" العفوري  -.علا  :اللؤلف-.2019 ،
99ص
ر .إ2019/11/5704 : .
ردمك 978-9957-67-382-6 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

482

812.9

812.9

> < 2318
عيسى ،يحيى سليم سليمان
الرؤية السياسية فا النص اللسرحا العربا  /يحيى سليم سليلا
عيسى  -.علا  :اللؤلف310 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/623 : .
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//اللسرحيات العربية/
/األدب العربا/
> < 2319
القواسمة ،محمد عبدهللا
ربيع الليل :من مسرح اللونودراما  /محلا عباهللا القواسلة -.
علا  :دار هبة156 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4529 : .
ردمك 978-9923-731-28-4 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2320

812.9

ماجد ،محمد سيف
عرية الجسا :تعليم اإلبااع اللسرحا  /محلا سيف ماجا  -.علا :
الاار اللن جية176 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2297 : .
ردمك 978-9957-608-91-0 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//النقا األدبا//العصر الحايث/
> < 2321

812.9

812.9

المذابي ،هايل علي
اللصعا فا نقا اللسرح  /هايل علا اللذابا  -.علا  :دار
اليازوري العللية100 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/4666 : .
ردمك 978-9957-12-837-1 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//النقا األدبا//العصر الحايث/
> < 2322
يعقوب ،سعيد أحمد خالد
ورد وديك الجن :مسرحية عرية  /سعيا أحلا خالا يعقوب -.
علا  :اللؤلف162 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/597 : .
الواصفات / :اللسرحيات العربية//األدب العربا//العصر
الحايث/

483

> < 2323
812.9

812.90569

812.9282

812.9282

اليعقوب ،لبنى بسام
ال با أ يورق الاحنو  /لبنى بسام اليعقوب  -.علا  :اللؤلف ،
180 -. 2019ص
ر .إ2019/1/410 : .
ردمك 978-9957-67-237-9 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//األدب العربا//العصر
الحايث/
> < 2324
علي ،عبد الرحمن زيدان
اللسرح الخليجا :كالم الفرجة بعالمات ال وية (متابعات نقاية) /
عبا الرحلن زياا علا  -.علا  :دار الخليج197 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3343 : .
ردمك 978-9923-23-019-0 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//النقا األدبا//األدب العربا/
/الخليج العربا/
> < 2325
جروان ،عبد العزيز جالل
الصايق اللفقود  /عبا العزيز جالل جروا ؛ رسوم محلا علا
القطعا  -.علا  :دار وارل16 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5557 : .
ردمك 978-9957-91-572-8 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//أدب األطفال/
> < 2326
الحطاب ،سناء صبحي
يلام األقصى :مسرحية للفتيا  /سناء صبحا الحطاب؛ رسوم
جليل الوردي  -.علا  :وزارا الثقافة48 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/39 : .
ردمك 978-9923-727-06-5 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//أدب األطفال/
> < 2327

812.9282

عمرو ،محمد جمال
حارس أحالم اللاينة :مسرحية كومياية لألطفال  /محلا جلال
علرو؛ رسوم را ا الكباريتا  -.ط -. 2علا  :اللؤلف24 -. 2019 ،ص -.
( سلسلة مسرح الطفل ؛ ) 1
ر .إ2018/10/5422 : .
ردمك 978-9923-727-03-4 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//أدب األطفال/

484

> < 2328
812.9282

812.9282

812.9282

812.9282

813.01

الكعبي ،فاضل عباس
فن كتابة مسرحية األطفال :دراسة فا األدب اللسرحا ومسرحة
األدب  /فاضل عباس الكعبا  -.علا  :دار الوضاح380 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5369 : .
ردمك 978-9923-19-003-6 :
الواصفات / :النقا األدبا//اللسرحيات العربية//أدب األطفال/
> < 2329
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحية أنا الحياا  /ابتسام عبا القادر الكاللاا  -.علا  :دار
اللن ل نا رو 16 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة مسرحيات مارسية ؛ ) 7
ر .إ2019/2/744 : .
ردمك 978-9957-93-511-5 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//أدب األطفال/
> < 2330
الكاللدة ،ابتسام عبد القادر
مسرحية صاحب الجناح  /ابتسام عبا القادر الكاللاا  -.علا  :دار
اللن ل نا رو 24 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة مسرحيات مارسية ؛ ) 4
ر .إ2019/2/748 : .
ردمك 978-9957-93-509-2 :
الواصفات / :اللسرحيات العربية//أدب األطفال/
> < 2331
ملص" ،محمد بسام" جودت
" / n IHDDpمحلا بسام"
مسرحا الصغير = n eDu
جودت ملص  -.علا  :اللؤلف104 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2248 : .
الواصفات / :مسرح األطفال//اللسرح التعليلا//مسرح
الامى//تنلية القارات//أدب األطفال//األدب العربا//األدب اللترجم/
> < 2332
خلف ،المعتصم عبدهللا
أقرب من البعيا بقليل  /اللعتصم عباهللا خلف  -.علا  :دار
فضاءات176 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5857 : .
ردمك 978-9923-729-43-4 :
الواصفات / :األدب العربا//القصص العربية//العصر الحايث/

485

813.01

813.03

> < 2333
العايدي ،سندس ابراهيم
كنت أنا  /سناس ابراهيم العاياي  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
108ص
ر .إ2019/7/3401 : .
ردمك 978-9923-17-084-7 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2334
أبو الهيجاء ،محمد ادريس
بريا  / 156محلا ادريس أبو ال يجاء  -.إربا :دار الكتاب الثقافا،
364 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3385 : .
ردمك 978-9923-711-56-9 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2335

813.03

813.03

أبو جامع ،نور عادل
مرارا ق وا  /نور عادل أبو جامع  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
243ص
ر .إ2019/11/5777 : .
ردمك 978-9957-91-681-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2336
أبو حشيش ،جهاد أحمد
تفاحة العابا  /ج اد أحلا أبو حشيش  -.علا  :دار فضاءات،
225 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3291 : .
ردمك 978-9923-729-96-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2337

813.03

أبو خضرة ،إلهام أحمد
إحاى عشر يوما ً للعبث  /إل ام أحلا أبو خضرا  -.علا  :دار
فضاءات245 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/936 : .
ردمك 978-9923-729-71-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

486

813.03

> < 2338
أبو دية ،حسن عبد السالم
مرآا واحاا ال تكفا :رواية  /حسن عبا السالم أبو دية  -.علا :
اآل نا رو 97 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6331 : .
ردمك 978-9923-13-080-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2339

813.03

813.03

أبو سبلة ،عال زياد
أحببته مقاوما ً  /عال زياد أبو سبلة  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
260ص
ر .إ2018/11/5720 : .
ردمك 978-9923-17-025-0 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2340
أبو سردانة ،أحمد ابراهيم
ابو الراكز  /أحلا ابراهيم أبو سردانة  -.علا  :دار يافا العللية،
62 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3971 : .
ردمك 978-9957-697-78-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2341

813.03

أبو سل ،أمل يوسف
أمل تحت اللج ر  /أمل يوسف أبو سل  -.علا  :اللؤلف،
129 -.2019ص
ر .إ2019/11/5776 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2342

813.03

813.03

أبو سيف ،عاطف طالل
مشاا ال يعبرو الطريق  /عاطف طالل أبو سيف  -.علا  :دار
األهليـة205 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6232 : .
ردمك 978-9957-39-280-2 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2343
أبو شاور ،رشاد محمود
ترويض النسر  /ر اد محلود أبو اور  -.علا  :دار الشروق،
250 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1156 : .
ردمك 978-9957-00-734-8 :
الواصفات / :الروايات//األدب العربا//العصر الحايث/

487

813.03

813.03

> < 2344
أبو شندي ،عصام حسين
مالبس عسكرية  /عصام حسين أبو ناي  -.اللفرق :اللؤلف،
304 -. 2019ص
ر .إ2019/1/376 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2345
أبو صبيح ،هديل هارون
أين أنت  /هايل هارو أبو صبيح  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
128ص
ر .إ2019/1/355 : .
ردمك 978-9923-17-048-9 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2346

813.03

أبو طربوش ،رائد
هارمونيكا  /رارا أبو طربوش  -.علا  :دار الرواية العربية،
230 -. 2019ص
ر .إ2019/9/4483 : .
ردمك 978-9923-747-28-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2347

813.03

أحمد ،طارق الطيب
بيت النخيل  /طارق الطيب أحلا  -.علا  :دار أزمنة-. 2019 ،
404ص
ر .إ2019/10/5496 : .
ردمك 978-9957-09-815-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2348

813.03

813.03

األزرعي ،موسى نزال
زمن مرجانة  /موسى نزال األزرعا  -.علا  :اآل نا رو ،
299 -. 2019ص
ر .إ2019/2/795 : .
ردمك 978-9923-13-118-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2349
األسعد ،أسعد عبد المنعم
هناك فا سلرقنا  /أسعا عبا اللنعم األسعا  -.علا  :جسور ثقافية،
172 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2270 : .
ردمك 978-9957-601-33-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

488

813.03

> < 2350
إنشاصي ،ابراهيم محمد
ادي واللوت اللؤكا  /ابراهيم محلا إنشاصا  -.علا  :اللؤلف،
90 -. 2019ص
ر .إ2018/1/313 : .
ردمك 978-9957-8784-4-3 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2351

813.03

ابراهيم ،دعاء محمود
الكثير من ال راء  /دعاء محلود ابراهيم  -.علا  :دار األهليـة،
117 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2431 : .
ردمك 978-9957-39-298-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2352

813.03

اسماعيل ،جمال ناجي
ثلو الليلة األخيرا  /جلال ناجا اسلاعيل  -.علا  :دار الشروق،
278 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6236 : .
ردمك 978-9957-00-731-7 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2353

813.03

813.03

اندي ،اسماعيل عثمان
ابن كوجك  /اسلاعيل عثلا اناي  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
233ص
ر .إ2019/2/575 : .
ردمك 978-9957-67-226-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2354
بترسون ،دالل عبد الغني
غربة الحجل  /دالل عبا الغنا بترسو  -.علا  :دار األهليـة،
279 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1812 : .
ردمك 978-9957-39-291-8 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

489

> < 2355
813.03

البخيت ،مخلد بركات
ما نااال  /مخلا بركات البخيت  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
182ص
ر .إ2019/5/2584 : .
ردمك 978-9957-39-305-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2356

813.03

بدر ،ليانة عبد الرحيم
أرض السلحفاا  /ليانة عبا الرحيم بار  -.علا  :دار األهليـة،
286 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2020 : .
ردمك 978-9957-39-295-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2357

813.03

بردى ،هيثم بهنام
أح  /هيثم ب نام بردى  -.علا  :اآل نا رو 75 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6323 : .
ردمك 978-9923-13-084-1 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2358

813.03

813.03

813.03

بشناق ،لواحظ
مانشيت :رواية  /لواحظ بشناق  -.علا  :دار حنين-. 2019 ،
123ص
ر .إ2019/3/1079 : .
ردمك 978-9957-17-825-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2359
البطاينة" ،محمد راتب" عامر
ال جرا من حارل إلى بنا ج لة حكلا ً من 1885م إلى اليوم  /محلا
راتب عامر البطاينة  -.إربا :دار الكتاب الثقافا384 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5867 : .
ردمك 978-9923-711-31-6 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2360
بكرية ،رجاء أحمد
نلر الثلو  /رجاء أحلا بكرية  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
144ص
ر .إ2019/6/2994 : .
ردمك 978-9957-39-302-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا/

490

> < 2361
813.03

التوبي ،شريفة علي
سجين الزرقة /
345 -.2019ص
ر .إ2019/9/4616 : .
ردمك 978-9923-13-148-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2362
توفيق ،قاسم محمد
حانة فوق التراب  /قاسم محلا توفيق  -.علا  :اآل نا رو ،
414 -. 2019ص
ر .إ2019/9/4624 : .
ردمك 978-9923-13-147-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
ريفة علا التوبا  -.علا  :اآل

813.03

نا رو ،

> < 2363
813.03

جاد ،توفيق أحمد
بنش مارك :رواية  /توفيق أحلا جاد  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
182ص
ر .إ2019/3/1354 : .
ردمك 978-9923-9706-2-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2364

813.03

جبالي ،نوال
فانتازيا على فخذ الشيطا الفحيح والشرك وطقوس الام  /نوال
جبالا  -.علا  :دار اللعتز284 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/561 : .
ردمك 978-9957-65-185-5 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث//األدب العربا/
> < 2365

813.03

813.03

جرادات ،عدن عوني
فرص ضارعة  /عا عونا جرادات  -.علا  :دار حنين-.2019 ،
143ص
ر .إ2019/6/3251 : .
ردمك 978-9957-17-843-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا/
> < 2366
جمعة ،كمال حسن
مطرقة بغااد  /كلال حسن جلعة  -.علا  :دار أسامة-. 2019 ،
320ص
ر .إ2019/1/359 : .
ردمك 978-9957-22-801-9 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

491

> < 2367
813.03

الجنابي ،عثمان
القار يجلع مرتين  /عثلا الجنابا  -.علا  :دار اللعتز-.2019 ،
85ص
ر .إ2019/3/1642 : .
ردمك 978-9957-65-199-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2368

813.03

الجنيدي ،أماني جمعة
اي  /أمانا جلعة الجنياي  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
189ص
ر .إ2019/9/4803 : .
ردمك 978-9957-39-317-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2369

813.03

حامد ،منصور
لعنة و م  /منصور حاما  -.علا  :اآل نا رو -. 2019 ،
185ص
ر .إ2019/9/4626 : .
ردمك 978-9923-13-146-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2370

813.03

الحديدي ،فداء أحمد
أدرا اإلسكافية  /فااء أحلا الحاياي  -.علا  :دار أمجا-.2019 ،
246ص
ر .إ2019/3/1124 : .
ردمك 978-9957-99-989-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2371

813.03

الحديدي ،فداء أحمد
أدرا اإلسكافيه  /فااء أحلا الحاياي  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
246ص
ر .إ2019/1/394 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

492

813.03

813.03

> < 2372
حسانين ،أسامة مصطفى
األموات والشياطين  /أسامة مصطفى حسانين  -.علا  :دار أ ،
182 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6048 : .
ردمك 978-9923-725-34-4 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2373
الحسن ،دلندا محفوظ أمين
أحالم األوركياا  /دلناا محفوظ أمين الحسن  -.علا  :اآل
نا رو 240 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5937 : .
ردمك 978-9957-67-202-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2374

813.03

الحسن ،رايه شادي
عودا بال تاريخ  /رايه ادي الحسن  -.علا  :النا ر-. 2019 ،
113ص
ر .إ2019/5/2273 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2375

813.03

الحلواني ،محمد
جريلة عصيا  /محلا الحلوانا  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
110ص
ر .إ2019/3/1644 : .
ردمك 978-9957-65-201-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2376

813.03

حماد ،فرح محمد
كلا ثقة :رحلتا مع صغيري واللرض (تجربة إنسانية ألم وطفل ا
مع اللرض)  /فرح محلا حلاد  -.علا  :دار الرواية العربية-. 2019 ،
72ص
ر .إ2019/8/4373 : .
ردمك 978-9923-747-21-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

493

> < 2377
813.03

حنفية ،عال علي
ظل ماينة تعود إلى الحياا  /عال علا حنفية  -.علا  :دار حنين،
184 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3249 : .
ردمك 978-9957-17-842-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا/
> < 2378

813.03

الحواري ،محمد أمين
علكة :رواية  /محلا أمين الحواري  -.علا  :دار الغايه-. 2019 ،
100ص
ر .إ2017/9/4574 : .
ردمك 978-9957-694-27-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2379

813.03

813.03

الحوامدة ،محمد فؤاد
مللكة الشودانيا :رواية  /محلا فؤاد الحواماا  -.علا  :دار
الرواية العربية255 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3595 : .
ردمك 978-9923-747-15-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2380
حوراني ،عبد الكريم قاسم
زهرا السنونة :رواية  /عبا الكريم قاسم حورانا  -.علا  :دار
جسور ثقافية92 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6083 : .
ردمك 978-9957-601-23-2 :
الواصفات / :الروايات//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2381

813.03

الحيت ،هند بسام
هلسات سرماية  /هنا بسام الحيت  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
78ص
ر .إ2019/7/3402 : .
ردمك 978-9923-17-083-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

494

> < 2382
813.03

خاطر ،حكيم باسم
كليشيه وديستوبيا :أناس عاديو  /حكيم باسم خاطر  -.علا  :دار
األهليـة192 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/101 : .
ردمك 978-9957-39-281-9 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2383

813.03

813.03

خريس ،سميحة علي
بقعة علياء  /سليحة علا خريس  -.علا  :اآل نا رو -.2019 ،
292ص
ر .إ2019/7/3413 : .
ردمك 978-9923-13-134-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2384
الخصاونة ،أريج صافي
وألننا أحبك جااً رحلت  /أريج صافا الخصاونة  -.علا  :دار
أمجا241 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1854 : .
ردمك 978-9923-25-072-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2385

813.03

الخصاونة ،عبير سامر
أسود  /عبير سامر الخصاونة  -.إربا :دار الكتاب الثقافا،
144 -.2019ص
ر .إ2019/10/5218 : .
ردمك 978-9923-711-64-4 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2386

813.03

خضير ،عواد علي
وردا األنلوروك :سنة األرمن  /عواد علا خضير  -.علا  :دار
األهليـة175 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3758 : .
ردمك 978-9957-39-308-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

495

> < 2387
813.03

813.03

داود ،أماني صالح
جين وراثا  /أمانا صالح داود  -.علا  :دار الرواية العربية،
160 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1916 : .
ردمك 978-9923-747-11-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2388
درادكه ،عز الدين جالل
الحب الاموي :رواية  /عز الاين جالل درادكه  -.علا  :اللؤلف،
230 -.2019ص
ر .إ2019/7/3912 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2389

813.03

الدغيدي ،يوسف محمد
لقلب ا أنتلا :فتاا تخالف اللألوف  /يوسف محلا الاغياي  -.علا :
دار زهرا  ( -. 2019 ،سلسلة السنونو )
ر .إ2019/9/4647 : .
ردمك 978-9957-88-495-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2390

813.03

الرجبي ،محمود أحمد
أسلعك بعيونا  /محلود أحلا الرجبا  -.علا  :دار حنين،
359 -.2019ص
ر .إ2019/7/3746 : .
ردمك 978-9957-17-847-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2391

813.03

الرجبي ،محمود أحمد
األنثى قبل األخيرا  /محلود أحلا الرجبا  -.علا  :دار حنين،
184 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3115 : .
ردمك 978-9957-17-838-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

496

> < 2392
813.03

الرجبي ،محمود أحمد
جل ورية فاطلة  /محلود أحلا الرجبا  -.علا  :دار حنين،
224 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1543 : .
ردمك 978-9957-17-829-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2393

813.03

الرجبي ،محمود أحمد
يطا األخالق الحلياا :عناما تلارس الشياطين الفضيلة  /محلود
أحلا الرجبا  -.علا  :دار حنين136 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3146 : .
ردمك 978-9957-17-839-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2394

813.03

الرجبي ،محمود أحمد
فا قلبا برتقالة  /محلود أحلا الرجبا  -.علا  :دار حنين،
120 -.2019ص
ر .إ2019/6/3116 : .
ردمك 978-9957-17-837-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2395

813.03

الرجبي ،محمود أحمد
مخلوق العجارب السبعة  /محلود أحلا الرجبا  -.علا  :دار
حنين144 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3148 : .
ردمك 978-9957-17-840-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2396

813.03

الرجبي ،محمود أحمد
هارب من األوهام  /محلود أحلا الرجبا  -.علا  :دار حنين،
128 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3147 : .
ردمك 978-9957-17-841-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

497

> < 2397
813.03

813.03

813.03

رداد ،رشاد جوده
آدم :رواية  /ر اد جوده رداد  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
253ص
ر .إ2018/10/5098 : .
ردمك 978-9957-39-294-9 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2398
الرستناوي ،هالة مصطفى
نشوا فا مرمى بناقية  /هالة مصطفى الرستناوي  -.علا  :دار
يافا العللية185 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5648 : .
ردمك 978-9923-32-027-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2399
الرواشدة ،رمضان اسماعيل
جنوبا  /رمضا اسلاعيل الروا اا  -.علا  :دار الشروق،
96 -. 2019ص
ر .إ2019/11/5683 : .
ردمك 978-9957-00-763-8 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2400

813.03

زينون ،هشام
أنا بين كبيرين  /هشام زينو  -.علا  :دار فضاءات-. 2019 ،
314ص
ر .إ2018/12/6285 : .
ردمك 978-9923-729-59-5 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2401

813.03

زيود ،أسماء أيسر
نبضا خفقة بين قلبين  /أسلاء أيسر زيود  -.علا  :دار يافا
العللية202 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/12/6283 : .
ردمك 978-9923-32-037-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

498

> < 2402
813.03

الزيود ،رزان محمد
أكاسيا = / IeeeHeرزا
100 -.2019ص
ر .إ2019/7/3666 : .
ردمك 978-9957-91-638-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

محلا الزيود  -.علا  :دار وارل،

> < 2403
813.03

الزيون ،عطاهللا العلي
عطور يتيلة :رواية  /عطاهللا العلا الزيو  -.علا  :دار هبة،
212 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2228 : .
ردمك 978-9923-731-15-4 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2404

813.03

813.03

سامي ،نصر علي
العطار :رواية  /نصر علا ساما  -.علا  :اآل نا رو 2019 ،
256 -.ص
ر .إ2019/1/490 : .
ردمك 978-9923-13-089-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2405
السرحان ،عهود عبد الكريم
بروكا حكاية الفتى رضا  /ع ود عبا الكريم السرحا  -.علا :
دار حنين187 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1072 : .
ردمك 978-9957-17-823-9 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2406

813.03

سرسك ،لين فريد
عصا نبا ضالة :رواية  /لين فريا سرسك  -.علا  :دار حنين،
107 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1080 : .
ردمك 978-9957-17-824-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
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> < 2407
813.03

813.03

سعاده ،لقمان اسكندر
فرارس سامة :يفرا القطيع  /لقلا اسكنار سعاده  -.علا :
اللؤلف300 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5639 : .
ردمك 978-9957-67-191-4 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحابث/
> < 2408
السعديه ،محمود حسن
حكايات على الطريق  /محلود حسن السعايه  -.إربا :اللؤلف،
200 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2724 : .
ردمك 978-9957-67-305-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا/
> < 2409

813.03

السعودي ،أحمد عطية
حلالة القلح  /أحلا عطية السعودي  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
268ص
ر .إ2019/3/1554 : .
ردمك 978-9957-91-609-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2410

813.03

سعيد ،أحمد محمود
الحب اللحرم :رونيت  /أحلا محلود سعيا  -.علا  :دار ج ينة،
120 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5755 : .
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2411

813.03

813.03

السلوادي ،خديجة علي
فال يفتح هللا للحب بعاك باب  /خايجة علا السلوادي  -.علا  :دار
زهاي115 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4449 : .
ردمك 978-9923-17-104-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2412
السوالقة ،عمر عبد الرزاق
انعتاق  /علر عبا الرزاق السوالقة  -.علا  :دار الشروق،
178 -.2019ص
ر .إ2019/6/2762 : .
ردمك 978-9957-00-741-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
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> < 2413
813.03

813.03

813.03

سيف ،وليد ابراهيم
ملتقى البحرين  /وليا ابراهيم سيف  -.علا  :دار األهليـة،
189 -.2019ص
ر .إ2019/7/3750 : .
ردمك 978-9957-39-306-9 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2414
شجراوي ،كالرا سروجي
حكايات اللياي ناى :تلت سرقة الرسارل بعو "هاكر" ذكا /
كالرا سروجا جراوي  -.علا  :اآل نا رو 135 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5825 : .
ردمك 978-9923-13-065-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2415
الشطرات ،بهاء جهاد
هياكل عظيلة :رواية  /ب اء ج اد الشطرات  -.علا  :اللؤلف،
179 -. 2019ص
ر .إ2019/9/4844 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2416

813.03

شعث ،أحمد جبر
عرية السرد فا الرواية العربية اللعاصرا  /أحلا جبر عث -.
علا  :دار مجاالوي237 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4997 : .
ردمك 978-9957-02-678-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//الروايات العربية//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2417

813.03

الشيخ ،ريم ابراهيم
ما بعا أحبك  /ريم ابراهيم الشيخ  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
113ص
ر .إ2019/2/881 : .
ردمك 978-9957-91-598-8 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
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> < 2418
813.03

813.03

813.03

الشيش ،رؤى محمد
أجنحة  /رؤى محلا الشيش  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
286ص
ر .إ2018/10/5377 : .
ردمك 978-9957-39-273-4 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا/
> < 2419
الشيشاني ،ميمونة محمد
دمعة ذرب  /ميلونة محلا الشيشانا  -.علا  :دار حنين-. 2019 ،
518ص
ر .إ2019/2/1043 : .
ردمك 978-9957-17-822-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2420
الصالح ،ريم صالح الدين
نافذا الصبار حين تتزين النوافذ بالصبار تصبح الورود ترفا باهظ
الغياب  /ريم صالح الاين الصالح  -.علا  :دار يافا العللية-. 2019 ،
131ص
ر .إ2019/9/4976 : .
ردمك 978-9923-32-022-8 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2421

813.03

813.03

صالح ،ندى جمال
عناما تبتسم الشلس  /ناى جلال صالح  -.علا  :دار الخليج،
355 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5763 : .
ردمك 978-9957-615-91-8 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2422
صباغ ،عبد الرؤوف محمد
بحا السجين :قصتا التا لم تحاث  /عبا الرؤوف محلا صباغ-.
علا  :دار الرواية العربية254 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4374 : .
ردمك 978-9923-747-23-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

502

> < 2423
813.03

صالح ،ماجدة صالح
الخيال العللا فا رواية اإلسكنارية  2050لصبحا فحلاوي:
دراسات نقاية  /ماجاا صالح صالح  -.علا  :دار جليس الزما -. 2019 ،
190ص
ر .إ2018/8/4186 : .
ردمك 978-9957-81-370-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2424

813.03

الطائع ،محمد مفتاح
تلر وقعلول  /محلا مفتاح الطارع  -.علا  :دار الجياا-. 2019 ،
134ص
ر .إ2019/10/5234 : .
ردمك 978-9923-756-00-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2425

813.03

طاهر ،أكرم عبدهللا
الساعة  7:22مساء  /أكرم عباهللا طاهر  -.علا  :دار أ ،
91 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2151 : .
ردمك 978-9923-725-45-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2426

813.03

طلوزة ،سوزان عماد
البحث عن الغفرا  :رواية  /سوزا علاد طلوزا  -.علا  :دار
وارل215 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4304 : .
ردمك 978-9957-91-652-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2427

813.03

الطوس ،ساجدة يحيى
ضجيج أخرس  /ساجاا يحيى الطوس  -.علا  :دار حنين،
343 -.2019ص
ر .إ2019/6/3250 : .
ردمك 978-9957-17-844-4 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا/
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813.03

> < 2428
عبد الخالق ،غسان اسماعيل
السور والعصفور مايشبه اليقين فا وصف بالد الصين :رحلة
روارية  /غسا اسلاعيل عبا الخالق  -.علا  :دار فضاءات -. 2019 ،
199ص
ر .إ2019/3/1375 : .
ردمك 978-9923-729-72-4 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2429

813.03

عبده ،هشام سامي
الوقارع العجيبة فا زيارا لشوم األولى للان اتن  /هشام ساما
عباه  -.علا  :اآل نا رو 277 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3420 : .
ردمك 978-9923-13-130-5 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2430

813.03

العتيبي ،نور خالد
فقاته مرتين  /نور خالا العتيبا  -.علا  :دار فضاءات-. 2019 ،
96ص
ر .إ2018/11/5767 : .
ردمك 978-9923-729-41-0 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2431

813.03

العجارمة ،بلقيس سليم
جرا التوت =  / nrph uu uبلقيس سليم العجارمة  -.ط2
مزياا ومنقحة  -.علا  :دار آمنة 241 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2124 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2432

813.03

813.03

العساف ،نور مصطفى
طريق  /نور مصطفى العساف  -.علا  :دار الرواية العربية،
80 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3463 : .
ردمك 978-9923-747-14-8 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2433
عطية ،عطية عبدهللا
حب فا الوقت الضارع  /عطية عباهللا عطية  -.علا  :دار يافا
العللية198 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1553 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

504

813.03

> < 2434
عمران ،أميرة عبد العزيز
امتلكتنا دو أ تحبنا  /أميرا عبا العزيز علرا  -.علا  :دار
وارل95 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3269 : .
ردمك 978-9957-91-631-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2435

813.03

عمرو ،نبيل محمود
وزير إعالم الحرب  /نبيل محلود علرو  -.علا  :دار الشروق،
196 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6234 : .
ردمك 978-9957-00-730-0 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2436

813.03

العمري ،محمد حسن
من زاوية أنثى  /محلا حسن العلري  -.علا  :اآل نا رو ،
253 -. 2019ص
ر .إ2019/9/4615 : .
ردمك 978-9923-13-149-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2437

813.03

عنيزان ،مونيا حاتم
اخضع لجحيم جواي  /مونيا حاتم عنيزا
العللية173 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5599 : .
ردمك 978-9923-32-026-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

 -.علا  :دار يافا

> < 2438
813.03

813.03

عودة ،ابراهيم محمد
أرض الضياع  /ابراهيم محلا عودا  -.علا  :دار األبرار،
293 -.2019ص
ر .إ2019/7/3654 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2439
عوض ،أيمن خليل
طيف  /أيلن خليل عوض  -.علا  :دار يافا العللية-. 2019 ،
274ص
ر .إ2019/5/2471 : .
ردمك 978-9957-697-69-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//العصر الحايث//األدب العربا/
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> < 2440
813.03

غازي ،ضرغام عالوي
رواية أحالم  /ضرغام عالوي غازي  -.علا  :دار الخليج،
343 -.2019ص
ر .إ2018/12/6106 : .
ردمك 978-9957-615-95-6 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2441

813.03

الغباري ،فضيل أحمد
صرخة الحرية بين ضفتا ن ر األرد  /فضيل أحلا الغباري -.
علا  :دار اللبادرا122 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5831 : .
ردمك 978-9957-684-78-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2442

813.03

غرابة ،هاللة ماجد
ب تا  /هاللة ماجا غرابة  -.علا  :دار يافا العللية-. 2019 ،
180ص
ر .إ2019/9/4966 : .
ردمك 978-9923-32-021-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2443

813.03

الغماز ،أحمد علي
رسارل ماريا السبع :رواية  /أحلا علا الغلاز  -.علا  :اللؤلف،
198 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5680 : .
ردمك 978-9957-67-192-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2444

813.03

غوشة ،خالدة محمد
ذكريات قاصرا :أصول العشق  /خالاا محلا غو ة  -.علا  :دار
هبة200 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4199 : .
ردمك 978-9923-731-27-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

506

> < 2445
813.03

فاتح ،صالح الدين
الثالث عشر من أيلول  /صالح الاين فاتح  -.علا  :دار حنين،
167 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1078 : .
ردمك 978-9957-17-826-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2446

813.03

الفاهوم ،فاطمة حسين
محطات على قارعة الزمن  /فاطلة حسين الفاهوم  -.علا  :فاطلة
حسين الفاهوم156 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5976 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2447

813.03

فراش ،هبة عبد الملك
لطفا ال ارب  /هبة عبا الللك فراش  -.علا  :دار حنين-.2019 ،
335ص
ر .إ2019/2/1044 : .
ردمك 978-9957-17-821-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2448

813.03

الفشيكات ،أماني نوفل
وأخر متشاب ات :رواية  /أمانا نوفل الفشيكات  -.علا  :دار
مجاالوي97 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5352 : .
ردمك 978-9957-02-690-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2449

813.03

الفقيه ،ابراهيم ذيب
أجنحة الغبار  /ابراهيم ذيب الفقيه  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
206ص
ر .إ2019/5/2498 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

507

> < 2450
813.03

القاسم ،نبيه فريد
رحلة مع غوايات اإلبااع :دراسات فا الرواية الفلسطينية  /نبيه
فريا القاسم  -.علا  :دار الشروق278 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1150 : .
ردمك 978-9957-00-735-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//النقا األدبا//األدب العربا/
/فلسطين/
> < 2451

813.03

قاسم ،نور الشيخ
احتار نبضا  /نور الشيخ قاسم  -.علا  :دار اليازوري العللية،
138 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2523 : .
ردمك 978-9957-12-931-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2452

813.03

قرطي ،خليفة
الرجل والن ر  /خليفة قرطا  -.علا  :دار ابن بطوطة-. 2019 ،
128ص
ر .إ2019/4/2189 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//الجزارر//العصر
الحايث/
> < 2453

813.03

قرطي ،خليفة
الرواية الجزاررية والعربية اللانية :صورا ومرجعية أ كال وبنى
(اللرجعيات التراثية)  /خليفة قرطا  -.علا  :دار ابن بطوطة-. 2019 ،
279ص  ( -.سلسلة فا علم السرديات ) 9 -4
ر .إ2019/4/2148 : .
الواصفات / :الروايات العربية//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2454

813.03

القرنة ،مصطفى أحمد
فئرا الغوس  /مصطفى أحلا القرنة  -.علا  :دار الرواية،
146 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2532 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا/

508

> < 2455
813.03

الكشري ،حيدر علي
ثقب ماريانا األسود  /حيار علا الكشري  -.علا  :اآل نا رو ،
108 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1258 : .
ردمك 978-9923-13-099-5 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2456

813.03

"كمال الدين" ،حازم
مرو ج نم  /حازم "كلال الاين"  -.علا  :دار فضاءات،
112 -.2019ص
ر .إ2018/11/5754 : .
ردمك 978-9923-729-40-3 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2457

813.03

813.03

813.03

كيكاني ،آالن سعيد
ليل والت الطويل :رواية  /آال سعيا كيكانا  -.علا  :دار أزمنة،
275 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2473 : .
ردمك 978-9957-09-801-8 :
الواصفات / :الروايات العربية//العصر الحايث//األدب العربا/
> < 2458
مجد ،محمود عبد الفتاح
زهرا السنين  /محلود عبا الفتاح مجا  -.علا  :دار جرير،
288 -.2019ص
ر .إ2019/3/1379 : .
ردمك 978-9957-38-410-4 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2459
مجد ،محمود عبد الفتاح
كا ياما كا  /محلود عبا الفتاح مجا  -.علا  :دار جرير،
148 -.2019ص
ر .إ2019/3/1380 : .
ردمك 978-9957-38-411-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

509

> < 2460
813.03

مجلطون ،عماد جورج
وجه الحقيقة  /علاد جور مجلطو  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
181ص
ر .إ2019/10/5256 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

> < 2461
813.03

المحجوب ،البتول
سياات الكثيب  /البتول اللحجوب  -.علا  :دار فضاءات،
147 -.2019ص
ر .إ2018/12/6032 : .
ردمك 978-9923-729-55-7 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2462

813.03

813.03

المحروس ،عنان رضا
خلق إنساناً :يزوفرينيا  /عنا رضا اللحروس  -.علا  :دار
الغايه260 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5960 : .
ردمك 978-9923-737-04-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2463
محمد ،ضياء الدين عثمان
عن أ ياء  /ضياء الاين عثلا محلا  -.علا  :دار الجياا،
132 -.2019ص
ر .إ2019/10/5257 : .
ردمك 978-9923-756-05-8 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2464

813.03

المحيميد ،أنس محمد
اللاضا يستلر :رواية  /أنس محلا اللحيليا  -.إربا :عالم الكتب
الحايث73 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة حكايات من ألف ليلة وليلة )
ر .إ2018/6/2725 : .
ردمك 978-9923-14-009-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

510

> < 2465
813.03

مرواني ،بسمة هادي
مرايا نورا
342 -.2019ص
ر .إ2018/11/5855 : .
ردمك 978-9923-729-44-1 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/

 /بسلة هادي مروانا  -.علا  :دار فضاءات،

> < 2466
813.03

813.03

مسلم ،أكرم فرح
بنت من اتيال  /أكرم فرح مسلم  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
159ص
ر .إ2019/5/2432 : .
ردمك 978-9957-39-297-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2467
المشهراوي ،بسمة جالل
سم لذيذ  /بسلة جالل اللش راوي  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
301ص
ر .إ2019/3/1139 : .
ردمك 978-9923-17-060-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2468

813.03

المصري ،شروق جهاد
الحقا ً أقام أعذاري /
فضاءات115 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5982 : .
ردمك 978-9923-729-51-9 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/

روق ج اد اللصري  -.علا  :دار

> < 2469
813.03

مطاحن ،إسراء سمير
فردوسا  /إسراء سلير مطاحن  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
118ص
ر .إ2019/10/5253 : .
ردمك 978-9957-67-349-9 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

511

813.03

> < 2470
معابرة ،تسنيم عبد الستار
كورتيزو حكاية أجنحة بال جسا  /تسنيم عبا الستار معابرا -.
علا  :دار حنين256 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3252 : .
ردمك 978-9957-17-845-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا/
> < 2471

813.03

مقدادي ،سحر حسن
قيا الزهور والفوالذ  /سحر حسن مقاادي  -.علا  :دار الرواية
العربية236 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1963 : .
ردمك 978-9923-747-01-8 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2472

813.03

813.03

مكاحلة ،وائل أحمد
اللنسا :التاريخ كلا يجب أ يكو  /وارل أحلا مكاحلة  -.علا :
اللؤلف362 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/306 : .
ردمك 978-9957-67-217-1 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2473
المالجي ،تيسير ابراهيم
كابوس الحب  /تيسير ابراهيم اللالجا  -.علا  :اللؤلف-.2019 ،
133ص
ر .إ2019/3/1157 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا/
> < 2474

813.03

الملكاوي ،عنود أيمن
مكنونات ذاكرا م تررة  /عنود أيلن الللكاوي  -.علا  :اللؤلف،
1233 -. 2019ص
ر .إ2019/11/5899 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2475

813.03

منصور ،سهير
تانيال وجه الحياا اآلخر  /س ير منصور  -.علا  :دار اللعتز،
160 -. 2019ص
ر .إ2019/2/560 : .
ردمك 978-9957-65-186-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

512

813.03

> < 2476
الموسى ،عصام سليمان
ألف وتسعلاية وتسع وثلانو ( / )1989عصام سليلا اللوسى -.
علا  :أمانة علا الكبرى214 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5752 : .
ردمك 978-9923-720-12-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2477

813.03

المومني ،إيناس أحمد
رداء محبر  /إيناس أحلا اللومنا  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
51ص
ر .إ2019/7/3955 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2478

813.03

نصرهللا ،رهف حسن
ظايا روح  /رهف حسن نصرهللا  -.الزراقاء :اللؤلف-. 2019 ،
202ص
ر .إ2019/2/971 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2479

813.03

813.03

813.03

النعيمي ،بديعة حسن
مزاد علنا  /بايعة حسن النعيلا  -.علا  :دار فضاءات-.2019 ،
162ص
ر .إ2019/6/3296 : .
ردمك 978-9923-729-93-9 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا/
> < 2480
النقشبندي ،بارعة بدر الدين
الجلوس على الحافة  /بارعة بار الاين النقشبناي  -.علا  :دار
األهليـة112 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4744 : .
ردمك 978-9957-39-312-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2481
الهنداوي ،سالم التريكي
الطاحونة  /سالم التريكا ال نااوي  -.علا  :دار الشروق،
123 -.2019ص
ر .إ2019/10/5388 : .
ردمك 978-9957-00-758-4 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

513

> < 2482
813.03

الولي ،العزة محمد
إلى أي
165 -.2019ص
ر .إ2019/1/64 : .
ردمك 978-9923-729-65-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

اء  /العزا محلا الولا  -.علا  :دار فضاءات،

> < 2483
813.03

يوسف ،سماح حافظ
الحز يرحل سعيااً  /سلاح حافظ يوسف  -.علا  :دار زهاي،
208 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5404 : .
ردمك 978-9923-17-020-5 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2484

813.03

813.081

813.083

813.083

يونس ،أريج عمر
عناد الحظ  /أريج علر يونس  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
167ص
ر .إ2019/4/2028 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2485
النصيرات ،حمود نزهان
ملحلة حاياو والغويلة  /حلود نزها النصيرات  -.علا :
اللؤلف62 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2152 : .
الواصفات / :الروايات التاريخية//األدب العربا/
> < 2486
أبو شقرة ،شيماء أحمد
الغروب  /يلاء أحلا أبو قرا  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
399ص
ر .إ2019/1/56 : .
ردمك 978-9923-17-045-8 :
الواصفات / :القصص االجتلاعية//األدب العربا//العصر
الحايث/
> < 2487
حاكمي ،ندى فتحي
نساء فا تابوت الش وا  /ناى فتحا حاكلا  -.علا  :دار يافا
العللية167 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3235 : .
ردمك 978-9957-697-74-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//القصص الواقعية//األدب العربا/

514

813.083

> < 2488
الحوراني ،خالد عبد الفتاح
البحث عن جلل اللحامل  /خالا عبا الفتاح الحورانا  -.علا :
دار األهلية319 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5635 : .
ردمك 978-9957-39-323-6 :
الواصفات / :القصص العربية//القصص االجتلاعية//األدب
العربا//العصر الحايث/
> < 2489

813.083

العبدالالت ،هبة زيد
عانا اثنين كلا كنا  /هبة زيا العباالالت  -.علا  :دار عالم الثقافة،
494 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2127 : .
ردمك 978-9957-73-248-6 :
الواصفات / :القصص االجتلاعية//األدب العربا/
> < 2490

813.0876

ثامر ،محمد أحمد
ثقوب سرية فا غابات األمازو  /محلا أحلا ثامر  -.علا :
اللؤلف477 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1542 : .
ردمك 978-9957-67-249-2 :
الواصفات  :القصص العربية//الخيال العللا//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2491

813.0876

813.9

مطر ،مدحت عبدهللا
موسوعة حقارق عللية جراثيم زمنية  /ماحت عباهللا مطر -.
علا  :دار اليازوري العللية96 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/2/600 : .
ردمك 978-9957-12-813-5 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2492
أبو العينين ،إسالم سليمان
فا حضن زاويتا  /إسالم سليلا أبو العينين  -.علا  :دار كنوز
اللعرفة240 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3878 : .
ردمك 978-9957-74-763-3 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/

515

> < 2493
813.9

813.9

813.9

813.9

أبو جبين ،آالء محمد
أنين الروح  /آالء محلا أبو جبين  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
125ص
ر .إ2018/9/4420 : .
ردمك 978-9957-67-232-4 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2494
أبو حسنة ،خلود محمود
أعطيته حبا ً  /خلود محلود أبو حسنة ،ناى وليا خربط  -.علا :
دار أمجا111 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1532 : .
ردمك 978-9923-25-023-5 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2495
أبو خضرة ،صفاء عبد الرحيم
أنيلوس  /صفاء عبا الرحيم أبو خضرا  -.علا  :دار فضاءات،
186 -. 2019ص
ر .إ2017/4/1678 : .
ردمك 978-9923-716-41-0 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2496
أبو شوارب ،سهير عطية
فلا بكت علي م األرض  /س ير عطية أبو وارب  -.علا  :دار
فضاءات149 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4829 : .
ردمك 978-9923-716-84-7 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2497

813.9

813.9

أبو عواد ،سهام
مقاش  /س ام أبو عواد  -.علا  :وزارا الثقافة165 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3104 : .
الواصفات / :األدب العربا//القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2498
أبو غربية ،أشرف "محمد شاكر"
مرساا  /أ رف "محلا اكر" أبو غربية  -.علا  :دار وارل
150 -.2019ص
ر .إ2018/5/2182 : .
ردمك 978-9957-91-523-0 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/

516

> < 2499
813.9

أحمد ،فيصل سفيان
الطاووس  /فيصل سفيا أحلا  -.علا  :دار الغايه-. 2019 ،
254ص
ر .إ2019/4/2034 : .
ردمك 978-9923-737-07-1 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2500

813.9

األحمر ،فيصل
ساعة حرب ساعة حب  /فيصل األحلر  -.علا  :دار فضاءات،
171 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2433 : .
ردمك 978-9923-716-23-6 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2501

813.9

813.9

أسد ،محمد حميد
حايث الروح  /محلا حليا أسا  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
94ص
ر .إ2019/4/1971 : .
ردمك 978-9957-65-205-0 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2502
آل ناصر ،سعد عبد اللطيف
توظيف الرمز فا روايات ناجا التكريتا  /سعا عبا اللطيف آل
ناصر  -.علا  :دار أمجا375 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4388 : .
ردمك 978-9957-99-904-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//القصص العربية//األدب العربا/
> < 2503

813.9

أيوب ،سمير محمد
وفا حوار مع ا :قصص قصيرا  /سلير محلا أيوب  -.علا  :دار
هبة165 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3930 : .
ردمك 978-9923-731-24-6 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

517

> < 2504
813.9

813.9

813.9

813.9

اسماعيل ،عبد العظيم
رحلة إلى الحياا :رواية  /عبا العظيم اسلاعيل  -.علا  :دار
فضاءات166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4707 : .
ردمك 978-9923-716-73-1 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2505
امواس ،ثابت محمود
هشا ة الورد :رواية  /ثابت محلود امواس  -.علا  :اآل
نا رو 125 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/101 : .
ردمك 978-9957-698-75-1 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2506
اوسماعل ،إيمان عبد الحكيم
حروف مكبوتة قيا اإلظ ار :مجلوعة قصصية  /إيلا عبا الحكيم
اوسلاعل  -.علا  :دار زهاي113 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4474 : .
ردمك 978-9923-17-001-4 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2507
اوسماعل ،إيمان عبد الحكيم
ما سرقته منا الحياا  /إيلا عبا الحكيم اوسلاعيل  -.علا  :دار
زهاي531 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1143 : .
ردمك 978-9923-17-058-8 :
الواصفات / :القصص العربية//الروايات العربية//األدب العربا/
> < 2508

813.9

813.9

الباردي ،محمد أحمد
إنشارية التفاصيل فا الرواية العربية  /محلا أحلا الباردي  -.إربا:
عالم الكتب الحايث185 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2739 : .
ردمك 978-9923-14-002-4 :
الواصفات / :النقا األدبا//القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2509
بدر ،حياة صادق "الشيخ ياسين"
وحياا  /حياا صادق "الشيخ ياسين" بار  -.علا  :دار اإلسراء،
202 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4118 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

518

> < 2510
813.9

البرادعي ،أسيل سليم
قرار مأجور( :عناما تزول األقنعة ويتال ى اللصير)  /أسيل سليم
البرادعا  -.علا  :دار يافا العللية102 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1307 : .
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث//األدب العربا/
> < 2511

813.9

بردى ،هيثم بهنام
األعلال القصصية الكاملة  /هيثم ب نام بردى  -.علا  :اآل
نا رو 401 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2709 : .
ردمك 978-9923-13-120-6 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2512

813.9

بردى ،هيثم بهنام
سفارن وفنارات :قصص قصيرا جااً  /هيثم ب نام بردي  -.علا :
دار غيااء144 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3262 : .
ردمك 978-9957-96-530-3 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2513

813.9

برهومة ،مها عز الدين
الحلم  /م ا عز الاين برهومة  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
143ص
ر .إ2018/7/3637 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2514

813.9

برية ،آدم مرشد
ها أيلول :رواية  /آدم مر ا برية  -.علا  :دار جسور ثقافية،
124 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6085 : .
ردمك 978-9957-601-25-6 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2515

813.9

بكاني ،نبيل انطوان
موسم الاموع  /نبيل انطوا بكانا  -.علا  :دار الخليج-. 2019 ،
601ص
ر .إ2017/12/6312 : .
ردمك 978-9957-615-73-4 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

519

> < 2516
813.9

813.9

البالونة ،زهير عبدهللا
أسعا نفسك بنفسك :تطوير الذات  /زهير عباهللا البالونة  -.علا :
اآل نا رو 110 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5826 : .
ردمك 978-9923-13-064-3 :
الواصفات / :القصص العربية//السعادا//العصر الحايث/
> < 2517
بن زكورة ،محمد الخليل
الضحية والجالد  /محلا الخليل بن زكورا  -.علا  :دار وارل،
181 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4121 : .
ردمك 978-9957-91-556-8 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2518

813.9

بوبقرة ،الصادق
وثبة فوق الحياا  /الصادق بوبقرا  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
244ص
ر .إ2018/7/3132 : .
ردمك 978-9957-95-578-6 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2519

813.9

بوقطف ،مصطفى علي
الرواية والرسم من خالل نلاذ روارية إلدوار الخراط  /مصطفى
علا بوقطف  -.علا  :دار كنوز اللعرفة412 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2872 : .
ردمك 978-9957-74-749-7 :
الواصفات / :النقا األدبا//القصص العربية//الرسم/
> < 2520

813.9

بوكبة ،عبد الرزاق
ظل متحجر لطارر ال ي اأ  /عبا الرزاق بوكبة  -.علا  :اآل
نا رو 87 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4699 : .
ردمك 978-9923-13-156-5 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

520

> < 2521
813.9

البيك ،دعاء محمد
نساء من فتات( :عشرا مسرطنة)  /دعاء محلا البيك  -.علا  :دار
األيام174 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3730 : .
ردمك 978-9957-95-584-7 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2522

813.9

البيك ،سليم أحمد
سيناريو  /سليم أحلا البيك  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
182ص
ر .إ2018/9/4525 : .
ردمك 978-9957-39-270-3 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2523

813.9

الترتير ،وردة نعيم
مبارزا مع العواطف  /وردا نعيم الترتير  -.علا  :دار اللبادرا،
122 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4130 : .
ردمك 978-9957-684-67-9 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2524

813.9

813.9

التل ،ليث طارق
آخر الرجم  /ليث طارق التل  -.علا  :دار أسامة-. 2019 ،
272ص
ر .إ2019/1/360 : .
ردمك 978-9957-22-800-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2525
التمارة ،عبد الرحمن محمد
الللكن اللتخيل :اللرجعية السياسية فا الرواية  /عبا الرحلن
محلا التلارا  -.علا  :دار كنوز اللعرفة416 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2462 : .
ردمك 978-9957-74-738-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//القصص العربية//السياسة/

521

813.9

> < 2526
الجابري ،فوزية لعيوس
اللركز وال امش فا الرواية :عذراء سنجار أنلوذجا ً  /فوزية
لعيوس الجابري  -.علا  :دار الرضوا 122 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4284 : .
ردمك 978-9957-76-674-0 :
الواصفات / :النقا األدبا//القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2527

813.9

الجبور ،محمد عليان
جلر الوسادا  /محلا عليا
العللية151 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4168 : .
ردمك 978-9957-12-939-2 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

الجبور  -.علا  :دار اليازوري

813.9

> < 2528
الجندي ،حسن مروح جبر
تحت جناح سحابة  /حسن مروح جبر الجناي  -.علا  :دار غيااء،
396 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6175 : .
ردمك 978-9957-96-633-1 :
الواصفات / :األدب العربا//الروايات العربية//العصر الحايث/
> < 2529

813.9

الحالول ،موسى احمد
سفر الخرو إلى إسطنبول  /موسى احلا الحالول  -.علا  :دار
فضاءات132 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5746 : .
ردمك 978-9923-729-38-0 :
الواصفات / :األدب العربا//القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2530

813.9

حديدي ،صبحي مراد
الرواية والتاريخ :وقارع األر يف ومجازات السرد  /صبحا مراد
حاياي  -.علا  :دار األهليـة334 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2715 : .
ردمك 978-9957-39-301-4 :
الواصفات / :القصص العربية//الروايات العربية//النقا األدبا/
/األدب العربا/

522

> < 2531
813.9

813.9

813.9

الحديدي ،فداء أحمد
رجل فا مكر امرأا  /فااء أحلا الحاياي  -.علا  :اللؤسسة
العربية للاراسات144 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1126 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2532
"حسن عواد" ،محمد درويش
أبناء الشلس  /محلا درويش "حسن عواد"  -.علا  :دار اليازوري
العللية80 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4877 : .
ردمك 978-9957-12-873-9 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2533
الحسن ،دلندا محفوظ أمين
قلوب من نار  /دلناا محفوظ أمين الحسن  -.علا  :دار التنوير،
175 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5199 : .
ردمك 978-9957-67-182-2 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2534

813.9

حسين ،مهند يحيى
أصااء نقاية :دراسات ومقاالت وعروض وآراء فا ماونة فر
ياسين القصصية  /م نا يحيى حسين  -.علا  :دار أمجا337 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2417 : .
ردمك 978-9923-25-125-6 :
الواصفات / :القصص العربية//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2535

813.9

الخصيالت ،آالء حسن
هالة التولين  /آالء حسن الخصيالت  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
168ص
ر .إ2019/8/4301 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2536

813.9

الخليفات ،معاذ صالح
جلسات مريض نفسا  /معاذ صالح الخليفات  -.ط -. 2علا  :دار
الغايه545 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3818 : .
ردمك 978-9957-694-85-2 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/

523

> < 2537
813.9

خليل ،ابراهيم محمود
روايات عربية تحت اللج ر  /ابراهيم محلود خليل  -.علا  :دار
فضاءات222 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3305 : .
ردمك 978-9923-729-90-8 :
الواصفات / :الروايات العربية//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2538

813.9

خليل ،تيسير نظمي
البحث عن مساحة  /تيسير نظلا خليل  -.علا  :دار حركة إبااع،
265 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3410 : .
ردمك 978-9957-67-299-7 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2539

813.9

813.9

خليل ،محمد الحاج
رواية عين العسل  /محلا الحا خليل  -.علا  :دار مجاالوي،
312 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5624 : .
ردمك 978-9957-02-691-2 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2540
الدرباشي ،حليمة عبد المعطي
كارن مثقوب  /حليلة عبا اللعطا الاربا ا  -.علا  :اآل
نا رو 88 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3412 : .
ردمك 978-9923-13-128-2 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2541

813.9

دعيبس ،مجدي منير
بيادق الضالين  /مجاي منير دعيبس  -.علا  :اللؤسسة العربية
للاراسات103 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/964 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

524

> < 2542
813.9

الدغيدي ،يوسف محمد
فلتغفر خطيئتا  /يوسف محلا الاغياي  -.علا  :دار زهرا ،
103 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2144 : .
ردمك 978-9957-88-479-6 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2543

813.9

ربيع ،ربيع محمود
القبيلة والنص :تحوالت البااوا فا الرواية العربية  /ربيع محلود
ربيع  -.علا  :وزارا الثقافة158 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1614 : .
ردمك 978-9957-94-536-7 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الروايات العربية//األدب
العربا/
> < 2544

813.9

الرحبي ،محمد سيف
أنواع  /محلا سيف الرحبا  -.علا  :اآل نا رو -. 2019 ،
77ص
ر .إ2018/10/5118 : .
ردمك 978-9923-13-052-0 :
الواصفات / :القصص العربية//النصوص األدبية//األدب العربا/
> < 2545

813.9

الرحبي ،محمود محمد
صرخة مونش  /محلود محلا الرحبا  -.علا  :اآل نا رو ،
84 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6326 : .
ردمك 978-9923-13-082-7 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2546

813.9

الرقب ،محمد حمدان
واكتب اذا ما استطعت الكتابة  /محلا حلاا الرقب ،حسام حلاا
الرقب  -.علا  :دار يافا العللية374 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5885 : .
ردمك 978-9923-32-029-7 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

525

> < 2547
813.9

رقيعة ،أسامة فضل
الخرو من التابوت  /أسامة فضل رقيعة  -.علا  :دار فضاءات ،
122 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1371 : .
ردمك 978-9923-729-74-8 :
الواصفات / :الروايات//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2548

813.9

813.9

الرواجفة ،ليث سعيد
ماارات سردية :قراءات تطبيقية على الرواية والقصة القصيرا
جااً /ليث سعيا الرواجفة  -.علا  :اللؤلف130 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5487 : .
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//القصص العربية/
> < 2549
الريماوي ،عدنان عبدهللا
الرحيل نحو الشلس  /عانا عباهللا الريلاوي  -.علا  :دار
البيرونا188 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/1/229 : .
ردمك 978-9923-22-011-5 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2550

813.9

الزعبي ،أمل عبده
من رحم الحياا :قصص واقعية من رحم اللعاناا  /أمل عباه
الزعبا  -.علا  :دار يافا العللية166 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3937 : .
ردمك 978-9957-697-38-9 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2551

813.9

813.9

الزعبي ،بلقيس نايف
من أكن  /بلقيس نايف الزعبا  -.علا  :دار اليازوري العللية،
113 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3099 : .
ردمك 978-9957-12-933-0 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2552
الزعبي ،حسام حسين
خيلة فا الخاصرا  /حسام حسين الزعبا  -.علا  :دار فضاءات،
171 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4704 : .
ردمك 978-9923-716-75-5 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/

526

> < 2553
813.9

الزغيدي ،دلندة قاسم
متجر األحالم  /دلناا قاسم الزغياي  -.علا  :اآل
151 -.2019ص
ر .إ2019/7/3419 : .
ردمك 978-9923-13-132-9 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

نا رو ،

> < 2554
813.9

الزمر ،زهدي حسني
نار ساوباولو  /زهاي حسنا الزمر  -.علا  :دار هبة-. 2019 ،
156ص
ر .إ2015/6/2609 : .
ردمك 978-9923-731-35-2 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2555

813.9

813.9

الزهراني ،صفية
تاء بين أضلعا  /صفية الزهرانا  -.علا  :دار األسـرا،
413 -.2019ص
ر .إ2019/2/613 : .
ردمك 978-9957-36-454-0 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2556
الزيادي ،حسين السكاف
بين الشيخ واللريا  /حسين السكاف الزيادي  -.علا  :دار
فضاءات109 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1373 : .
ردمك 978-9923-729-73-1 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2557

813.9

سعادة ،هنادي أحمد
فنية الرمز ودالالت الخطاب فا القصة القصيرا :مقاربة تأويلية "
القصة القصيرا األرد أنلوذجا"  /هنادي أحلا سعادا  -.علا  :اآل
نا رو 297 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/377 : .
ردمك 978-9923-13-122-0 :
الواصفات / :النقا األدبا//القصص العربية//األدب العربا/

527

> < 2558
813.9

سعد ،حياة ناصر
فاطلتا  /حياا ناصر سعا  -.علا  :دار ابن النفيس-. 2019 ،
103ص
ر .إ2018/8/4124 : .
ردمك 978-9923-718-61-2 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2559

813.9

السعدون ،نادية هناوي
موسوعة السرد العربا :معاينات نقاية ومراجعات تاريخية  /نادية
هناوي السعاو  -.علا  :دار غيااء356 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/284 : .
ردمك 978-9957-96-656-0 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//األدب العربا/
> < 2560

813.9

سعيد ،طالل زينل
السرد اللاكر رهانات الحب واالحتالل واالغتراب :قراءات فا
روايات عواد علا  /طالل زينل سعيا  -.علا  :اآل نا رو -. 2019 ،
213ص
ر .إ2019/5/2660 : .
ردمك 978-9923-13-115-2 :
الواصفات / :الروايات//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2561

813.9

813.9

سعيد ،علي لفته
بنية الكتابة فا القصة العربية اللخيلة وأسطرا الواقع :العراق
أنلوذجا ً  /علا لفته سعيا  -.علا  :دار ابن النفيس136 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/824 : .
ردمك 978-9923-718-94-0 :
الواصفات / :القصص العربية//النقا األدبا//العراق/
> < 2562
الساليطة ،فيصل رياض
 60دقيقة حياا  /فيصل رياض الساليطة  -.مادبا :اللؤلف-.2019 ،
107ص
ر .إ2019/10/5437 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

528

813.9

> < 2563
سليمان ،محمد منذر عبد المعطي
وج ة غير واضحة  /محلا منذر عبا اللعطا سليلا  -.علا :
دار فضاءات125 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/8/4164 : .
ردمك 978-9957-699-32-1 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2564

813.9

سنبل ،روعة أحمد
زوجة تنين أخضر وحكايات ملونة أخرى  /روعة أحلا سنبل -.
علا  :اآل نا رو 150 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1656 : .
ردمك 978-9923-13-105-3 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2565

813.9

الشاوي ،سندس
آمال وتحايات :قصص من الواقع  /سناس الشاوي  -.علا  :دار
األيام184 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4223 : .
ردمك 978-9957-95-589-2 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2566

813.9

الشحات ،محمد علي
سرديات بايلة مقاربات ثقافية  /محلا علا الشحات  -.علا  :دار
أزمنة211 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4697 : .
ردمك 978-9957-09-788-2 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//القصص العربية/
> < 2567

813.9

شحاده ،رغد سميح
رحيق الرغا  /رغا سليح حاده  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
68ص
ر .إ2018/10/5397 : .
ردمك 978-9923-17-017-5 :
الواصفات / :القصص العربية//القصص االجتلاعية//األدب
العربا/

529

> < 2568
813.9

الشر ،ثمنه هوبيس
حاارق السلطانة  /ثلنه هوبيس الشر  -.علا  :اآل
184 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3409 : .
ردمك 978-9923-13-124-4 :
الواصفات / :األدب العربا//القصص العربية//العصر الحايث/

نا رو ،

> < 2569
813.9

الشرفا ،وليد عمر
ليتنا كنت أعلى  /وليا علر الشرفا  -.علا  :دار األهليـة2019 ،
158 -.ص
ر .إ2019/6/2713 : .
ردمك 978-9957-39-300-7 :
الواصفات / :الروايات//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2570

813.9

الشريف ،سمير أحمد
هلس الشبابيك :نص سردي  /سلير أحلا الشريف  -.علا :
اللؤلف156 -. 2019 ،ص
ر .إ2013/7/2275 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2571

813.9

الشعالن ،سناء كامل
أعشقنا  /سناء كامل الشعال
226ص
ر .إ2015/8/4202 : .
ردمك 978-9957-545-21-5 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

 -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،

> < 2572
813.9

الشعالن ،سناء كامل
أكاذيب النساء  /سناء كامل الشعال  -.علا  :أموا
212 -. 2019ص
ر .إ2018/3/1497 : .
ردمك 978-9957-545-23-9 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2573
شنك ،موسى فهد خليل
على أعتاب اللاينة  /موسى ف ا خليل نك  -.علا  :اللؤلف،
228 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2725 : .
ردمك 978-9923-9718-2-6 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
للطباعة،

813.9

530

> < 2574
813.9

813.9

الشويلي ،هيثم جبار
فجيعة الفردوس :ماجاء فا األثر عن سيرا نزيل فا مستشفى
األمراض العقلية  /هيثم جبار الشويلا  -.علا  :دار فضاءات-. 2019 ،
222ص
ر .إ2018/3/1437 : .
ردمك 978-9923-716-10-6 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2575
الصرايره ،محمود محمد
طقم الروز قصص من القرية  /محلود محلا الصرايره  -.الكرك:
اللؤلف110 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2229 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2576

813.9

صالح ،لمى عادل
داخل جارا اللارسة  /للى عادل صالح  -.علا  :دار جسور
ثقافية190 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4085 : .
ردمك 978-9957-601-20-1 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2577

813.9

الطراونة ،أحمد
خبز و اي :سيرا أبو ورام الكركا  /أحلا الطراونة  -.علا :
وزارا الثقافة224 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3100 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2578

813.9

طكو ،محمد عبد الستار
 36ساعة فا خا
اللؤلف162 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5452 : .
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

يخو  /محلا عبا الستار طكو  -.علا :

> < 2579
813.9

طمليه ،محمد عبدهللا
أربع فاه ولسا
نا رو 141 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1626 : .
ردمك 978-9957-698-97-3 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

واحا  /محلا عباهللا طلليه  -.علا  :اآل

531

> < 2580
813.9

عابد ،حنان جبيلي
تن ياات رملية  /حنا جبيلا عابا  -.علا  :دار جسور ثقافية،
101 -. 2019ص
ر .إ2019/2/724 : .
ردمك 978-9957-601-29-4 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2581

813.9

عبابنة ،يحيى عطية
سلسلة من جلا  :رواية  /يحيى عطية عبابنة  -.علا  :دار أمجا،
362 -. 2019ص
ر .إ2017/12/6404 : .
ردمك 978-9957-99-700-7 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2582

813.9

عباد ،أميرة
وداعا ً قا ال نلتقا  /أميرا عباد  -.علا  :دار فضاءات-. 2019 ،
193ص
ر .إ2018/7/3248 : .
ردمك 978-9923-716-44-1 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2583

813.9

813.9

العبادي ،ربى زياد
ما بين وبين  /ربى زياد العبادي  -.علا  :دار وارل-. 2019 ،
163ص
ر .إ2019/5/2492 : .
ردمك 978-9957-91-624-4 :
الواصفات / :القصص العربية //األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2584
عبد الرحمن ،إلهام عبد الوهاب
العتبات النصية فا روايات واسينا األعر  /إل ام عبا الوهاب
عبا الرحلن  -.علا  :دار فضاءات435 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/2/608 : .
ردمك 978-9957-699-99-4 :
الواصفات / :القصص العربية//النقا األدبا//العصر الحايث/

532

> < 2585
813.9

عبد الفتاح ،مصطفى
رقصة الشحرور  /مصطفى عبا الفتاح  -.علا  :اآل نا رو ،
188 -. 2019ص
ر .إ2019/2/718 : .
ردمك 978-9923-13-094-0 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2586

813.9

عتوم ،ماجدة محمود
باب اليغلق  /ماجاا محلود عتوم  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
113ص
ر .إ2017/2/793 : .
ردمك 978-9957-39-287-1 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2587

813.9

العراق ،سعادة عودة
ثالث عشرا ساعة ( 13ساعة)  /سعادا عودا العراق  -.علا :
اللؤلف217 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/8/3866 : .
ردمك 978-9957-67-294-2 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2588

813.9

عزام ،سميرة
الظل الكبير  /سليرا عزام  -.علا  :جسور ثقافية-. 2019 ،
118ص
ر .إ2019/4/1897 : .
ردمك 978-9957-601-31-7 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2589

813.9

العزة ،سناء سميح
ازدواجية الثقافة وال وية فا الرواية العربية بعا االستعلار  /سناء
سليح العزا  -.علا  :دار زهاي337 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2462 : .
ردمك 978-9923-17-076-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//النقا األدبا//التحليل األدبا//األدب
العربا/

533

> < 2590
813.9

عزيز ،محمد علي
مالمح التصوف اإلسالما فا أدب نجيب محفوظ  /محلا علا
عزيز  -.علا  :دار دجلة292 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3196 : .
ردمك 978-9957-71-945-6 :
الواصفات / :التصوف اإلسالما//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2591

813.9

عصفور ،عدنان توفيق
بكاء الرمال  /عانا
79 -.2019ص
ر .إ2017/9/5084 : .
الواصفات // :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

توفيق عصفور  -.علا  :دار األبرار،

> < 2592
813.9

813.9

813.9

813.9

عقوني ،أسماء
فتى الغيم :مجلوعة قصصية  /أسلاء عقونا  -.علا  :دار األيام،
144 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4951 : .
ردمك 978-9957-95-595-3 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2593
العالن ،مروان عبد الرحيم
صخرا أور ليم  /مروا عبا الرحيم العال  -.علا  :دار دجلة،
182 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2706 : .
ردمك 978-9957-71-935-7 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2594
العالن ،مروان عبد الرحيم
ليلة سبسطية :رواية  /مروا عبا الرحيم العال  -.علا  :دار
دجلة330 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2707 : .
ردمك 978-9957-71-936-4 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2595
العمري ،عال جميل
دفء  /عال جليل العلري  -.علا  :اآل نا رو -. 2019 ،
153ص
ر .إ2019/7/3421 : .
ردمك 978-9923-13-129-9 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

534

> < 2596
813.9

العنبكي ،آالء علي
نسق السرد التقويضا فا رواية جلرات من ثلج :دراسة تحليلية
فا األدب النسارا  /آالء علا العنبكا  -.علا  :دار غيااء101 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6149 : .
ردمك 978-9957-96-628-7 :
الواصفات / :األدب العربا//التحليل األدبا//الروايات العربية/
> < 2597

813.9

عودة ،محمد ابراهيم
اللخيلة :الشظية األولى  /محلا ابراهيم عودا  -.علا  :دار أزمنة،
474 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1980 : .
ردمك 978-9957-09-797-4 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2598

813.9

العودي ،محمد مسعد
رحيل  /محلا مسعا العودي  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
268ص
ر .إ2018/5/2338 : .
ردمك 978-9957-99-764-9 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2599

813.9

العيد ،مروى
النزيف حكاية ضلير نارم  /مروى العيا  -.علا  :دار أمجا،
168 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2379 : .
ردمك 978-9957-99-772-4 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2600

813.9

عيسى ،ريزان علي
ك رما  /ريزا علا عيسى  -.علا  :دار فضاءات -. 2019 ،
219ص
ر .إ2018/7/3704 : .
ردمك 978-9923-716-49-6 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/

535

> < 2601
813.9

غرير ،ميرنا داهود
أصاقاء لكن هناك اء أخر  /ميرنا داهود غرير  -.علا  :دار
زهاي177 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4094 : .
ردمك 978-9923-17-029-8 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2602

813.9

الغزو ،يوسف حسن
أرض العطاش  /يوسف حسن الغزو  -.علا  :دار الخليج،
251 -.2019ص
ر .إ2018/7/3282 : .
ردمك 978-9923-23-012-1 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2603

813.9

الغزوي ،رمزي خالد
زهريت  /رمزي خالا الغزوي  -.علا  :دار ورد األردنية ،
152 -.2019ص
ر .إ2019/1/370 : .
ردمك 978-9957-632-49-6 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2604

813.9

فارس ،إشراق عبدهللا
أموا ريسوت  /إ راق عباهللا فارس  -.علا  :اآل نا رو ،
98 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3418 : .
ردمك 978-9923-13-131-2 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2605

813.9

الفاهوم ،هيام هشام
فأسليت ا لس :قصة قصيرا  /هيام هشام الفاهوم  -.علا  :دار
زهاي67 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4867 : .
ردمك 978-9923-17-010-6 :
الواصفات / :النثر العربا//الخواطر األدبية//األدب العربا/

536

> < 2606
813.9

الفحل ،مروان علي
الجئ على طريق اللوت من سوريا إلى أللانيا  /مروا علا
الفحل -.علا  :دار مجاالوي201 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4998 : .
ردمك 978-9957-02-679-0 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2607

813.9

فرح ،نجوى قعوار
ع ا من القاس  /نجوى قعوار فرح  -.علا  :وزارا الثقافة،
195 -.2019ص
ر .إ2019/6/3106 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2608

813.9

الفردان ،سوسن أحمد
نبوءا حلم :رواية  /سوسن أحلا الفردا  -.إربا :عالم الكتب
الحايث124 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة حكايات من ألف ليلة وليلة )
ر .إ2018/7/3089 : .
ردمك 978-9923-14-013-0 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2609

813.9

813.9

فركوح ،الياس جورج
تاءات تحت السقف  /الياس جور فركوح  -.ط -. 2علا  :دار
أزمنة234 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4829 : .
ردمك 978-9957-09-810-0 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2610
القاري ،ملك اليمامة محمد صبحي
تاء التأنيث الساخنة  /ملك اليلامة محلا صبحا القاري  -.علا :
اآل نا رو 75 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/493 : .
ردمك 978-9923-13-092-6 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2611

813.9

قاسمي ،خولة
العجاربية فا قصص سناء عال  :نلاذ مختارا  /خولة قاسلا،
مايحة دما  -.علا  :دار ابن بطوطة72 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2226 : .
الواصفات / :القصص العربية//النقا األدبا//األدب العربا/

537

> < 2612
813.9

قجو ،هيقي

813.9

القرالة ،صفاء محمد
بعيااً عنك للئات السنين  /صفاء محلا القرالة  -.علا  :دار
فضاءات143 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3034 : .
ردمك 978-9923-729-89-2 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث //األدب العربا/

بعا آخر  /هيقا قجو  -.علا  :دار فضاءات101 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5905 : .
ردمك 978-9923-36-032-3 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2613

813.9

> < 2614
القرشي ،إنعام عبد العزيز
مرايا قصصية :كاتبات من جليع أنحاء الوطن العربا  /إنعام عبا
العزيز القر ا  -.علا  :اللؤلف430 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6266 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2615

813.9

قرطي ،خليفة
الرواية الجزاررية العربية اللانية :صورا ومرجعية أ كال وبنى
(صورا اللاينة)  /خليفة قرطا  -.علا  :دار ابن بطوطة-. 2019 ،
259ص ( -.سلسلة فا علم السرديات ) 3 -1
ر .إ2019/4/2079 : .
الواصفات / :الروايات العربية//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2616

813.9

813.9

القضاة ،ضحى رائد
على ال اوية التقينا  /ضحى رارا القضاا  -.علا  :اآل نا رو ،
231 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4904 : .
ردمك 978-9923-13-074-2 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2617
قموه ،جميل برهم طافش
ليت للزمن لسانا ً  /جليل برهم طافش قلوه  -.علا  :اآل نا رو ،
194 -. 2019ص
ر .إ2018/6/2670 : .
ردمك 978-9923-13-070-4 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

538

> < 2618
813.9

كجه جي ،إنعام
الحفياا األمريكية  /إنعام كجه جا  -.علا  :وزارا الثقافة،
195 -.2019ص
ر .إ2019/6/3107 : .
الواصفات / :القصص الفصيرا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2619

813.9

كمال ،شادية عمر
جرارم اليعاقب علي ا القانو  /ادية علر كلال  -.علا  :دار
فضاءات403 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4487 : .
ردمك 978-9923-716-63-2 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2620

813.9

الكوني ،ابراهيم حميدو
القار والحزم :دراسة سيليارية لحكايات من كتاب كليلة ودمنة /
ابراهيم حلياو الكونا  -.علا  :دار زهاي114 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1925 : .
ردمك 978-9923-17-067-0 :
الواصفات / :التحليل األدبا//النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2621

813.9

كيال ،مجد مبدى
اللوت فا حيفا  /مجا مباى كيال  -.علا  :دار األهليـة-. 2019 ،
174ص
ر .إ2019/4/1802 : .
ردمك 978-9957-39-286-4 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2622

813.9

813.9

لفته ،علي سعيد
بنية الكتابة فا الرواية العربية :أسئلة التاوين ومتابعة األثر (العراق
أنلوذجاً)  /علا سعيا لفته  -.علا  :دار ابن النفيس360 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3907 : .
ردمك 978-9923-718-59-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//القصص العربية//األدب العربا/
> < 2623
لولو ،فايزة
الروارية فا اللاونة السردية العربية الن ضوية :دراسة فا تااخل
الخطابات  /فايزا لولو  -.علا  :دار ومكتبة الحاما326 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2119 : .
ردمك 978-9957-66-126-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//النقا األدبا/

539

> < 2624
813.9

مبارك ،زهرة
الذرب وال حذاء أحلر  /زهرا مبارك  -.علا  :دار اللعتز،
86 -.2019ص
ر .إ2019/2/554 : .
ردمك 978-9957-65-190-9 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث//األدب العربا/
> < 2625

813.9

المبارك ،عيسى خليل
أطر  /عيسى خليل اللبارك  -.علا  :اللؤلف150 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5645 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2626

813.9

محمد ،بلوافي
النص الروارا الجزارري فا ثالثية أحالم مستغانلا :مقاربة
تحليلية  /بلوافا محلا  -.علا  :دار األيام324 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2900 : .
ردمك 978-9957-95-729-2 :
الواصفات / :الروايات العربية//النقا األدبا//األدب العربا/
/الجزارر/
> < 2627

813.9

محمد ،تمارة رياض
عرية الوصف فا قصص سناء الشعال  /تلارا رياض محلا -.
علا  :دار غيااء 257 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6024 : .
ردمك 978-9957-96-621-8 :
الواصفات / :األدب العربا//النقا األدبا//التحليل األدبا//القصص
العربية/
> < 2628

813.9

813.9

محمود ،رغد محمد
أعجوبة القار  /رغا محلا محلود  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
65ص
ر .إ2018/12/6261 : .
ردمك 978-9923-17-041-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2629
محمود ،ريم محمود
ضجيج كاتبة  /ريم محلود محلود  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
142ص
ر .إ2019/3/1609 : .
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث//األدب العربا/

540

813.9

813.9

> < 2630
المخارزة ،صابرين حاتم
قلب يتحاث  /صابرين حاتم اللخارزا  -.علا  :دار
170 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4406 : .
ردمك 978-9923-702-23-9 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/

رزاد،

> < 2631
المدادحة ،محمد غالب فالح
اللسار إلى دنبسار( :حول األرض بالعرض  / )2محلا غالب فالح
اللاادحة  -.علا  :اللؤلف109 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4264 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2632

813.9

مرتاض ،عبد الجليل
السيليارية والااللة فا الرواية والتراث  /عبا الجليل مرتاض -.
علا  :دار األيام224 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1783 : .
ردمك 978-9957-95-667-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//النقا األدبا//التحليل األدبا/
/اللسانيات//األدب العربا/
> < 2633

813.9

مرزواقي ،رانيا
رواية حقيقة (حب فا الخيال) :من حكايات األساطير  /رانيا
مرزواقا  -.علا  :دار ومكتبة الحاما201 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3411 : .
ردمك 978-9957-66-091-8 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2634

813.9

مسعود ،سميح
على دروب األنالس  /سليح مسعود  -.علا  :اآل
399 -. 2019ص
ر .إ2018/9/4673 : .
ردمك 978-9923-13-041-4 :
الواصفات / :أدب الرحالت//القصص العربية//العصر األنالسا/

نا رو ،

541

813.9

813.9

> < 2635
المشاوره ،عثمان جميل
آدم وحواء على نحو ما  /عثلا جليل اللشاوره  -.علا  :دار
الصايل94 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1608 : .
ردمك 978-9923-710-36-4 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2636
المشهوري ،محمد عبدهللا
التااولية السردية فا خطاب األقصوصة النسارية  /محلا عباهللا
اللش وري  -.علا  :دار كنوز اللعرفة608 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2875 : .
ردمك 978-9957-74-751-0 :
الواصفات / :النقا األدبا//القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2637

813.9

المعازي ،ابراهيم محمد
اللسافر :مجلوعة قصصية  /ابراهيم محلا اللعازي  -.علا  :دار
السواقا العللية74 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1623 : .
ردمك 978-9957-533-70-0 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2638

813.9

معتصم ،محمد
اللرأا وتطوير السرد العربا :النسارية النسوية األنوثة  /محلا
معتصم  -.علا  :اآل نا رو 236 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6302 : .
ردمك 978-9923-13-077-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//األسلوب األدبا//الكتابة//الروايات
العربية//اللرأا/
> < 2639

813.9

مقدادي ،سحر حسن
منفيه عن وطنا  /سحر حسن مقاادي  -.علا  :دار زهاي،
307 -.2019ص
ر .إ2017/2/1029 : .
ردمك 978-9923-17-016-8 / 978-9923-13-047-6 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

542

> < 2640
813.9

مقري ،الزهراء
بروحا جناي  /الزهراء مقري  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
73ص
ر .إ2019/2/559 : .
ردمك 978-9957-65-187-9 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2641

813.9

مقري ،الزهراء
تسكن ا روح مالك  /الزهراء مقري  -.علا  :دار اللعتز-.2019 ،
64ص
ر .إ2019/2/557 : .
ردمك 978-9957-65-188-6 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2642

813.9

813.9

المالح ،أسماء ابراهيم
نبضة  /أسلاء ابراهيم اللالح  -.اللؤلف123 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1435 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2643
ملص" ،محمد بسام" جودت
الشام تقص علينا قصص ا :خواطر قصصية " /محلا بسام" جودت
ملص  -.علا  :اللؤلف130 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/482 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2644

813.9

813.9

ملكاوي ،ميرفت األحمد
قلب من أراكا  /ميرفت األحلا ملكاوي  -.علا  :اآل نا رو ،
112 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3651 : .
ردمك 978-9923-13-025-4 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2645
مناصرة ،نور يعقوب
وهايناه النجاين  /نور يعقوب مناصرا  -.علا  :دار ابن النفيس،
260 -. 2019ص
ر .إ2019/5/2500 : .
ردمك 978-9923-24-032-8 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا //العصر الحايث/

543

> < 2646
813.9

موسى ،لطيفه راشد
خطيئة  /لطيفه را ا موسى  -.علا  :دار الجنا 99 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5142 : .
ردمك 978-9957-649-62-3 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2647

813.9

813.9

موسى ،مصطفى
فاا الجنة  /مصطفى موسى  -.علا  :دار فضاءات -. 2019 ،
270ص
ر .إ2018/5/2356 : .
ردمك 978-9923-716-20-5 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2648
المومني ،عاطف رضوان
الحافلة  / 133عاطف رضوا اللومنا  -.دار دجلة-. 2019 ،
220ص
ر .إ2019/5/2467 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2649

813.9

ميرزا ،كمال محمد
أبو العبا :قصص لم تنشر  /كلال محلا ميرزا  -.علا  :دار
البيرونا99 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4683 : .
ردمك 978-9957-620-67-7 :
الواصفات / :القصص العربية//العصر الحايث/
> < 2650

813.9

ناجي ،جمال
الطريق إلى بلحارث :رواية  /جلال ناجا  -.علا  :وزارا الثقافة،
164 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3103 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
/األرد /
> < 2651

813.9

ناجي ،نبيلة عبودي
هكذا أقسم الجسا :قصص سباعيات  /نبيلة عبودي ناجا  -.علا :
دار فضاءات92 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2434 : .
ردمك 978-9923-716-24-3 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

544

> < 2652
813.9

نادر ،ابراهيم سليمان
أدب الرحالت :سناريال بلو الشقارق  /ابراهيم سليلا نادر -.
علا  :دار غيااء87 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4573 : .
ردمك 978-9957-96-584-6 :
الواصفات / :أدب الرحالت//األدب العربا/
> < 2653

813.9

ناصر ،أمجد
حياا متوسطية وعناما تكو فا بالد ماركيز  /أمجا ناصر -.
علا  :وزارا الثقافة134 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4457 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2654

813.9

نطط ،سعيد محمد
تحت ظالل جرا الزيزفو  /سعيا محلا نطط  -.علا  :دار
اللبادرا147 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3451 : .
ردمك 978-9957-684-58-7 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2655

813.9

813.9

813.9

نعمة ،محمود يعقوب
مخطوطة الغراف  /محلود يعقوب نعلة  -.علا  :دار أزمنة،
244 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1981 : .
ردمك 978-9957-09-798-1 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2656
النملة ،عبد الكريم محمد
عقبى الاار  /عبا الكريم محلا النللة  -.علا  :دار أزمنة-.2019 ،
283ص
ر .إ2019/5/2472 : .
ردمك 978-9957-09-802-5 :
الواصفات / :الروايات//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2657
نوار ،ورغي أحمد
سنونوات منخنقة  /ورغا أحلا نوار  -.إربا :عالم الكتب الحايث،
222 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4116 : .
ردمك 978-9923-14-027-7 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/

545

> < 2658
813.9

الهلسا ،غالب سالمة
القصص الكاملة :وديع والقايسة ميالدا وآخرو  ،زنو
وفالحو  /غالب سالمة ال لسا  -.علا  :دار أزمنة335 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1770 : .
ردمك 978-9957-09-796-7 :
الواصفات / :القصص العربية//النقا األدبا//التحليل األدبا//األدب
العربا/

وباو

> < 2659
813.9

وتد ،كيتي شوقي
أصااء الروح  /كيتا وقا وتا  -.علا  :دار الشروق-. 2019 ،
156ص
ر .إ2019/7/3801 : .
ردمك 978-9957-00-749-2 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2660

813.9

يوسف ،آمنة
فاعلية التذكر فا رواية الطريق إلى سحلاتا البراهيم السعافين /
آمنة يوسف  -.علا  :دار األهليـة167 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5439 : .
ردمك 978-9957-39-275-8 :
الواصفات / :النقا األدبا //التحليل األدبا//القصص العربية/
/العصر الحايث/
> < 2661

813.90563

الفواز ،علي حسن
سرديات األثر البصري  /علا حسن الفواز  -.علا  :دار غيااء،
133 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6020 : .
ردمك 978-9957-96-617-1 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//القصص العربية/
/العراق/
> < 2662

813.90563

محمود ،فالح محمد
الشخصية الل لشة فا ضوء مجلوعة العشب القصصية ألنور
عباالعزيز  /فالح محلا محلود  -.علا  :دار الخليج 197 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3519 : .
ردمك 978-9923-23-024-4 :
الواصفات / :القصص العربية//النقا األدبا//األسلوب األدبا/
/األدب العربا//العراق/

546

> < 2663
813.90565

معالي ،حنين ابراهيم
الرواية بين األيايولوجيا والفن :الرواية األردنية أنلوذجا  /حنين
ابراهيم معالا  -.علا  :اآل نا رو 367 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5347 : .
ردمك 978-9923-13-141-1 :
الواصفات / :التحليل األدبا//النقا األدبا//الروايات العربية/
/األرد /
> < 2664

813.90568

813.9064

813.9065

الحمداني ،ثاني جمعة
بنية الشخصية فا الرواية العُلانية  /ثانا جلعة الحلاانا -.
علا  :اآل نا رو 130 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1259 : .
ردمك 978-9923-13-098-8 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الروايات العربية/
/سلطنة عُلا /
> < 2665
الغيطاني ،محمود محمود
الفساد السياسا فا الرواية اللغاربية  /محلود محلود الغيطانا -.
علا  :دار فضاءات204 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5980 : .
ردمك 978-9923-729-53-3 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الروايات العربية/
/األدب العربا/
> < 2666
بلغيث ،يوسف الباز
الناجا :رواية  /يوسف الباز بلغيث  -.علا  :دار الخليج،
99 -.2019ص
ر .إ2018/10/5385 : .
ردمك 978-9957-615-84-0 :
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//الجزارر/
> < 2667

813.9282

أبو الرب ،مجدولين
عيو فا الفضاء  /مجاولين أبو الرب  -.علا  :وزارا الثقافة،
48 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3210 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

547

813.9282

813.9282

> < 2668
أبو سمحة ،لينا محمود
ال اية الجليلة  /لينا محلود أبو سلحة  -.إربا :اللؤلف-. 2019 ،
26ص
ر .إ2019/11/6074 : .
ردمك 978-9957-67-387-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2669
األسود ،وجدان عبد العباس
ثوب الحوت  /وجاا عبا العباس األسود؛ رسوم محسن عبا
الحفيظ  -.علا  :دار أ 15 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1364 : .
ردمك 978-9923-725-43-6 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2670

813.9282

ابراهيم ،السيد محمد
حكايات الصغار :الروضة / 1السيا محلا ابراهيم؛ ترجلة خالا
الخطيب؛ رسوم عبير حسن  -.علا  :دار عالم الثقافة72 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4904 : .
ردمك 978-9957-73-253-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2671

813.9282

ابراهيم ،السيد محمد
قصص األطفال ال ادفة :الروضة  / 2السيا محلا ابراهيم؛ ترجلة
خالا الخطيب؛ رسوم عبير حسن  -.علا  :دار عالم الثقافة72 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4885 : .
ردمك 978-9957-73-249-3 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2672

813.9282

ابراهيم ،السيد محمد
قصص الروضة  / n ,HhC ugeuD h =1السيا محلا
ابراهيم؛ ترجلة خالا الخطيب  -.علا  :دار األسـرا80 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2550 : .
ردمك 978-9957-36-459-5 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال//التعليم قبل
اللارسة//األدب العربا/

548

> < 2673
813.9282

ابراهيم ،السيد محمد
قصص الروضة  / n ,HhC ugeuD h = 2السيا محلا
ابراهيم؛ ترجلة خالا الخطيب  -.علا  :دار األسـرا80 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2553 : .
ردمك 978-9957-36-458-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال//التعليم قبل
اللارسة//األدب العربا/
> < 2674

813.9282

ابراهيم ،السيد محمد
قصص الزهور لألطفال =  / n Dpm uf ODmuH fالسيا
محلا ابراهيم؛ ترجلة خالا الخطيب  -.علا  :دار األسـرا80 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2548 : .
ردمك 978-9957-36-460-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2675

813.9282

ابراهيم ،هيا صالح
السنجاب سحلب يخطط للقلب  /هيا صالح ابراهيم  -.علا :
وزارا الثقافة43 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/4324 : .
ردمك 978-9957-94-509-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2676

813.9282

باكير ،زاهر نظمي
حاول يا صايقا  /زاهر نظلا باكير  -.علا  :دار أمجا،
6 -.2019ص
ر .إ2019/4/2146 : .
ردمك 978-9923-25-089-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2677

813.9282

باكير ،زاهر نظمي
حلم فوفو  /زاهر نظلا باكير  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
6ص
ر .إ2019/4/2147 : .
ردمك 978-9923-25-090-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

549

> < 2678
813.9282

باكير ،زاهر نظمي
الاماغ كنز اللعرفة  /زاهر نظلا باكير  -.علا  :دار أمجا،
8 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2170 : .
ردمك 978-9923-25-091-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2679

813.9282

باكير ،زاهر نظمي
ر ا والكرا  /زاهر نظلا باكير  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
6ص
ر .إ2019/4/2168 : .
ردمك 978-9923-25-094-5 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2680

813.9282

باكير ،زاهر نظمي
السلم الطويل  /زاهر نظلا باكير  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
6ص
ر .إ2019/4/2145 : .
ردمك 978-9923-25-088-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2681

813.9282

باكير ،زاهر نظمي
سليم والجوال  /زاهر نظلا باكير  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
6ص
ر .إ2019/4/2171 : .
ردمك 978-9923-25-092-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2682

813.9282

باكير ،زاهر نظمي
عبير الذكية  /زاهر نظلا باكير  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
6ص
ر .إ2019/4/2169 : .
ردمك 978-9923-25-093-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

550

> < 2683
813.9282

813.9282

813.9282

البرغوثي ،ريما فائز
أين أبنارا  /ريلا فارز البرغوثا؛ رسوم ميساء البرغوثا -.
علا  :دار أ 14 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/53 : .
ردمك 978-9923-725-39-9 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2684
بنمونة ،الحسن يونس
الرجل الذي زرع األغنيات  /الحسن يونس بنلونة؛ رسوم محسن
عبا الحفيظ  -.علا  :دار أ 15 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5690 : .
ردمك 978-9923-725-29-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2685
بهاء الدين ،ميمونة محمد
انكسر الشر  /ميلونة محلا ب اء الاين؛ رسوم بيا زريقات -.
علا  :وزارا الثقافة48 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1922 : .
ردمك 978-9957-94-512-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2686

813.9282

بيطار ،سمر غسان
األسا والفأر  /سلر غسا بيطار  -.علا  :دار األسـرا-.2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/8/4420 : .
ردمك 978-9957-36-490-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2687

813.9282

بيطار ،سمر غسان
االتحاد قوا  /سلر غسا بيطار  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/8/4421 : .
ردمك 978-9957-36-489-2 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

551

> < 2688
813.9282

بيطار ،سمر غسان
حكايات رارعة لألطفال  /سلر غسا بيطار  -.علا  :دار عالم
الثقافة12 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/128 : .
ردمك 978-9957-73-210-3 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب االطفال/
> < 2689

813.9282

بيطار ،سمر غسان
حكايات رارعة مصورا لألطفال  /سلر غسا بيطار  -.علا :
دار األسـرا79 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/944 : .
ردمك 978-9957-36-457-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2690

813.9282

بيطار ،سمر غسان
سلسلة حكايات رارعة لألطفال  /سلر غسا بيطار  -.علا  :دار
األسـرا6 -. 2019 ،
ر .إ2019/1/110 : .
ردمك 978-9957-36-448-9 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2691

813.9282

بيطار ،سمر غسان
الشلس والريح  /سلر غسا بيطار  -.علا  :دار األسـرا،
16 -. 2019ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/8/4419 : .
ردمك 978-9957-36-491-5 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2692

813.9282

الجابري ،ميسم ستار
مغامرات األرنوبة دنفش  /ميسم ستار الجابري؛ رسوم آية رعا
عبا الواحا  -.علا  :دار أ 19 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2607 : .
ردمك 978-9923-725-46-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

552

> < 2693
813.9282

الحراحشة ،نور الفي
األميرا والضفاع الحزين = The Princes and The Sad
 / Frogنور الفا الحراحشة؛ ترجلة روق العورا ؛ رسوم ريم الصوص
 -.علا  :اللؤلف15 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة كا يا ما كا إلى أ آ
األوا ؛ ) 4
ر .إ2019/6/2759 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2694

813.9282

الحراحشة ،نور الفي
بياض الثلج واألقزام = / Ohm SnHD ehC Dn t eue f
نور الفا الحراحشة؛ ترجلة روق العورا ؛ رسوم ريم الصوص  -.علا :
اللؤلف31 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة كا يا ما كا إلى أ آ األوا ؛ ) 2
ر .إ2019/6/2757 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2695

813.9282

الحراحشة ،نور الفي
الجليلة النارلة =  / n Op lHhg d erDنور الفا
الحراحشة؛ ترجلة روق العورا ؛ رسوم ريم الصوص  -.علا  :اللؤاف،
15 -. 2019ص  ( -.سلسلة كا يا ما كا إلى أ آ األوا ؛ ) 1
ر .إ2019/6/2756 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2696

813.9282

الحراحشة ،نور الفي
فتاا الكرز =  / dn uu yf LHuنور الفا الحراحشة؛ ترجلة
روق العورا ؛ رسوم ريم الصوص  -.علا  :اللؤلف15 -. 2019 ،ص -.
( سلسلة كا يا ما كا إلى أ آ األوا ؛ ) 5
ر .إ2019/6/2760 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2697

813.9282

الحراحشة ،نور الفي
ليلى والذرب اللاكر  /نور الفا الحراحشة؛ ترجلة روق
العورا ؛ رسوم ريم الصوص  -.علا  :اللؤلف38 -. 2019 ،ص ( -.سلسلة
كا ياما كا إلى أ آ األوا ؛ ) 3
ر .إ2019/6/2758 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

553

> < 2698
813.9282

حسن ،سليم أحمد
اللعلاري  /سليم أحلا حسن  -.علا  :دار الرواد-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة الرواد للل ن الياوية )
ر .إ2009/7/3159 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2699

813.9282

الحفار ،هدى محمد
 33قصة من قصص كا فا قايم الزما  /هاى محلا الحفار -.
علا  :دار األسـرا80 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2557 : .
ردمك 978-9957-36-462-5 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2700

813.9282

الحفار ،هدى محمد
 35قصة من قصص كليلة ودمنة  /هاى محلا الحفار  -.علا :
دار األسـرا80 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2555 : .
ردمك 978-9957-36-461-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2701

813.9282

الحفار ،هدى محمد
حكايات كليلة ودمنة  /هاى محلا الحفار  -.علا  :دار عالم
الثقافة71 -. 2019 ،ص  ( -.اقرأ استلتع مع كل ن اية قصة حكلة )
ر .إ2019/9/4898 : .
ردمك 978-9957-73-252-3 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2702

813.9282

813.9282

الحفار ،هدى محمد
قصص كا فا قايم الزما  /هاى محلا الحفار  -.علا  :دار
عالم الثقافة71 -. 2019 ،ص  ( -.اقرأ استلتع مع كل ن اية قصة حكلة )
ر .إ2019/9/4960 : .
ردمك 978-9957-73-255-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2703
الحلو ،سوزان نعيم
مصنع اللربى  /سوزا نعيم الحلو؛ رسوم بسلة حسام رريس -.
علا  :دار اللايا28 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6165 : .
ردمك 978-9957-526-33-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

554

> < 2704
813.9282

813.9282

الحلو ،سوزان نعيم
هكذا تحلو الصااقة  /سوزا نعيم الحلو؛ رسوم هال جلال أبو
سعيا  -.علا  :دار اللايا23 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6166 : .
ردمك 978-9957-526-32-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2705
الحماد ،نور جيهان عدنان
صبورا وصايقت ا الشجرا  /نور جي ا عانا الحلاد؛ رسوم ف ا
الحلصا  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5483 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2706

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

حمدهللا ،نهى يوسف
أتلنى لو نعيش معا ً  /ن ى يوسف حلاهللا؛ رسوم إخالص
الزغاتيت  -.علا  :وزارا الثقافة48 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1592 : .
ردمك 978-9957-94-506-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2707
خورشيد ،جيكر محمد نوري
أحب دينا  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم ف ا الحلصا -.
علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5578 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2708
خورشيد ،جيكر محمد نوري
أطفال الحا والجرو الصغير  /جيكر محلا نوري خور يا؛
رسوم ف ا الحلصا  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا-. 2019 ،
7ص
ر .إ2017/10/5576 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2709
خورشيد ،جيكر محمد نوري
اإليلا بالرسل  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم ف ا
الحلصا  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا7 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5577 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

555

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

> < 2710
خورشيد ،جيكر محمد نوري
أين اختفت قبعتا  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم ف ا
الحلصا  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5486 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2711
خورشيد ،جيكر محمد نوري
بالل والببغاء  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم أسلاء الااية-.
علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا7 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5487 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2712
خورشيد ،جيكر محمد نوري
ب اء ولعبة االختباء  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسم طاهرا
رضارا  -.علا  :أ ب ت نا ـرو 17 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/92 : .
ردمك 978-9957-75-153-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2713
خورشيد ،جيكر محمد نوري
حسا فا حايقة الحيوانات  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم
نجالء الااية  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا9 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5870 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2714
خورشيد ،جيكر محمد نوري
خليل فا اللطبخ  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم نجالء
الااية  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5695 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2715
خورشيد ،جيكر محمد نوري
ديناصور فا دار دالل  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم
نجالء الااية  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5694 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

556

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

> < 2716
خورشيد ،جيكر محمد نوري
الذرب والقنفذ  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم نجالء الااية -.
علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5696 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2717
خورشيد ،جيكر محمد نوري
الرابح والخاسر  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم ف ا
الحلصا  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5573 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2718
خورشيد ،جيكر محمد نوري
زينة وزياد  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم نجالء الااية -.
علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5872 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2719
خورشيد ،جيكر محمد نوري
الضبع والضفاع  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم نجالء
الااية  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5874 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2720
خورشيد ،جيكر محمد نوري
علر والكنغر  /جيكر محلا نوري خور يا  -.علا  :ركة
البشرى للتعليم اإللكترونا19 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5691 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2721
خورشيد ،جيكر محمد نوري
الفيل محلود  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم ف ا الحلصا-.
علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5485 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

557

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

> < 2722
خورشيد ،جيكر محمد نوري
قطة فا حايقتنا  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم ف ا
الحلصا  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5692 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2723
خورشيد ،جيكر محمد نوري
قل أعوذ برب الفلق  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم ف ا
الحلصا  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا7 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5574 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2724
خورشيد ،جيكر محمد نوري
لبيب وجاه نجيب  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم طاهرا
رضارا  -.علا  :أ ب ت نا ـرو 17 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/93 : .
ردمك 978-9957-75-152-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

> < 2725
خورشيد ،جيكر محمد نوري
هللا اللطيف الخبير  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم ف ا
الحلصا  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5579 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2726
خورشيد ،جيكر محمد نوري
من أين كل هذا العطاء  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم ف ا
الحلصا  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا7 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5482 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2727
خورشيد ،جيكر محمد نوري
موسم التين  /جيكر محلا نوري خور يا  -.علا :
البشرى للتعليم االلكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5885 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

558

ركة

813.9282

813.9282

> < 2728
خورشيد ،جيكر محمد نوري
مولا الرسول صلى هللا عليه وسلم :حليلة السعاية  /جيكر محلا
نوري خور يا؛ رسوم ف ا الحلصا  -.علا  :ركة البشرى للتعليم
اإللكترونا11 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5488 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2729
خورشيد ،جيكر محمد نوري
نور والصراط اللستقيم  /جيكر محلا نوري خور يا؛ رسوم ف ا
الحلصا  -.علا  :ركة البشرى للتعليم اإللكترونا10 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/10/5484 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2730

813.9282

813.9282

813.9282

813.9282

الدباغ ،أسماء خالد
سللى والقلم السحري  /أسلاء خالا الاباغ  -.علا  :اللؤلف،
13 -. 2019ص
ر .إ2019/8/4204 : .
ردمك 978-9957-67-441-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2731
الدوسري ،رجساء محمد
أيام من حياا عارلة  /رجساء محلا الاوسري  -.علا  :دار وارل،
59 -. 2019ص
ر .إ2019/2/880 : .
ردمك 978-9957-91-597-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2732
الراوي ،رابحة عبد المجيد
دعاء النللة :وقصص أخرى  /رابحة عبا اللجيا الراوي -.
علا  :دار وارل55 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2883 : .
ردمك 978-9957-91-628-2 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2733
الرجبي ،محمود أحمد
كيف أصبحت الفأرا وزيرا :وقصص أخرى  /محلود أحلا
الرجبا  -.علا  :اللؤلف79 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/142 : .
ردمك 978-9957-421-22-9 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

559

813.9282

813.9282

> < 2734
الزبدة ،دينا "محمد مروان"
سوسو فا حيرا  /دينا "محلا مروا " الزباا؛ رسوم هال جلال
أبو سعيا  -.علا  :دار اللايا28 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/7/3720 : .
ردمك 978-9957-526-28-3 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2735
الزبدة ،دينا "محمد مروان"
لاينا ما يكفينا  /دينا "محلا مروا " الزباا؛ رسوم عال عبا
العزيز يوسف  -.علا  :دار اللايا24 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/7/3721 : .
ردمك 978-9957-526-27-6 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2736

813.9282

الزبن ،دينا وليد
األرنب والسلحفاا  /دينا وليا الزبن  -.علا  :دار األسـرا،
16 -.2019ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/8/4416 : .
ردمك 978-9957-36-487-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2737

813.9282

الزبن ،دينا وليد
الراعا اللخادع  /دينا وليا الزبن  -.علا  :دار األسـرا-.2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/8/4391 : .
ردمك 978-9957-36-485-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2738

813.9282

الزبن ،دينا وليد
سلسلة صناوق حكايات األطفال  /دينا وليا الزبن  -.علا  :دار
األسـرا6 -. 2019 ،
ر .إ2019/1/112 : .
ردمك 978-9957-36-450-2 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

560

> < 2739
813.9282

الزبن ،دينا وليد
سلسلة قصص الحكلة واللعرفة  /دينا وليا الزبن  -.علا  :دار
األسـرا6 -. 2019 ،
ر .إ2019/1/111 : .
ردمك 978-9957-36-449-6 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2740

813.9282

الزبن ،دينا وليد
صناوق الحكايات اللصورا لألطفال  /دينا وليا الزبن  -.علا :
دار األسـرا79 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/945 : .
ردمك 978-9957-36-456-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2741

813.9282

الزبن ،دينا وليد
صناوق حكايات لألطفال  /دينا وليا الزبن  -.علا  :دار عالم
الثقافة12 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/125 : .
ردمك 978-9957-73-211-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2742

813.9282

الزبن ،دينا وليد
فأر القرية وفأر اللاينة  /دينا وليا الزبن  -.علا  :دار األسـرا،
16 -. 2019ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/8/4414 : .
ردمك 978-9957-36-486-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2743

813.9282

الزبن ،دينا وليد
قصص الحكلة واللعرفة اللصورا لألطفال  /دينا وليا الزبن -.
علا  :دار األسـرا79 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/946 : .
ردمك 978-9957-36-455-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

561

> < 2744
813.9282

الزبن ،دينا وليد
قصص الحكلة واللعرفة لألطفال  /دينا وليا الزبن  -.علا  :دار
عالم الثقافة12 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/136 : .
ردمك 978-9957-73-212-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2745

813.9282

الزبن ،دينا وليد
النللة والجناب  /دينا وليا الزبن  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/8/4417 : .
ردمك 978-9957-36-488-5 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2746

813.9282

الزعبي ،أحمد شريف
ريم فا غابات دبين :مجلوعة قصصية لألطفال  /أحلا ريف
الزعبا  -.علا  :وزارا الثقافة40 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3211 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2747

813.9282

813.9282

813.9282

الزعبي ،أحمد شريف
ريم فا غابات دبين :مجلوعة قصصية لألطفال  /أحلا ريف
الزعبا  -.علا  :اللؤلف32 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5190 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2748
الزعبي ،عيدة علي المحمد
الذهب األخضر  /عياا علا اللحلا الزعبا؛ رسوم بيا
الزريقات  -.علا  :وزارا الثقافة47 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1591 : .
ردمك 978-9957-94-504-6 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2749
زلوم ،أصالة سمير
حكاية فا كل ليلة  /أصالة سلير زلوم  -.علا  :دار األسـرا،
80 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3321 : .
ردمك 978-9957-36-463-2 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

562

> < 2750
813.9282

زلوم ،أصالة سمير
روارع القصص العاللية  /أصالة سلير زلوم  -.علا  :دار عالم
الثقافة72 -. 2019 ،ص  ( -.اقرأ استلتع مع كل ن اية قصة حكلة )
ر .إ2019/9/4896 : .
ردمك 978-9957-73-250-9 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2751

813.9282

زواهرة ،سماح بدر
فرحة العيا  /سلاح بار زواهرا؛ رسوم نضال البزم  -.علا :
اللؤلف4 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2399 : .
ردمك 978-9957-67-280-5 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2752

813.9282

سالمة ،ياسر خالد
سلسلة قصص األنبياء لألطفال  /ياسر خالا سالمة  -.علا  :دار
األسـرا6 -. 2019 ،
ر .إ2019/1/114 : .
ردمك 978-9957-36-452-6 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2753

813.9282

سالمة ،ياسر خالد
سلسلة قصص السيرا النبوية لألطغال  /ياسر خالا سالمة -.
علا  :دار األسـرا6 -. 2019 ،
ر .إ2019/1/115 : .
ردمك 978-9957-36-453-3 :
الواصفات  :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2754

813.9282

سالمة ،ياسر خالد
سلسلة قصص القرآ لألطفال  /ياسر خالا سالمة  -.علا  :دار
األسـرا6 -. 2019 ،
ر .إ2019/1/113 : .
ردمك 978-9957-36-451-9 :
الواصفات  :القصص العربية//ادب االطفال/

563

> < 2755
813.9282

سالمة ،ياسر خالد
قصص األنبياء لألطفال  /ياسر خالا سالمة  -.علا  :دار عالم
الثقافة12 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/133 : .
ردمك 978-9957-73-208-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2756

813.9282

سالمة ،ياسر خالد
قصص السيرا النبوية لألطفال  /ياسر خالا سالمة  -.علا  :دار
عالم الثقافة12 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/130 : .
ردمك 978-9957-73-209-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2757

813.9282

813.9282

813.9282

سالمة ،ياسر خالد
قصص القرآ لألطفال  /ياسر خالا سالمة  -.علا  :دار عالم
الثقافة12 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/134 : .
ردمك 978-9957-73-213-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2758
سليم ،تهاني حسن
اللستكشف الصغير  /ت انا حسن سليم  -.علا  :اللؤلف،
19 -.2019ص
ر .إ2019/6/2800 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2759
سواركه ،هيفاء محارب
سنجوب والحليب اللسكوب  /هيفاء محارب سواركه؛ رسوم
خابييرا ماكلين  -.علا  :دار السلوى27 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3300 : .
ردمك 978-9957-04-141-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2760

813.9282

الشايب ،أسامة فهمي
حيفا األمل الكبير  /أسامة ف لا الشايب ،سلية محلود اللومنا؛
رسوم جنا علر نصار  -.الزرقاء :اللؤلف39 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5466 : .
ردمك 978-9923-9737-0-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

564

> < 2761
813.9282

شحادة ،مها سمير
أسرار الحكلة  /م ا سلير حادا؛ رسوم رعا عبا الواحا؛ عر
ف ا رمضا  -.علا  :مركز التفكر للتاريب والتطوير التربوي-. 2019 ،
43ص  ( -.سلسلة الحب ؛ ) 26
ر .إ2019/3/1174 : .
ردمك 978-9957-641-13-9 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2762

813.9282

شحادة ،مها سمير
أعانق التحاي  /م ا سلير حادا؛ رسوم رعا عبا الواحا؛ عر
ف ا رمضا  -.علا  :مركز التفكر للتاريب والتطوير التربوي-. 2019 ،
43ص  ( -.سلسلة الحب ؛ ) 25
ر .إ2019/3/1176 : .
ردمك 978-9957-641-12-2 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2763

813.9282

شحادة ،مها سمير
أنا مطلئن  /م ا سلير حادا؛ رسوم رعا عبا الواحا؛ عر ف ا
رمضا  -.علا  :مركز التفكر للتاريب والتطوير التربوي-. 2019 ،
47ص  ( -.سلسلة الحب ؛ ) 28
ر .إ2013/10/3709 : .
ردمك 978-9957-549-13-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2764

813.9282

شحادة ،مها سمير
لوالك  /م ا سلير حادا؛ رسوم رعا عبا الواحا؛ عر ف ا
رمضا  -.علا  :مركز التفكر للتاريب والتطوير التربوي-. 2019 ،
43ص  ( -.سلسلة الحب ؛ ) 27
ر .إ2013/10/3712 : .
ردمك 978-9957-549-14-5 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2765

813.9282

شلباية ،أحمد محمد
اكر  /أحلا محلا لباية  -.علا  :اللؤلف16 -. 2019 ،ص -.
( سلسلة أجلل الصفات )
ر .إ2019/8/4319 : .
ردمك 978-9923-9762-0-3 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

565

> < 2766
813.9282

شلباية ،أحمد محمد
صادق  /أحلا محلا لباية  -.علا  :اللؤلف16 -. 2019 ،ص-.
( سلسلة أجلل الصفات )
ر .إ2019/8/4320 : .
ردمك 978-9923-9762-1-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2767

813.9282

شلباية ،أحمد محمد
قوي  /أحلا محلا لباية  -.علا  :اللؤلف16 -. 2019 ،ص -.
( سلسلة أجلل الصفات )
ر .إ2019/8/4321 : .
ردمك 978-9923-9762-2-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2768

813.9282

شلباية ،أحمد محمد
مساعا  /أحلا محلا لباية  -.علا  :اللؤلف16 -. 2019 ،ص-.
( سلسلة أجلل الصفات )
ر .إ2019/8/4324 : .
ردمك 978-9923-9762-5-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2769

813.9282

شلباية ،أحمد محمد
مشارك  /أحلا محلا
16ص ( -.سلسلة أجلل الصفات )
ر .إ2019/8/4323 : .
ردمك 978-9923-9762-4-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2770
شلباية ،أحمد محمد
نظيف  /أحلا محلا لباية  -.علا  :اللؤلف16 -. 2019 ،ص -.
( سلسلة أجلل الصفات )
ر .إ2019/8/4322 : .
ردمك 978-9923-9762-3-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2771
شلغين ،ساندرا
األقزام واالسكافا  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا،
16 -.2019ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3486 : .
ردمك 978-9957-36-483-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
لباية  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،

813.9282

813.9282

566

> < 2772
813.9282

شلغين ،ساندرا
أليس فا بالد العجارب  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا،
16 -. 2019ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3471 : .
ردمك 978-9957-36-475-5 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2773

813.9282

شلغين ،ساندرا
األمير الضفاع  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3481 : .
ردمك 978-9957-36-473-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2774

813.9282

شلغين ،ساندرا
اإلوزا والبيضة الذهبية  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا،
16 -. 2019ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3482 : .
ردمك 978-9957-36-476-2 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2775

813.9282

شلغين ،ساندرا
بياض الثلج  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3475 : .
ردمك 978-9957-36-479-3 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2776

813.9282

شلغين ،ساندرا
بيتر با  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3470 : .
ردمك 978-9957-36-480-9 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

567

> < 2777
813.9282

شلغين ،ساندرا
بينوكيو  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3469 : .
ردمك 978-9957-36-481-6 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2778

813.9282

شلغين ،ساندرا
الجليلة النارلة  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3480 : .
ردمك 978-9957-36-472-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2779

813.9282

شلغين ،ساندرا
حورية البحر  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3468 : .
ردمك 978-9957-36-474-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2780

813.9282

شلغين ،ساندرا
حول العالم فا  80يوما ً  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا،
16 -. 2019ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3498 : .
ردمك 978-9957-36-484-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2781

813.9282

شلغين ،ساندرا
روبن هود  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3460 : .
ردمك 978-9957-36-465-6 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

568

> < 2782
813.9282

شلغين ،ساندرا
السناباد البحار  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3476 : .
ردمك 978-9957-36-482-3 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2783

813.9282

شلغين ،ساندرا
سناريال  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3459 : .
ردمك 978-9957-36-466-3 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2784

813.9282

شلغين ،ساندرا
عالء الاين واللصباح السحري  /سانارا لغين  -.علا  :دار
األسـرا16 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3458 : .
ردمك 978-9957-36-467-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2785

813.9282

شلغين ،ساندرا
علا بابا واألربعين حراما  /سانارا لغين  -.علا  :دار
األسـرا16 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3457 : .
ردمك 978-9957-36-468-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2786

813.9282

شلغين ،ساندرا
القط ذو الحذاء  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3472 : .
ردمك 978-9957-36-478-6 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

569

> < 2787
813.9282

شلغين ،ساندرا
كولا لوك والاببة الثالثة  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا،
16 -. 2019ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3456 : .
ردمك 978-9957-36-471-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2788

813.9282

شلغين ،ساندرا
ليلى والذرب  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3455 : .
ردمك 978-9957-36-469-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2789

813.9282

شلغين ،ساندرا
مزمار هاملين  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا-. 2019 ،
16ص  ( -.سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3454 : .
ردمك 978-9957-36-470-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2790

813.928

شلغين ،ساندرا
هاياي  /سانارا لغين  -.علا  :دار األسـرا16 -. 2019 ،ص-.
( سلسلة قصصا الجليلة )
ر .إ2019/7/3484 : .
ردمك 978-9957-36-477-9 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2791

813.9282

813.9282

صابر ،رند عادل
فكرا لتغيير العالم  /رنا عادل صابر؛ رسوم هيا حالو  -.علا :
مؤسسة عبا الحليا وما 50 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5201 : .
ردمك 978-9957-19-066-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2792
الطاهر ،عبير
أحلا العقاد وطاقية اإلخفاء  /عبير الطاهر  -.علا  :وزارا
الثقافة46 -. 2019 ،ص
ر .إ2002/12/2884 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

570

> < 2793
813.9282

عاصي ،جنان حماد
الكنز اللرصود  /جنا
علا  :دار أمجا22 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3585 : .
ردمك 978-9923-25-202-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

حلاد عاصا؛ رسوم للياء طلين -.

813.9282

813.9282

> < 2794
العبدالالت ،سناء عقلة
جرا اللحبة وقصص أخرى  /سناء عقلة العباالالت  -.علا :
أمانة علا الكبرى28 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1304 : .
ردمك 978-9923-720-15-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2795
عريقات ،هبة هللا عبدهللا
سباق العزيلة  /هبة هللا عباهللا عريقات؛ رسوم نضال البزم -.
علا  :اللؤلف12 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/928 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2796

813.9282

غاوي ،سوزان الياس
الفيلة الثالثة  /سوزا الياس غاوي؛ رسوم سلانثا هتشنسن -.
علا  :اللؤلف40 -. 2019 ،ص
ر .إ2012/4/1425 : .
ردمك 978-9957-67-205-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2797

813.9282

الغول ،ليلى عمر
دباوب والضيف الجايا :قصة أطفال للطفولة الباكرا  /ليلى علر
الغول؛ رسوم حنا خليل  -.علا  :دار ورد األردنية16 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6192 : .
ردمك 978-9957-632-48-9 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2798

813.9282

فاشه ،منير
حكايتا مع الكللات :قصص للفتيا والفتيات  /منير فا ه -.
علا  :وزارا الثقافة30 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3220 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

571

> < 2799
813.9282

قاسم ،آية مأمون
قناديل الك ف اللسحور  /آية مأمو قاسم؛ رسوم علا محلود
لس الاين  -.علا  :دار السلوى131 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5995 : .
ردمك 978-9957-04-198-4 / 978-9957-04-199-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2800

813.9282

القطعان ،محمد علي
صاحبة الشعر البرتقالا  /محلا علا القطعا  -.علا  :أمانة
علا الكبرى14 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4623 : .
ردمك 978-9923-720-19-6 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2801

813.9282

الكيالني ،رانية رشاد
ن ن يحتا إلى حن  /رانية ر اد الكيالنا؛ رسوم ابراهيم
العواملة  -.علا  :مؤسسة ماارك38 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2629 : .
ردمك 978-9923-707-07-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2802

813.9282

الكيالني ،رانية رشاد
صاحبة القبعة  /رانية ر اد الكيالنا  -.علا  :مؤسسة ماارك،
44 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5863 : .
ردمك 978-9923-707-05-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2803

813.9282

الكيالني ،رانية رشاد
مسرور أبو القشور  /رانية ر اد الكيالنا  -.علا  :مؤسسة
ماارك20 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5862 : .
ردمك 978-9923-707-04-3 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

572

> < 2804
813.9282

الكيالني ،رانية رشاد
يعيش معنا أبطال  /رانية ر اد الكيالنا  -.علا  :مؤسسة
ماارك24 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5864 : .
ردمك 978-9923-707-06-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2805

813.9282

كيالني ،كامل
حذاء الطنبوري  /كامل كيالنا  -.علا  :وزارا الثقافة-. 2019 ،
20ص
ر .إ2019/6/3219 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2806

813.9282

813.9282

813.9282

كيالني ،كامل
وزا السلطا  /كامل كيالنا  -.علا  :وزارا الثقافة-. 2019 ،
29ص
ر .إ2019/6/3218 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2807
المبخوت ،شكري عز الدين
ماينة الناجحين  /كري عز الاين اللبخوت؛ رسوم روا صار-.
علا  :مؤسسة عبا الحليا وما 30 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5202 : .
ردمك 978-9957-19-067-5 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2808
مرزوق ،إيمان فهد عوض
مغامرات فتاا ال ايك  /إيلا ف ا عوض مرزوق  -.علا  :وزارا
الثقافة133 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4455 : .
ردمك 978-9957-94-494-0 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2809

813.9282

النابلسي ،ليانة محمد
كا فا علا  /ليانة محلا النابلسا  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
84ص
ر .إ2019/5/2242 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

573

> < 2810
813.9282

النجار ،تغريد عارف
زيارا الطبيبة  /تغريا عارف النجار؛ رسوم علا أحلا الزينا -.
علا  :دار السلوى23 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة جاد وتاال )
ر .إ2018/9/4751 : .
ردمك 978-9957-04-175-5 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2811

813.9282

النجار ،تغريد عارف
سر الف ا اللرقط  /تغريا عارف النجار؛ رسوم علا محلود
لس الاين  -.علا  :دار السلوى83 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة الاحنو )
ر .إ2018/8/4306 : .
ردمك 978-9957-04-170-0 / 978-9957-04-169-4 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2812

813.9282

النجار ،تغريد عارف
سيارا تاال  /تغريا عارف النجار؛ رسوم علا أحلا الزينا -.
علا  :دار السلوى23 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5930 : .
ردمك 978-9957-04-186-1 / 978-9957-04-187-8 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب االطفال/
> < 2813

813.9282

النجار ،تغريد عارف
ال يا تاال  /تغريا عارف النجار؛ رسوم علا أحلا الزينا -.
علا  :دار السلوى23 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/759 : .
ردمك 978-9957-04-202-8 / 978-9957-04-203-5 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2814

813.9282

النجار ،تغريد عارف
للن هذه الامية  /تغريا عارف النجار  -.علا  :دار السلوى،
203 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3145 : .
ردمك 978-9957-04-205-9 / 978-9957-04-206-6 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال//األدب العربا/

574

> < 2815
813.9282

النجار ،تغريد عارف
ماما مريضة  /تغريا عارف النجار؛ رسوم علا أحلا الزينا -.
علا  :دار السلوى23 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/758 : .
ردمك 978-9957-04-200-4 / 978-9957-04-201-1 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2816

813.9282

النجار ،تغريد عارف
من أوالً  /تغريا عارف النجار؛ رسوم علا أحلا الزينا  -.علا :
دار السلوى23 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة جاد وتاال )
ر .إ2018/7/3296 : .
ردمك 978-9957-04-137-3 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2817

813.9282

813.9282

النجار ،تغريد عارف
وطار العصفور  /تغريا عارف النجار؛ رسوم علا أحلا
الزينا -.علا  :دار السلوى23 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة جاد وتاال )
ر .إ2018/7/3299 : .
ردمك 978-9957-04-139-7 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2818
النعيمي ،عفراء مرزوق
عر أختا سباجيتا  /عفراء مرزوق النعيلا؛ رسوم عامر
مغربا  -.علا  :دار أ 20 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/206 : .
ردمك 978-9923-725-41-2 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2819

813.9282

النوباني ،هالة محمد
مخلوق غريب يبحث عن هويته  /هالة محلا النوبانا؛ رسوم
هاى الشاعر ،ج اد غرايبة  -.علا  :مؤسسة عبا الحليا وما -. 2019 ،
26ص
ر .إ2018/10/5203 : .
ردمك 978-9957-19-068-2 :
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/

575

> < 2820
813.9282

813.95

الهور ،منير حسني
ضريح فا األقصى  /منير حسنا ال ور  -.علا  :اللؤلف،
24 -. 2019ص
ر .إ2019/1/545 : .
الواصفات / :القصص العربية//أدب األطفال/
> < 2821
عبيد ،ليندا عبد الرحمن
ب اء طاهر :الرواية والتسريا  /ليناا عبا الرحلن عبيا  -.علا :
وزارا الثقافة266 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5877 : .
ردمك 978-9957-94-551-0 :
الواصفات / :الروايات العربية//الرواريو العرب//التحليل األدبا/
/النقا األدبا//األدب العربا/
> < 2822

813.98

عبيدهللا ،محمد حسين
الرواية العربية واللغة :تأمالت فا لغة السرد عنا نجيب محفوظ /
محلا حسين عبياهللا  -.علا  :دار أزمنة139 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6248 : .
ردمك 978-9957-09-793-6 :
الواصفات / :النقا األدبا//التحليل األدبا//الروايات العربية/
/العصر الحايث/
> < 2823

814

محسن ،مهيب نصر
العاطلو عن الحياا :فكر وفلسفة  /م يب نصر محسن  -.علا :
اآل نا رو 152 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5119 : .
ردمك 978-9923-13-053-7 :
الواصفات / :األدب العربا//اللنوعات األدبية/
> < 2824

814.9

أبو رمان ،معتز محمد
فا ذكرى الكاتب صالح عربيات  /معتز محلا أبو رما  -.علا :
اللؤلف640 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2004 : .
الواصفات / :اللقاالت األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/

576

> < 2825
814.9

814.9

814.9

بلغيث ،يوسف الباز
فاك ة الغرباء :مقاالت أدبية  /يوسف الباز بلغيث  -.علا  :دار
اللعتز87 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3614 : .
ردمك 978-9957-65-157-2 :
الواصفات / :اللقاالت األدبية//العصر الحايث/
> < 2826
بوطسان ،عثمان عبد السالم
مقاالت فا األدب األفغانا اللعاصر والحايث  /عثلا عبا السالم
بوطسا ؛ تقايم محلا أسامة األنسا  -.علا  :دار زهاي116 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/358 : .
ردمك 978-9923-17-051-9 :
الواصفات / :اللقاالت األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2827
التميمي ،صادق عبد الصاحب
تأمالت فا علر الثلانين :تسع مقاالت للشيخوخة  /صادق عبا
الصاحب التليلا  -.علا  :دار اللعتز131 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5756 : .
ردمك 978-9957-65-179-4 :
الواصفات / :األدب العربا//اللقاالت األدبية//العصر الحايث/
> < 2828

814.9

دروزة ،أفنان نظير
يا رب  /أفنا نظير دروزا  -.علا  :دار البيرونا-. 2019 ،
253ص
ر .إ2018/6/2852 : .
ردمك 978-9957-620-63-9 :
الواصفات / :اللقاالت األدبية//العصر الحايث/
> < 2829

814.9

العاني ،خالد عبد الكريم
مقاالت ورؤى  /خالا عبا الكريم العانا  -.علا  :دار دجلة2019 ،
128 -.ص
ر .إ2018/8/4281 : .
ردمك 978-9957-71-978-4 :
الواصفات / :اللقاالت العربية//العصر الحايث/

577

> < 2830
814.9

عباس ،موسى رحوم
ليلة إعاام دمشق :مقاالت فا األدب والفكر والثقافة  /موسى رحوم
عباس  -.علا  :دار فضاءات162 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5745 : .
ردمك 978-9923-729-39-7 :
الواصفات / :األدب العربا//اللقاالت األدبية//العصر الحايث/
> < 2831

814.9

عودة ،عودة محمد
رحيل نورس  /عودا محلا عودا  -.علا  :اآل نا رو -.2019 ،
275ص
ر .إ2019/9/4636 : .
ردمك 978-9923-13-151-0 :
الواصفات / :اللقاالت األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2832

814.9

عودة ،عودة محمد
لو كا لا قلبا  /عودا محلا عودا  -.علا  :اآل نا رو ،
339 -. 2019ص
ر .إ2019/9/4635 : .
ردمك 978-9923-13-153-4 :
الواصفات / :اللقاالت األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2833

814.9

عويدات ،جميل أحمد
مرايا رحلة الحياا واللوت  /جليل أحلا عوياات  -.اللفرق:
اللؤلف -. 2019 ،ص79
ر .إ2019/7/3649 : .
الواصفات / :اللقاالت األدبية//اللقاالت الفلسفية//األدب العربا/
> < 2834

814.9

العيثاوي ،أحمد حسين
مقاالت فا التراث واللجتلع  /أحلا حسين العيثاوي  -.علا  :دار
الوضاح194 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4553 : .
ردمك 978-9957-634-98-8 :
الواصفات / :اللقالت األدبية//التراث//اللجتلع/

578

> < 2835
814.9

814.9

المرعي ،وليد صالح
أمة تنسحب من التاريخ  /وليا صالح اللرعا  -.علا  :دار
اللشكاا213 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3569 : .
ردمك 978-9923-734-09-4 :
الواصفات / :اللقاالت األدبية//األسلوب األدبا//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2836
المنفلوطي ،مصطفى لطفي
النظرات  /مصطفى لطفا اللنفلوطا  -.علا  :وزارا الثقافة،
584 -. 2019ص
ر .إ2019/6/3192 : .
الواصفات / :اللقاالت األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2837

815.00711

816

الربابعة ،علي محمد
دليل الخطابة والتاريس للطالب الجامعا  /علا محلا الربابعة -.
علا  :دار النفارس160 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4265 : .
ردمك 978-9957-80-319-3 :
الواصفات / :الخطابة//طالب الجامعات//التعليم العالا/
> < 2838
الصالحي ،يوسف عاصم
رسارل حب ملنوعة  /يوسف عاصم الصالحا  -.علا  :دار
اللأمو 117 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2096 : .
ردمك 978-9957-77-506-3 :
الواصفات / :الرسارل الغرامية//األدب العربا/
> < 2839

816.05

الزيات ،إيمان زهير
كا ثنارا الوالء كا خارنا  /إيلا زهير الزيات  -.علا :
اللؤلف111 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2627 : .
ردمك 978-9957-67-284-3 :
الواصفات / :الرسارل األدبية//النصوص األدبية//األدب العربا/

579

> < 2840
816.6

ابراهيم ،خليل محمد
مالمح قصصية فا الرسارل األنالسية  /خليل محلا ابراهيم -.
علا  :دار الخليج358 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2816 : .
ردمك 978-9923-23-014-5 :
الواصفات / :الرسارل األدبية//األدب العربا//العصر األنالسا/
> < 2841

816.66

بنيخلف ،حسن ادريس
بالغة الرسارل الصوفية :رسارل ابن عربا نلوذجا ً  /حسن ادريس
بنيخلف  -.علا  :دار كنوز اللعرفة433 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4970 : .
ردمك 978-9957-74-776-3 :
الواصفات / :الرسارل الصوفية//األدب العربا/
> < 2842

816.9

األخرس ،عثمان محمد
رسارل من الذاكرا اللتعبة  /عثلا محلا األخرس  -.علا  :دار
هبة138 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/375 : .
ردمك 978-9923-731-12-3 :
الواصفات / :الرسارل األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2843

816.9

الجاغوب ،وائل نعيم
رسارل فا التجربة االعتقالية  /وارل نعيم الجاغوب  -.علا  :دار
جسور ثقافية167 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6318 : .
ردمك 978-9957-601-27-0 :
الواصفات / :الرسارل األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2844

818.03

سليماني ،حسن
هواجس اللعنى واسئلة ال اجس (أفوريزمات)  /حسن سليلانا -.
علا  :دار غيااء للنشر والتوزيع61 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6025 : .
ردمك 978-9957-96-622-5 :
الواصفات / :األدب العربا//اللنوعات األدبية//العصر الحايث/

580

> < 2845
818.03

عطوة ،ابراهيم
صفحة وسطر جايا  /ابراهيم عطوا  -.علا  :دار اللبادرا،
133 -.2019ص
ر .إ2018/8/4132 : .
ردمك 978-9957-684-69-3 :
الواصفات  :األقوال اللأثورا//األمثال//الثقافة العربية/
> < 2846

818.03

818.05

818.05

818.05

الغول ،فايز علي
من سواليف السلف :الانيا حكايات  /فايز علا الغول  -.علا :
وزارا الثقافة256 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3070 : .
الواصفات / :الحكايات//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2847
الحالوي ،مظهر مصطفى
خواطر فا الغربة :صفحات من االغتراب العراقا  /مظ ر
مصطفى الحالوي  -.علا  :دار الوضاح102 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/644 : .
ردمك 978-9923-19-023-4 :
الواصفات / :اللنوعات األدبية//اللذكرات الشخصية//العراق/
> < 2848
الحلي ،حسين عبد الكريم
اللضحك اللبكا فا ذكريات عراقية  /حسين عبا الكريم الحلا -.
علا  :دار الوضاح123 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6140 : .
ردمك 978-9923-19-014-2 :
الواصفات / :اللذكرات الشخصية//األدب العربا//العراق/
> < 2849
الخشمان ،مصطفى ذياب
ذكريات من بيار الحياا  /مصطفى ذياب الخشلا  -.علا  :وزارا
الثقافة254 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/973 : .
ردمك 978-9957-94-527-5 :
الواصفات / :اللذكرات الشخصية//التراث الثقافا//العادات
والتقاليا//األرد /

581

> < 2850
818.05

818.05

سعيد ،أحمد محمود
أقاارنا  /أحلا محلود سعيا  -.علا  :دار ج ينة-. 2019 ،
256ص
ر .إ2019/1/217 : .
الواصفات / :اللذكرات الشخصية//السيرا الذاتية//اللنوعات
األدبية/
> < 2851
الشقيرات ،محمود عطيه
ذكريات معلم عربا فا القنفذا :الطريق إلى غاما الزناد  /محلود
عطيه الشقيرات  -.الزرقاء :اللؤلف167(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/9/4852 : .
الواصفات / :اللذكرات الشخصية//اليوميات//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2852

818.05

818.05

العامري ،محمد حسن
أوتار الشجرا :يوميات الخرطوم  -ميونخ  / 2018-2004محلا
حسن العامري  -.علا  :دار دجلة103 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5597 : .
ردمك 978-9923-732-07-6 :
الواصفات / :اللنوعات األدبية//اليوميات//األدب العربا/

> < 2853
عبابنة ،شرف الدين عامر
يطوف تي ا ً  /رف الاين عامر عبابنة  -.علا  :دار الرواية
العربية117 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4484 : .
ردمك 978-9923-747-29-2 :
الواصفات / :اللذكرات الشخصية//اليوميات//األدب العربا/
> < 2854

818.05

عبد الفتاح ،نهار بهيج
مذكرات ناجا من كلية التصليم  /ن ار ب يج عبا الفتاح  -.علا :
دار الرواية العربية197 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2061 : .
ردمك 978-9923-747-02-5 :
الواصفات / :اللذكرات//اليوميات//اللنوعات األدبية//األدب
العربا/

582

> < 2855
818.05

العش ،إكرام عبد القادر
العيش مع السرطا ملكن وليس مستحيالً  /إكرام عبا القادر
العش -.علا  :دار الخليج257 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1777 : .
ردمك 978-9957-67-262-1 :
الواصفات / :اللذكرات الشخصية//اليوميات//مرض السرطا /
> < 2856

818.05

الفقير ،إيمان أحمد
الياسلينة السوداء  /إيلا
وموزعو 145 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1159 : .
ردمك 978-9923-13-135-0 :
الواصفات / :اللذكرات الشخصية//التراجم الذاتية//األدب العربا/
أحلا الفقير  -.علا  :اآل

818.05

818.05

نا رو

> < 2857
المساعيد ،جودت أحمد
ذكرياتا فا التربية والتعليم العالا  /جودت أحلا اللساعيا -.
علا  :دار اللسيرا479 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3018 : .
ردمك 978-9957-97-145-8 :
الواصفات / :اللذكرات//اليوميات//التربية والتعليم//الرجال/
> < 2858
مطاوع ،ابراهيم اسماعيل
من تيه إلى سراب :رحلتا إلى أمريكا  /ابراهيم اسلاعيل
مطاوع -.علا  :اللؤلف128 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1234 : .
الواصفات / :اليوميات//اللذكرات الشخصية //اللنوعات األدبية/
> < 2859

818.050564

818.050564

الزعبي ،حاتم شريف
حاتم ريف الزعبا قصة إرادا وعزم وأمل  /حاتم
الزعبا  -.علا  :اللؤلف368 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2274 : .
الواصفات / :اللذكرات الشخصية//السيرا الذاتية//فلسطين/

ريف

> < 2860
عميره ،أحمد محمود أحمد
أحالم الطيور الل اجرا  /أحلا محلود أحلا عليره  -.علا :
اللؤلف84 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3819 : .
الواصفات / :اللذكرات الشخصية//اليوميات//األدب العربا/
/فلسطين/

583

> < 2861
818.07

التكريتي ،ناجي عباس
حوليات فلسفية :حوار فا أدب الرحالت  /ناجا عباس التكريتا -.
علا  :دار األيام188(1 -. 2019 ،ص)  ( -.سلسلة حوليات فلسفية ؛ ) 1
ر .إ2016/9/4533 : .
ردمك 978-9957-95-364-5 :
الواصفات / :أدب الرحالت//اللذكرات//األدب العربا/
> < 2862

818.07

الرحبي ،سيف عيسى
صالة استقبال الضواري  /سيف عيسى الرحبا  -.علا  :اآل
نا رو وموزعو 249 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/491 : .
ردمك 978-9923-13-090-2 :
الواصفات / :اللنوعات األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2863

818.07

العدوان ،مفلح فالح
سلاء الفينيق :رحلتا إلى فلسطين  /مفلح فالح العاوا  -.علا :
دار األهليـة127 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2481 : .
ردمك 978-9957-39-299-4 :
الواصفات / :أدب الرحالت//فلسطين//األدب العربا/
> < 2864

818.07

الغرام ،ساجدة عمر
امرأا نجت بأعجوبة  /ساجاا علر الغرام  -.علا  :اللؤلف،
106 -. 2019ص
ر .إ2019/10/5351 : .
الواصفات / :النصوص األدبية//األحااث الواقعية//اللشاكل
االجتلاعية//األدب العربا/
> < 2865

818.9

818.9

أبو جوده ،هال هيثم
بوح أنثى مليئة بالحبر  /هال هيثم أبو جوده  -.علا  :اللؤلف،
115 -. 2019ص
ر .إ2019/2/597 : .
الواصفات / :القصص العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2866
الجشي ،جليلة صالح
جرح البوح  /جليلة الجشا  -.علا  :اآل نا رو -. 2019 ،
186ص
ر .إ2018/11/5793 : .
ردمك 978-9923-13-063-6 :
الواصفات / :النصوص األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/

584

> < 2867
818.9

الجهيني ،سها عيد
كلا ينبغا أ أكو  /س ا عيا الج ينا  -.علا  :دار الجنا ،
2019
ر .إ2019/10/5379 : .
ردمك 978-9923-35-002-7 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2868

818.9

حجازي ،سعد سليمان
دفتري :نصوص من العام  / 1955 - 1954سعا سليلا حجازي-.
علا  :دار هبة124 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/373 : .
ردمك 978-9923-731-11-6 :
الواصفات / :اللنوعات األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2869

818.9

حمارنة ،عبال ابراهيم
حبق وزعتر  /عبال ابراهيم حلارنة  -.علا  :دار أزمنة-. 2019 ،
183ص
ر .إ2018/10/5225 : .
ردمك 978-9957-09-799-8 :
الواصفات / :اللنوعات األدبية//النصوص األدبية//األدب العربا/
> < 2870

818.9

خليفي ،فوزية
مزا
134ص
ر .إ2019/2/555 : .
ردمك 978-9957-65-189-3 :
الواصفات / :النصوص األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/

الريح  /فوزية خليفا  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،

> < 2871
818.9

دراغمة ،حياة صالح
صوت فوق الغلام  /حياا صالح دراغلة  -.علا  :دار دجلة،
80 -. 2019ص
ر .إ2018/10/5057 : .
ردمك 978-9957-71-991-3 :
الواصفات / :النصوص األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/

585

818.9

> < 2872
السوالقة ،يزيد عبد العزيز
سقط ل وا  /يزيا عبا العزيز السوالقة  -.ط -. 2علا  :دار
فضاءات180 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3186 : .
ردمك 978-9923-716-37-3 :
الواصفات / :النصوص األدبية//العصر الحايث/
> < 2873

818.9

818.9

عرابي ،سهير حسني
كشكول معلم  /س ير حسنا عرابا  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
269ص
ر .إ2019/2/733 : .
الواصفات / :اللنوعات األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2874
العسيلي ،شريف عبد الوهاب
طيف من حلم األمل  /ريف عبا الوهاب العسيلا  -.علا  :دار
األبرار94 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/12/6217 : .
الواصفات / :اللنوعات األدبية//الشعر العربا//اللقاالت األدبية/
/األدب العربا/
> < 2875

818.9

عقوني ،أسماء
متفارلة بحذر :كللات بطعم األلوا  /أسلاء عقونا  -.علا  :دار
األيام182 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4953 : .
ردمك 978-9957-95-596-0 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2876

818.9

العموش ،هناء عفاش
بين القوا والضعف  /هناء عفاش العلوش  -.علا  :دار زهاي،
119 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5716 : .
ردمك 978-9923-17-023-6 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//اللنوعات األدبية//األدب العربا/

586

> < 2877
818.9

818.9

818.9

غرير ،عمار داهود
بعانا عود أخضر  /علار داهود غرير  -.علا  :دار زهاي،
68 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4096 : .
ردمك 978-9923-17-030-4 :
الواصفات / :النصوص األدبية//العصر الحايث/
> < 2878
فرحان ،بنان سعد
بعثرات أنثى وردية :نصوص نثرية  /بنا سعا فرحا  -.علا :
دار ابن النفيس140 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/3010 : .
ردمك 978-9923-718-45-2 :
الواصفات / :اللنوعات األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2879
اللصاصمه ،نهى مزلوه شحادة
أصاقاء فا علبة الحياا  /ن ى مزلوه حادا اللصاصله  -.علا :
دار فضاءات69 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/6/2915 : .
ردمك 978-9923-716-33-5 :
الواصفات / :النصوص األدبية//العصر الحايث/
> < 2880

818.9

محجوبي ،محمد
ب جة اللوز  /محلا محجوبا  -.علا  :دار ابن بطوطة-. 2019 ،
84ص
ر .إ2019/2/831 : .
الواصفات / :اللنوعات األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2881

818.9

محمود ،أمل اسماعيل
خطايا ارع عشرين  /أمل اسلاعيل محلود  -.علا  :دار
فضاءات135 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4708 : .
ردمك 978-9923-716-74-8 :
الواصفات / :النصوص األدبية//العصر الحايث/
> < 2882

818.9

المدانات ،عماد جريس
دونلا نام  /علاد جريس اللاانات  -.علا  :وزارا الثقافة-.2019 ،
127ص
ر .إ2019/3/1593 : .
ردمك 978-9957-94-507-7 :
الواصفات / :النصوص األدبية//العصر الحايث/

587

> < 2883
818.9

ياسين ،مظهر محمد
كللة ونغم  /مظ ر محلا ياسين  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
111ص
ر .إ2019/1/319 : .
الواصفات / :اللنوعات األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2884

819.9

أبو نحلة ،أماندا نضال
كيوبيا  /أماناا نضال أبو نحلة  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
108ص
ر .إ2019/10/5288 : .
ردمك 978-9957-67-352-9 :
الواصفات / :النصوص األدبية//النثر العربا//العصر الحايث/
> < 2885

819.9

819.9

األحمد ،علي محمود
تاوينة  /علا محلود األحلا  -.علا  :اللؤلف137 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/12/6569 : .
الواصفات / :النصوص األدبية//النثر العربا//األدب العربا/
> < 2886
اإلدريسي ،عائشة عمر محمد
ألف باء تاء حياا  /عارشة علر محلا اإلدريسا  -.علا  :اآل
نا رو 101 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1528 : .
ردمك 978-9923-13-102-2 :
الواصفات / :النصوص األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2887

819.9

األمير ،بشرى عمار
إحساس القلم  /بشرى علار األمير  -.علا  :دار ومكتبة الحاما،
152 -. 2019ص
ر .إ2019/2/563 : .
ردمك 978-9957-66-120-5 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2888

819.9

األمين ،حميد سعيد
ما تأخر من القول  /حليا سعيا األمين  -.علا  :دار دجلة،
94 -.2019ص
ر .إ2019/2/884 : .
ردمك 978-9923-732-15-1 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

588

> < 2889
819.9

إيالهي ،األمجد أحمد
رسارل إلى كارال  /األمجا أحلا إيالها  -.علا  :اآل نا رو ،
94 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1530 : .
ردمك 978-9923-13-104-6 :
الواصفات / :النصوص األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2890

819.9

بدران ،ميس أشرف
على استقامة حلم  /ميس أ رف بارا  -.علا  :دار يافا العللية،
69 -. 2019ص
ر .إ2019/12/6245 : .
ردمك 978-9923-32-032-7 :
الواصفات / :النصوص األدبية//الخواطر األدبية//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2891

819.9

البدوي ،رغد أحمد
قلب موقوت  /رغا أحلا الباوي  -.علا  :دار السواقا العللية،
68 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2630 : .
ردمك 978-9957-533-72-4 :
الواصفات / :النثر العربا//العصر الحايث/
> < 2892

819.9

بكرية ،محمد ياسين
ال تسافر أي ا الحلم  /محلا ياسين بكرية  -.علا  :دار يافا العللية،
101 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2100 : .
ردمك 978-9957-697-65-5 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//النثر العربا//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2893

819.9

بواعنة ،دنيا حسين
خريف بال مأوى  /دنيا حسين بواعنة  -.إربا :دار الكتاب الثقافا،
116 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5866 : .
ردمك 978-9923-711-30-9 :
الواصفات / :األدب العربا//النثر األدبا//العصر الحايث/

589

> < 2894
819.9

التميمي ،هدير شاكر
طقوس بناقية  /هاير اكر التليلا  -.علا  :دار ابن النفيس،
158 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6065 : .
ردمك 978-9923-718-84-1 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2895

819.9

توفيق ،نور خالد
بوح الكللات :خواطر أدبية  /نور خالا توفيق  -.علا  :دار وارل،
132 -. 2019ص
ر .إ2019/2/792 : .
ردمك 978-9957-91-596-4 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2896

819.9

الحداء ،حنان أحمد
حين من الق ر  /حنا
83 -.2019ص
ر .إ2019/5/2649 : .
ردمك 978-9923-13-111-4 :
الواصفات / :نصوص أدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
أحلا الحااء  -.علا  :اآل

نا رو ،

> < 2897
819.9

الحساميه ،آالء خليف
تار ة فا دنيا ال يام  /آالء خليف الحساميه  -.علا  :دار أمجا،
56 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1500 : .
الواصفات / :الخواطر األدبية//النصوص األدبية//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2898

819.9

حمدان ،يحيى حسين
ناف  /يحيى حسين حلاا  -.جرش :اللؤلف104 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2957 : .
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2899

819.9

حمزة ،منى حمدي
ضحك السحاب من مذكرات غيلة  /منى حلاي حلزا  -.علا :
اآل نا رو 171 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/719 : .
ردمك 978-9923-13-093-3 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/

590

> < 2900
819.9

حمو ،محمد عبد السالم
فا الظل  /محلا عبا السالم حلو  -.علا  :دار عالم الثقافة،
124 -.2019ص
ر .إ2019/1/122 : .
ردمك 978-9957-73-207-3 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2901

819.9

خاتم ،محمد سلطان
حب لم يكلن حينلا توقف النبض بقلبا  /محلا سلطا خاتم -.
علا  :دار أزمنة98 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3833 : .
ردمك 978-9957-09-804-9 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//النثر األدبا//العصر الحايث//األدب
العربا/
> < 2902

819.9

خشاشنه ،تقى خالد
نوراريل  /تقى خالا خشا نه  -.إربا :اللؤلف84 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1956 : .
الواصفات / :النثر األدبا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2903

819.9

خليل ،نور أيمن
بعاالرحيل خواطر من نور  /نور أيلن خليل  -.علا  :دار
اليازوري العللية256 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1235 : .
ردمك 978-9957-12-927-9 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//النصوص األدبية//األدب العربا/
> < 2904

819.9

الدوايمة ،أحمد محمد
أنا والفرا ة( :خواطر وقصص قصيرا)  /أحلا محلا الاوايلة -.
علا  :دار اللعتز79 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/562 : .
ردمك 978-9957-65-191-6 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/

591

819.9

> < 2905
دوجان ،رانيا عبد الكريم
ورود نزفت من ا الاماء :قصص قصيرا جااً  /رانيا عبا الكريم
دوجا  -.علا  :دار وارل128 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1846 : .
ردمك 978-9957-91-615-2 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2906

819.9

819.9

ربضي ،نور عادل
الال اء فا تناها كل اء  /نور عادل ربضا  -.علا  :اللؤلف،
99 -. 2019ص
ر .إ2019/11/6090 : .
ردمك 978-9957-67-388-8 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//النصوص األدبية//األدب العربا/
> < 2907
الربيعي ،عبد الرزاق جبار
حكايات تحت أ جار القرم  /عبا الرزاق جبار الربيعا  -.علا :
اآل نا رو 256 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5117 : .
ردمك 978-9923-13-051-3 :
الواصفات / :النثر األدبا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2908

819.9

ردايده ،أحمد قاسم
محطات فا وطنا  /أحلا قاسم رداياه  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
117ص
ر .إ2019/8/4037 : .
الواصفات / :النثر العربا//الشعر الوطنا//النصوص األدبية/
/األدب العربا/
> < 2909

819.9

الرشيد ،حسام
الطيور الل اجرا :رحلة األمراء الخلسة  /حسام الر يا  -.علا :
دار عالم الثقافة 80 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1641 : .
ردمك 978-9957-73-242-4 :
الواصفات / :النثر العربا//النصوص األدبية//العصر الحايث/

592

> < 2910
819.9

الرمحي ،عبدهللا صدام
فوبيا الضوء  /عباهللا صاام الرمحا  -.علا  :دار الغايه-.2019 ،
117ص
ر .إ2018/10/5436 : .
ردمك 978-9957-694-96-8 :
الواصفات / :النثر العربا//النصوص األدبية//العصر الحايث/
> < 2911

819.9

رياشي ،وفاء بهجت
ذاك الغريب  /وفاء ب جت ريا ا  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
109ص
ر .إ2019/10/5597 : .
ردمك 978-9957-67-365-9 / 978-9923-26-036-4 :
الواصفات / :النصوص األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2912

819.9

819.9

819.9

819.9

الزعبي ،حسام حسين
كيف تقتل زوجتك يكفا أ تكو
الزعبا  -.علا  :دار فضاءات191 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2089 : .
ردمك 978-9923-729-84-7 :
الواصفات / :النصوص األدبية//النثر العربا//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2913
الزعبي ،سماح انيس
حين يفوح الحرف عشقا  /سلاح انيس الزعبا  -.إربا :اللؤلف،
141 -. 2019ص
ر .إ2019/12/6269 : .
الواصفات / :النثر العربا//الخواطر األدبية//األدب العربا/
/العصر الحايث/
رقيا ً لتفعل ا  /حسام حسين

> < 2914
السرطاوي ،نجاح العالم
تبا ير صباحية على ماراا أدبية  /نجاح العالم السرطاوي  -.علا :
اللؤلف100 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4827 : .
الواصفات / :الخواطر األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2915
السعدي ،دعاء جمال
حبا له وخيبتا به  /دعاء جلال السعاي  -.علا  :اللؤلف،
107 -.2019ص
ر .إ2019/7/3734 : .
الواصفات / :النصوص األدبية//النثر العربا//األدب العربا/
/العصر الحايث/

593

> < 2916
819.9

سعيد ،أحمد محمود
وجاانيات بال أحالم  /أحلا محلود سعيا  -.علا  :دار ج ينة،
275 -. 2019ص
ر .إ2019/2/680 : .
الواصفات / :الخواطر األدبية//النثر العربا//العصر الحايث/
> < 2917

819.9

سالمة ،سجى عامر
بوح قلم  /سجى عامر سالمة  -.علا  :دار يافا99 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3544 : .
الواصفات / :الخواطر األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2918

819.9

الشاويش ،رغد محمد
حكاية قلب وقلم مشاعر  /رغا محلا الشاويش  -.علا  :دار عالم
الثقافة158 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6056 : .
ردمك 978-9957-73-206-6 :
الواصفات / :األدب العربا//النثر العربا//العصر الحايث/
> < 2919

819.9

شرف ،عبدهللا وائل
خيبة  / 12:12عباهللا وارل رف  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
162ص
ر .إ2019/4/2200 : .
ردمك 978-9957-95-712-4 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2920

819.9

819.9

الشعرات ،آالء حسن
رسارل وتين  /آالء حسن الشعرات  -.علا  :دار ومكتبة الحاما،
121 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5765 : .
ردمك 978-9957-66-118-2 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2921
الشقيرات ،جواهر محمود
ذاكرا من أكتوبر  /جواهر محلود الشقيرات  -.علا  :دار العنقاء،
80 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6059 : .
ردمك 978-9957-573-71-3 :
الواصفات / :األدب العربا//النثر العربا//العصر الحايث/

594

> < 2922
819.9

الشلتاوي ،ميار مراد
بين جارا الحياا  /ميار مراد الشلتاوي  -.علا  :دار عالم الثقافة،
108 -. 2019ص
ر .إ2019/2/904 : .
ردمك 978-9957-73-240-0 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2923

819.9

الشهابي ،جيهان فياض
حافيا ً تحت مطر الياسلين  /جي ا فياض الش ابا  -.علا  :اآل
نا رو 252 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2648 : .
ردمك 978-9923-13-109-1 :
الواصفات / :النصوص األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2924

819.9

طبيب ،يزن سائد
على وتر القلب  /يز سارا طبيب  -.علا  :دار آمنة-. 2019 ،
133ص
ر .إ2018/11/5732 : .
الواصفات / :األدب العربا//النثر العربا//العصر الحايث/
> < 2925

819.9

عبد الحافظ ،دانا عمر
جايلة بوح ذهبية  /دانا علر عبا الحافظ  -.علا  :دار فضاءات،
162 -. 2019ص
ر .إ2018/3/1438 : .
ردمك 978-9923-716-07-6 :
الواصفات / :النثر العربا//العصر الحايث/
> < 2926

819.9

العبد ،رؤى سامر
فضاء كللاتا  /رؤى سامر العبا  -.علا  :دار يافا العللية،
70 -.2019ص
ر .إ2019/12/6242 : .
ردمك 978-9923-32-035-8 :
الواصفات / :النصوص األدبية//الخواطر األدبية//األدب العربا/
/العصر الحايث/

595

> < 2927
819.9

819.9

819.9

العرجا ،هند حسن
قوارير  /هنا حسن العرجا  -.علا  :اللؤلف60 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5921 : .
الواصفات / :الخواطر األدبية//النثر العربا//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2928
العساف ،وعد عبدهللا
خربشات خريفية  /وعا عباهللا العساف  -.علا  :دار هبة،
72 -.2019ص
ر .إ2019/1/372 : .
ردمك 978-9923-731-10-9 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2929
عصفور ،سلوى "محمد صبري"
هناي :خواطر  /سلوى "محلا صبري" عصفور  -.علا  :دار
األبرار95 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3655 : .
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2930

819.9

عطياني ،راما عياد
تات روح  /راما عياد عطيانا ،راما ها م رمضا  ،بلقيس وليا
علرا  -.علا  :دار يافا العللية116 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4502 : .
ردمك 978-9957-697-86-0 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2931

819.9

عليان ،محمد خليل
الب اء باق فينا ومعنا  /محلا خليل عليا  -.علا  :دار جسور
ثقافية275 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4773 : .
ردمك 978-9957-601-21-8 :
الواصفات / :النثر األدبا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2932

819.9

عليمات ،بيان محمد
خريف أنثى مخللية  /بيا محلا عليلات  -.اللفرق :اللؤلف،
157 -. 2019ص
ر .إ2019/8/4472 : .
الواصفات / :الخواطر األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/

596

> < 2933
819.9

العموش ،هناء عفاش
إننا طلوح  /هناء عفاش العلوش  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
75ص
ر .إ2019/3/1146 : .
ردمك 978-9923-17-057-1 :
الواصفات / :النثر العربا//الخواطر األدبية//األدب العربا/
> < 2934

819.9

عودة ،إيالف سامي
رسارل الزهور  /إيالف ساما عودا  -.علا  :دار يافا العللية،
95 -. 2019ص
ر .إ2019/12/6518 : .
ردمك 978-9923-32-046-4 :
الواصفات / :النصوص األدبية//النثر العربا//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2935

819.9

العودي ،محمد مسعد
متناص الرحلة من قلعة عجلو إلى سارا اللنت ى  /محلا مسعا
العودي  -.علا  :دار أمجا211 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/9/4993 : .
ردمك 978-9957-99-650-5 :
الواصفات / :النقا األدبا//النصوص األدبية/
> < 2936

819.9

فاخوري ،جالل زواد
ال اوء الصاخب :ر ة عطر إلى اللرأا األردنية من األدب النسارا
الفلسفا  /جالل زواد فاخوري  -.علا  :دار يافا العللية176 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5350 : .
الواصفات / :النصوص األدبية//النثر العربا//الفلسفة األدبية/
/العصر الحايث/
> < 2937

819.9

فركوح ،الياس جورج
س وا السلاء عنا  /الياس جور فركوح  -.علا  :دار أزمنة،
180 -. 2019ص
ر .إ2019/9/4772 : .
ردمك 978-9957-09-809-4 :
الواصفات / :النصوص األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/

597

> < 2938
819.9

فركوح ،الياس جورج
عشب أرعن فا حايقة خلفية  /الياس جور فركوح  -.علا  :دار
أزمنة106 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4923 : .
ردمك 978-9957-09-812-4 :
الواصفات / :النصوص األدبية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2939

819.9

فنجان ،عبد العظيم
اللالركة تعود إلى العلل  /عبا العظيم فنجا
نا رو وموزعو 169 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6329 : .
ردمك 978-9923-13-081-0 :
الواصفات / :النصوص األدبية//النثر العربا//األدب العربا/
/العصر الحايث/

 -.علا  :اآل

> < 2940
819.9

819.9

قشنني ،مصطفى
فرا ات ا الوارفة اال تعال  /مصطفى قشننا  -.علا  :دار
فضاءات158 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5878 : .
ردمك 978-9923-729-47-2 :
الواصفات / :األدب العربا//النثر العربا//العصر الحايث/
> < 2941
الكسراوي ،سارة ابراهيم
سارا والقلم  /سارا ابراهيم الكسراوي  -.علا  :دار اللبادرا،
63 -. 2019ص
ر .إ2019/10/5205 : .
ردمك 978-9923-26-028-9 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//العصر الحايث/
> < 2942

819.9

المجالي ،سامر حيدر
أكلام الحب والغضب :اثنا عشر وسلا ً من عشرية الربيع
وانكساراته  /سامر حيار اللجالا  -.علا  :دار هبة253 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3939 : .
ردمك 978-9923-731-25-3 :
الواصفات / :النصوص األدبية//النثر العربا//األدب العربا/
/العصر الحايث/

598

819.9

> < 2943
محادين ،يزن عبد الحكيم
هواء اليو ك على الوجوم  /يز عبا الحكيم محادين  -.علا  :دار
الصايل86 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2513 : .
ردمك 978-9923-710-37-1 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2944

819.9

المشايخ ،أمل عطاهللا
رسولة العطر  /أمل عطاهللا اللشايخ  -.علا  :اآل
132 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4265 : .
ردمك 978-9923-13-119-0 :
الواصفات / :النصوص األدبية//النثر العربا//العصر الحايث/

نا رو ،

> < 2945
819.9

819.9

المعاني ،جروان عبدهللا
لست الولا البكر ألبا  /جروا عباهللا اللعانا  -.علا  :دار
العنقاء112 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/527 : .
ردمك 978-9957-573-69-0 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2946
المغربي ،ليلى عبد الحميد
قللا يكتبنا  /ليلى عبا الحليا اللغربا  -.علا  :اللؤلف2019 ،
138 -.ص
ر .إ2019/6/3112 : .
الواصفات / :النثر العربا//الخواطر األدبية//األدب العربا/
/العصر الحايث/
> < 2947

819.9

ملحم ،جمال صالح
خواطر ،قصص،
117 -. 2019ص
ر .إ2019/3/1353 : .
ردمك 978-9957-67-245-4 :
الواصفات / :الخواطر األدبية//النثر العربا//األدب العربا/

عر  /جلال صالح ملحم  -.إربا :اللؤلف،

599

819.9

> < 2948
المهاوش ،صفاء عبد الرحمن
دو اكتلال حصيلة أعوام من اللشاعر ،هنا تركت قلبا  /صفاء
عبا الرحلن الل اوش  -.علا  :دار وارل203 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/412 : .
ردمك 978-9957-91-591-9 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2949

819.9

النابلسي ،خليل صالح
وقالت البحيرا :مقاالت وخواطر  /خليل صالح النابلسا  -.إربا:
اللؤلف144 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/978 : .
الواصفات / :الخواطر األدبية//النصوص األدبية//األدب العربا/
> < 2950

819.9

النشاش ،فداء محمود
خربشات أفكار  /فااء محلود النشاش  -.علا  :دار اللأمو ،
131 -. 2019ص
ر .إ2019/2/995 : .
ردمك 978-9957-77-500-1 :
الواصفات / :النثر العربا//الخواطر األدبية//األدب العربا/
> < 2951

819.9

819.9

النعيمي ،أمل رفعات
أحببتك منذ ثالثة أعوام وصيف  /أمل رفعات النعيلا  -.علا  :دار
الرواية العربية109 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4376 : .
ردمك 978-9923-747-22-3 :
الواصفات / :الروايات العربية//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2952
النعيمي ،يحيى محمد أحمد
حياا كسرد متقطع  /يحيى محلا أحلا النعيلا  -.علا  :وزارا
الثقافة128 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4727 : .
ردمك 978-9957-94-542-8 :
الواصفات / :النثر العربا//النصوص األدبية//األدب العربا/
/العصر الحايث/

600

> < 2953
819.9

نوافلة ،آالء محمد
حبا ً جلا  /آالء محلا نوافلة  -.علا  :دار الغايه-. 2019 ،
127ص
ر .إ2018/11/5627 : .
ردمك 978-9957-694-98-2 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2954

819.9

الهبل ،صفاء محمد
ثالثو حربا ً وحب  /صفاء محلا ال بل  -.علا  :اآل نا رو ،
137 -. 2019ص
ر .إ2019/2/717 : .
ردمك 978-9923-13-095-7 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2955

819.9

819.90564

وساس ،أمل علي
مشاعر  /أمل علا وساس  -.علا  :دار زهاي-. 2019 ،
147ص
ر .إ2019/7/3825 : .
ردمك 978-9923-17-098-4 :
الواصفات / :النثر العربا//األدب العربا//العصر الحايث/
> < 2956
أبو مرجوب ،سارة صبحي
سيلاهم فا حروف م  /سارا صبحا أبو مرجوب  -.علا  :دار
ابن النفيس102 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1650 : .
ردمك 978-9923-24-024-3 :
الواصفات / :النثر العربا//النصوص األدبية//العصر الحايث/
/فلسطين/

 820األدب اإلنجليزي
> < 2957
822.3

مارلو ،كريستوفر
مذبحة باريس  /كريستوفر مارلو؛ ترجلة عودا القضاا  -.علا :
دار البيرونا140 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5646 : .
ردمك 978-9923-22-026-9 :
الواصفات / :اللسرحيات اإلنجليزية//األدب اإلنجليزي//عصر
إليزبيث/

601

823

> < 2958
اكزوبيري ،أنطوان دو سانت
األمير الصغير  /أنطوا دو سانت اكزوبيري؛ ترجلة محلا نادر
ابراهيم  -.علا  :دار اإلسراء96 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/845 : .
ردمك 978-9957-508-62-3 :
الواصفات / :القصص اإلنجليزية//األدب اللترجم//األدب
اإلنجليزي/
> < 2959

823

ستاو ،هيريت
كوخ العم توم  /هيريت ستاو؛ ترجلة فتحا أحلا علر  -.علا :
دار عالم الثقافة239 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/706 : .
ردمك 978-9957-73-238-7 :
الواصفات / :القصص اإلنجليزية//األدب اإلنجليزي//األدب
اللترجم/
> < 2960

823

ماتشادو ،جواكيم ماريا
مذكرات براس كوباس بعا اللوت  /جواكيم ماريا ماتشادو؛ ترجلة
نور طالل نصرا  -.علا  :دار الجياا201 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5235 : .
ردمك 978-9923-756-02-7 :
الواصفات / :القصص اإلنجليزية//األدب اللترجم//األدب
اإلنجليزي/
> < 2961

823.9

823.9

إنكورفيا ،ريك
بعا الرحيل  /ريك إنكورفيا؛ ترجلة ربى "محلا بركات" أبو
علا -.علا  :النا ر121 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4049 : .
الواصفات / :القصص اإلنجليزية//األدب اللترجم//األدب
اإلنجليزي//العصر الحايث/
> < 2962
ابراهيم ،ابراهيم سبتي
سحر الرواية :قراءات مختارا فا روايات معاصرا  /ابراهيم
سبتا ابراهيم  -.علا  :دار ابن النفيس108 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1004 : .
ردمك 978-9923-24-006-9 :
الواصفات / :النقا األدبا//الروايات اإلنجليزية//األدب اللترجم/

602

> < 2963
823.9

لندن ،جاك
العقب الحاياية  /جاك لنا  -.علا  :دار هبة288 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3369 : .
ردمك 978-9923-731-20-8 :
الواصفات / :القصص اإلنجليزية//األدب اللترجم//األدب
اإلنجليزي/
> < 2964

823.9282

مادوكس ،جيك
أسيل نجلة اللرحلة اإلعاادية  /جيك مادوكس؛ ترجلة هانئة جار
هللا  -.علا  :دار روارع مجاالوي57 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1386 : .
ردمك 978-9957-03-098-8 :
الواصفات / :القصص اإلنجليزية//أدب األطفال//األدب اللترجم/
> < 2965

823.9282

مادوكس ،جيك
آية وحلم البطولة  /جيك مادوكس؛ ترجلة هانئة جار هللا  -.علا :
دار روارع مجاالوي65 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1383 : .
ردمك 978-9957-03-099-5 :
الواصفات / :القصص اإلنجليزية//أدب األطفال//األدب اللترجم/
> < 2966

823.9282

مادوكس ،جيك
الفارسة الصغيرا  /جيك مادوكس؛ ترجلة هانئة جار هللا  -.علا :
دار روارع مجاالوي72 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1387 : .
ردمك 978-9957-03-097-1 :
الواصفات / :القصص اإلنجليزية//أدب األطفال//األدب اللترجم/
> < 2967

823.9282

مادوكس ،جيك
الكراتيه والعا التنازلا  /جيك مادوكس؛ ترجلة هانئة جاد هللا -.
علا  :دار روارع مجاالوي63 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1645 : .
ردمك 978-9957-03-100-8 :
الواصفات / :األدب اللترجم//القصص اإلنجليزية//أدب األطفال/

603

> < 2968
823.9282

نايفة ،منير حسن
الكو الواسع والنانو  /منير حسن نايفة؛ ترجلة سريا محلود
عياد -.علا  :اآل نا رو 31 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4644 : .
ردمك 978-9923-13-150-3 :
الواصفات / :القصص العللية//أدب األطفال //األدب اللترجم/
/األدب اإلنجليزي/
> < 2969

828

أبيال ،دينس
مالبس أمريكية  /دينس أبيال؛ ترجلة فخري رطروط  -.علا :
اآل نا رو 79 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6341 : .
ردمك 978-9923-13-086-5 :
الواصفات / :األدب اإلنجليزي//اللذكرات//اللنوعات األدبية/
/األدب اللترجم/

 830األدب األلماني وآداب اللغات المرتبطة بها
> < 2970
830.9

دراج ،فيصل حسن
فالتر بنيامين والنقا اللختلف  /فيصل حسن درا  -.علا  :دار
أزمنة129 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6001 : .
ردمك 978-9957-09-791-2 :
الواصفات / :الفالسفة األللا //النقا األدبا//األدب األللانا/
> < 2971

833.9

كافكا ،فرانز
رسارل إلى ميلينا  /فرانز كافكا؛ ترجلة ديانا جور ايشة  -.علا :
دار الرواية العربية216 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3711 : .
ردمك 978-9923-747-19-3 :
الواصفات / :القصص األللانية//األدب األللانا//العصر الحايث/
> < 2972

833.9

كافكا ،فرانز
اللحاكلة  /فرانز كافكا؛ ترجلة ديانا جور ايشة  -.علا  :دار
الرواية العربية270 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3714 : .
ردمك 978-9923-747-17-9 :
الواصفات / :القصص األللانية//األدب األللانا//العصر الحايث/

604

> < 2973
833.9

كافكا ،فرانز
اللسخ  /فرانز كافكا؛ ترجلة ديانا جور ايشة  -.علا  :دار
الرواية العربية130 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3713 : .
ردمك 978-9923-747-18-6 :
الواصفات / :القصص األللانية//األدب األللانا//العصر
الحايث/
> < 2974

839.739282

839.739282

بروس ،هيلينا
األقوى فا الصف  /هيلينا بروس ،كريستل رونز؛ ترجلة فلورا
مجاالوي  -.علا  :دار روارع مجاالوي61 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة
الصف الظريف )
ر .إ2019/3/1088 : .
ردمك 978-9957-03-121-3 :
الواصفات / :القصص السوياية//أدب األطفال//األدب اللترجم/
> < 2975
بروس ،هيلينا
اتصل باإلسعاف  /هيلينا بروس ،كريستل رونز؛ ترجلة فلورا
مجاالوي  -.علا  :دار روارع مجاالوي58 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة
الصف الظريف )
ر .إ2019/3/1086 : .
ردمك 978-9957-03-120-6 :
الواصفات / :القصص السوياية//أدب األطفال//األدب اللترجم/
> < 2976

839.739282

بروس ،هيلينا
هيا نلعب بالكلل  /هيلينا بروس ،كريستل رونز؛ ترجلة فلورا
مجاالوي  -.علا  :دار روارع مجاالوي61 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة
الصف الظريف )
ر .إ2019/3/1085 : .
ردمك 978-9957-03-119-0 :
الواصفات / :القصص السوياية//أدب األطفال//األدب اللترجم/

 840األدب الفرنسي
840

> < 2977
زاغز ،نزيهة عبد الحميد
تجليات األدب اللقار  :تأثير ألف ليلة وليلة فا األدب الفرنسا /
نزي ة عبا الحليا زاغز  -.إربا :عالم الكتب الحايث172 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2029 : .
ردمك 978-9957-686-39-0 :
الواصفات / :النقا األدبا//األدب الفرنسا/

605

> < 2978
840

ساند ،جورج
ها وهو  /جور سانا؛ ترجلة مانا عبا القادر قصري -.
علا  :دار الجياا163 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5236 : .
ردمك 978-9923-756-01-0 :
الواصفات / :القصص الفرنسية//األدب اللترجم//األدب
الفرنسا/
> < 2979

840

غاردر ،جوستاين
فا قلب مرآا معتلة  /جوستاين غاردر؛ ترجلة دالل مانا
قصري  -.علا  :دار الجياا148 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5237 : .
ردمك 978-9923-756-03-4 :
الواصفات / :القصص الفرنسية//األدب اللترجم//األدب الفرنسا/
> < 2980

840.9

843.9282

باتاي ،جورج
األدب والشعر :إيليلا ،برونتا ،بودلير ،بليك ،ميشليه ،كافكا،
بروست ،ساد ،جينيه  /جور باتاي؛ ترجلة رانية سعا خالف  -.علا  :دار
أزمنة235 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6002 : .
ردمك 978-9957-09-790-5 :
الواصفات / :الفالسفة الفرنسيو //النقا األدبا//األدب الفرنسا/
> < 2981
إكزوبيري ،أنطوان دو سانت
األمير الصغير  /أنطوا دو سانت إكزوبيري؛ ترجلة ديانا
جور ايشة  -.علا  :دار الرواية العربية96 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3716 : .
ردمك 978-9923-747-16-2 :
الواصفات / :األدب اللترجم//القصص الفرنسية//أدب األطفال/

 860األدب اإلسباني
863.5

> < 2982
أالركون ،بيدرو انطونيو دي
كشف الطالع  /بيارو انطونيو دي أالركو ؛ ترجلة محلا نزير
الحلصا  -.علا  :اآل نا رو 75 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6325 : .
ردمك 978-9923-13-083-4 :
الواصفات / :القصص اإلسبانية//األدب اللترجم//األدب اإلسبانا/

606

 890آداب اللغات األخرى
> < 2983
891.7

تشيخوف ،أنطون
اللاتريو كا  /أنطو تشيخوف؛ ترجلة سوار محلا الصبيحا -.
علا  :دار عصور140 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5268 : .
ردمك 978-9923-751-02-2 :
الواصفات / :القصص الروسية//األدب اللترجم//األدب الروسا/
> < 2984

891.7

891.7

دوستويفسكي ،فيودور
اللقامر  /فيودور دوستويفسكا  -.علا  :وزارا الثقافة-. 2019 ،
238ص
ر .إ2019/6/3108 : .
الواصفات / :القصص الروسية//األدب اللترجم//األدب الروسا/
> < 2985
دوستويفسكي ،فيودور
الجريلة والعقاب  /فيودور دوستويفسكا؛ ترجلة فتحا أحلا
علر  -.علا  :دار عالم الثقافة399 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/659 : .
ردمك 978-9957-73-237-0 :
الواصفات / :القصص الروسية//األدب اللترجم//األدب
الروسا/
> < 2986

894.359282

أفغورين ،إسراء
براميل سامة  /إسراء أفغورين ،جوك ا كالفات؛ ترجلة أمينة
بتول هنااوي  -.علا  :دار اللن ل نا رو 64 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة
مكتب التحقيقات السري ؛ ) 2
ر .إ2019/2/747 : .
ردمك 978-9957-93-514-6 :
الواصفات / :األدب اللترجم//القصص التركية//القصص
البوليسية//أدب األطفال/
> < 2987

894.359282

غوربوز ،سارة
أول طيار  /سارا غوربوز؛ ترجلة زياد طارق نعيلة؛ رسوم
سيرنور إيشيك  -.علا  :دار اللن ل نا رو 62 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة
جاي العبقري وآلة الزمن ؛ ) 7
ر .إ2019/2/777 : .
ردمك 978-9957-93-518-4 :
الواصفات / :األدب اللترجم//القصص التركية//القصص
العللية//أدب األطفال/

607

> < 2988
895.119282

يان ،شي
حين يطير األطفال  /ا يا ؛ ترجلة محلا ولا بيج  -.علا :
دار فضاءات169 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6034 : .
ردمك 978-9923-729-54-0 :
الواصفات / :األدب اللترجم//الشعر الصينا//أدب األطفال/
> < 2989

895.139282

هاو ،وانغ وي
أسرار عن الطبيعة  /وانغ وي هاو؛ ترجلة مكتب النيل
للاراسات والترجلات  -.علا  :دار فضاءات64 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/339 : .
ردمك 978-9923-729-68-7 :
الواصفات / :األدب اللترجم//القصص الصينية//أدب األطفال/

التاريخ والجغرافيا
 901التاريخ والجغرافيا
> < 2990
900

داود ،جاسم محمد
اختبر معلوماتك التاريخية100 :سؤال وجواب فا اللعلومات
التاريخية  /جاسم محلا داود  -.علا  :دار ابن النفيس121 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3674 : .
ردمك 978-9923-718-55-1 :
الواصفات / :التاريخ/
> < 2991

901

بن خميس ،سرحان
النقا التاريخا وديااكتيكية التاريخ اللناهج واالستراتيجيات /
سرحا بن خليس  -.علا  :دار األيام236 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1784 : .
ردمك 978-9957-95-662-2 :
الواصفات / :النقا التاريخا//التحليل التاريخا//فلسفة التاريخ/
> < 2992

901

عودة ،أمينة
مكانة اللعرفة التاريخية وتجربة الحقيقة فا التاريخ عنا هانس
جور غامار  /أمينة عودا  -.علا  :دار األيام198 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3662 : .
ردمك 978-9957-95-738-4 :
الواصفات / :نظرية اللعرفة//اللعرفة التاريخية//التأمل//التراث/
/فلسفة التاريخ//التاريخ/

608

> < 2993
904

الشمايلة ،زكي محمد
التقويم البشري  /زكا محلا الشلايلة  -.علا  :اللؤلف-. 2019 ،
233ص
ر .إ2018/11/5634 : .
ردمك 978-9957-67-298-0 :
الواصفات / :األحااث التاريخية//ماقبل التاريخ//التاريخ اإلسالما/
/العصور التاريخية/
> < 2994

907.205

909.04924

909.04924

الطائي ،ابتهال عادل
نشأا وتطور مناهج البحث والتاوين التأريخا فا الشرق األدنى
القايم :بالد الرافاين أنلوذجا ً  /ابت ال عادل الطارا  -.علا  :دار األيام،
256 -. 2019ص
ر .إ2019/4/2025 : .
ردمك 978-9957-95-706-3 :
الواصفات / :التأريخ//األبحاث التاريخية//الشرق األوسط/
> < 2995
الخزاعي ،معاوية شفيق
فك يفرا األحااث التا تالحقنا هذه األيام عربيا ً وإسالميا ً
وعاللياً :نظرات تحليلية فا أعلاق وجذور هذه األحااث (سلسلة مقاالت) /
معاوية فيق الخزاعا  -.علا  :دار اللأمو 135 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6143 : .
ردمك 978-9957-77-494-3 :
الواصفات / :الص يونية//األحااث العاللية//البلاا العربية/
/إسراريل/
> < 2996
اللهيبي ،فتحي سالم حميدي
الي ود فا العصور اإلسالمية  /فتحا سالم حلياي الل يبا -.
علا  :دار الفكـر295 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4415 : .
ردمك 978-9957-92-220-7 :
الواصفات / :األقليات//الي ود//التاريخ//الي ودية/
> < 2997

909.564

الفيفي ،عبدهللا أحمد
تاريخ بنا إسراريل وجزيرا العرب من التاريخ الليثولوجا إلى
الجغرافيا ال ر منيوطيقية :مراجعات من اجية فا نلاذ تاريخية معاصرا /
عباهللا أحلا الفيفا  -.إربا :عالم الكتب الحايث644 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4678 : .
ردمك 978-9923-14-033-8 :
الواصفات / :الجغرافيا//إسراريل//التاريخ //به الجزيرا العربية/

609

 910الجغرافيا العامة والرحالت
> < 2998
910

بعلي ،حفناوي
الرحالت الحجازية :رحالت اللغرب األدنى تونس وليبيا وطرابلس /
حفناوي بعلا  -.علا  :دار األيام428 -. 2019 ،ص  ( -.موسوعة الرحالت
الحجازية ؛ ) 2
ر .إ2019/4/1887 : .
ردمك 978-9957-95-695-0 :
الواصفات / :الرحالت//الحجاز (السعودية)//اللوسوعات//تاريخ
السعودية/
> < 2999

910

بعلي ،حفناوي
الرحالت الحجازية :رحالت اللغرب األقصى وبالد نقيط وغرب
أفريقيا  /حفناوي بعلا  -.علا  :دار األيام384 -. 2019 ،ص  ( -.موسوعة
الرحالت الحجازية ؛ ) 1
ر .إ2019/4/1888 : .
ردمك 978-9957-95-690-5 :
الواصفات / :الرحالت//الحجاز (السعودية)//اللوسوعات//تاريخ
السعودية/
> < 3000

910

خصباك ،شاكر
تطور الفكر الجغرافا  /اكر خصباك  -.علا  :دار حنين-.2019 ،
270ص
ر .إ2018/9/4450 : .
ردمك 978-9957-17-802-4 :
الواصفات / :الجغرافيا/
> < 3001

910

الدليمي ،صبحي أحمد
الجغرافيا الحايثة والتقنيات الجغرافية  /صبحا أحلا الاليلا ،زهير
جابر مشرف  -.علا  :دار أمجا226 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1402 : .
ردمك 978-9923-25-006-8 :
الواصفات / :الجغرافيا//الجيوديسيا//األقلار الصناعية//التصوير
الجوي//الجيومورفولوجيا//االستشعار عن بعا/

610

> < 3002
910

الدليمي ،صبحي أحمد
الاراسة اللياانية فا الجغرافيا  /صبحا أحلا الاليلا ،زهير جابر
مشرف ،أمير محلا الاليلا  -.علا  :دار أمجا161 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1404 : .
ردمك 978-9923-25-004-4 :
الواصفات / :الجغرافيا//الجيومورفولوجيا//الخرارط//الرسوم
التصويرية اللحوسبة//االستبيانات/
> < 3003

910

سعد ،كاظم شنته
دراسات فا علم الجغرافيا  /كاظم نته سعا  -.علا  :دار الوضاح،
570 -. 2019ص
ر .إ2018/11/5730 : .
ردمك 978-9923-19-008-1 :
الواصفات / :الجغرافيا الطبيعية//اللوارد اللارية//التربة//الزراعة/
/العراق//الوطن العربا/
> < 3004

910

910.132

910.132

الصعيدي ،عصام حسن
السياحة التاريخية  /عصام حسن الصعياي  -.علا  :دار الراية،
264 -. 2019ص
ر .إ2018/12/6216 : .
ردمك 978-9957-622-63-3 :
الواصفات / :اللناطق السياحية//الرحالت والسفر//السياحة/
> < 3005
األخرس ،حسن محمد
الجغرافيا السياسية  /حسن محلا األخرس  -.علا  :دار اللعتز،
363 -. 2019ص
ر .إ2018/5/2198 : .
ردمك 978-9957-65-139-8 :
الواصفات / :الجغرافيا السياسية/
> < 3006
الموسوي ،محمد عرب
الجغرافية السياسية بين النظرية والتطبيق الجيوعسكري  /محلا
عرب اللوسوي ،ماجا صاام سالم  -.علا  :دار الرضوا -. 2019 ،
672ص
ر .إ2018/6/2862 : .
ردمك 978-9957-76-658-0 :
الواصفات / :الجغرافيا السياسية//الجيوبولتيكا/

611

910.1330563

910.1630

> < 3007
الدليمي ،صبحي أحمد
جغرافية العراق االقتصادية  /صبحا أحلا الاليلا  -.علا :
دار أمجا232 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1226 : .
ردمك 978-9957-99-747-2 :
الواصفات / :الجغرافية االقتصادية//العراق/
> < 3008
السعدي ،عباس فاضل
أصول جغرافية الزراعة  /عباس فاضل السعاي  -.علا  :دار
الوضاح472 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1074 : .
ردمك 978-9957-634-77-3 :
الواصفات / :الجغرافيا النباتية//علم الزراعة/
> < 3009

910.167

الدليمي ،صبحي أحمد
جغرافية الصناعة من منظور معاصر  /صبحا أحلا الاليلا -.
علا  :دار أمجا180 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/12/6428 : .
ردمك 978-9957-99-704-5 :
الواصفات / :الجغرافيا//الصناعة/
> < 3010

910.92

الب ،تانج يو
الرحلة الصينية لبالد عربية :السياحة فا األرد  ،السعودية،
البحرين ،ولبنا  /تانج يو الب؛ تحرير منال سالم العقبانا  -.علا  :دار
الشروق207 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4142 : .
ردمك 978-9957-00-752-2 :
الواصفات / :الرحالة//االكتشافات الجغرافية//البلاا العربية//أدب
الرحالت/
> < 3011

910.92

ميغان ،جورج
اللسير األطول فا التاريخ  /جور ميغا ؛ ترجلة زياد طارق
نعيلة؛ تقايم هاى خالا القضاا  -.علا  :اآل نا رو 466 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4926 : .
ردمك 978-9923-13-158-9 :
الواصفات / :الرحالة//السفر//أدب الرحالت/

612

> < 3012
911

912

السماك ،محمد أزهر
الفكر الجغرافا بين التراث اللعرفا والجيومعلوماتية اللعاصرا /
محلا أزهر السلاك  -.علا  :دار الصايل340 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5706 : .
ردمك 978-9923-710-26-5 :
الواصفات / :الجغرافيا التاريخية//التراث الطبيعا//الحضارات
القايلة/
> < 3013
العزاوي ،علي عبد العباس
األساليب الكلية اإلحصارية فا الجغرافية  /علا عبا العباس
العزاوي  -.علا  :دار اليازوري العللية418 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/10/4773 : .
ردمك 978-9957-12-809-8 :
الواصفات / :الجغرافيا//اإلحصاء//الحواسيب/
> < 3014

914.4

الدليمي ،صبحي أحمد
جغرافيا قارا أوروبا اإلقليلية قايلا ً وحايثا ً  /صبحا أحلا
الاليلا -.علا  :دار أمجا412 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3523 : .
ردمك 978-9957-99-888-2 :
الواصفات / :الجغرافيا//أوروبا/
> < 3015

915.6

915.6003

برهم ،جمانة حسن
جغرافية الوطن العربا للنا ئة  /جلانة حسن برهم  -.علا  :دار
وارل108 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1119 : .
ردمك 978-9957-91-606-0 :
الواصفات / :الجغرافيا//الوطن العربا/
> < 3016
العزيزي ،هاني عبد الرحيم
معانا أسلاء ما عربية  /هانا عبا الرحيم العزيزي  -.علا :
اللؤلف128 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2469 : .
الواصفات / :أسلاء األماكن//اللا العربية//القواميس/

613

> < 3017
915.634204

ثيسكر ،ويلفرد
عرب األهوار  /ويلفرد ثيسكر؛ ترجلة أحلا ضياء الاين
الحياري  -.علا  :دار دجلة342 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3909 : .
ردمك 978-9957-71-967-8 :
الواصفات / :أدب الرحالت//العادات والتقاليا//القبارل العربية/
/العراق/
> < 3018

915.641104

بعلي ،حفناوي
صورا القاس الشريف فا اللشاها الارامية فا رحالت اللوحات
وعين الكاميرا والاراما  /حفناوي بعلا  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
396ص  ( -.موسوعة الرحالت إلى القاس الشريف ؛ ) 4
ر .إ2019/4/1886 : .
ردمك 978-9957-95-694-3 :
الواصفات / :الرحالت//اللوسوعات//القاس//تاريخ فلسطين/
> < 3019

915.641104

بعلي ،حفناوي
القاس فا رحالت اللشارقة من الشرق األوسط واألقصى ومن
الغرب (أمريكا) إلى اللسجا األقصى  /حفناوي بعلا  -.علا  :دار األيام،
494 -. 2019ص  ( -.موسوعة الرحالت إلى القاس الشريف ؛ ) 1
ر .إ2019/4/1883 : .
ردمك 978-9957-95-691-2 :
الواصفات / :الرحالت//اللوسوعات//القاس//تاريخ فلسطين/
> < 3020

916.404

عنتار ،عبدهللا حسن
رحالت فا اللغرب ما بين  :2019 - 2012دراسة وصفية /
عباهللا حسن عنتار  -.علا  :دار زهاي334 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3709 : .
ردمك 978-9923-17-094-6 :
الواصفات / :الرحالت الجغرافية//اللغرب العربا/
> < 3021

919.4

الدليمي ،صبحي أحمد
جغرافية أستراليا اإلقليلية  /صبحا أحلا الاليلا  -.علا  :دار
أمجا224 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/379 : .
ردمك 978-9957-99-726-7 :
الواصفات / :الجغرافيا اإلقليلية//أستراليا//الجغرافيا/

614

 920التراجم واألنساب والشارات
920

920

> < 3022
الحديثي ،عواد حميد العلي
أمراء العرب وفرسان م و جعان م ووالت م  /عواد حليا العلا
الحايثا  -.علا  :دار أمجا188 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2378 : .
ردمك 978-9957-99-771-7 :
الواصفات / :األدباء العرب//األدب العربا//التراجم/
> < 3023
السلوادي ،عبد الرحيم محمد
هذيل األعالم بين الجاهلية واإلسالم  /عبا الرحيم محلا السلوادي -.
علا  :دار زهرا 164 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/8/3893 : .
ردمك 978-9957-88-361-4 :
الواصفات / :القبارل//اإلسالم//الجاهلية/
> < 3024

920

920.056531

الفجاوي ،عمر
أولئك آبارا :تراجم أهل األرد اللنسوبين صراحة إلى اللا
األردنية فا اللصادر التراثية  /علر الفجاوي  -.علا  :وزارا الثقافة،
713(1 -. 2019ص)
ر .إ2019/6/3073 : .
الواصفات / :التراجم//تاريخ األرد /
> < 3025
السحيمات ،ياسين خلف
سيرا كفاح يتيم األبوين منذ الطفولة  /ياسين خلف السحيلات -.
علا  :اللؤلف206 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/12/6321 : .
ردمك 978-9957-67-404-5 :
الواصفات / :التراجم //الرجال//السيرا الذاتية//الكرك (األرد )/
> < 3026

920.71

أبو دية ،سعد سالم
من مظاهر العالقات األردنية األميركية :أسطورا علا الحجايا
فا تاريخ الواليات اللتحاا الشعبا  /سعا سالم أبو دية  -.علا  :دار أمجا،
106 -. 2019ص
ر .إ2017/7/3701 : .
ردمك 978-9957-99-899-8 :
الواصفات / :السيرا الذاتية//الواليات اللتحاا//األردنيو /

615

920.71

> < 3027
أبو عناب ،سعد مصطفى
مسافر بال راحلة  /سعا مصطفى أبو عناب  -.إربا :عالم الكتب
الحايث234 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4677 : .
ردمك 978-9923-14-034-5 :
الواصفات / :التراجم//السيرا الذاتية/
> < 3028

920.71

920.71

920.71

920.71

أسعد ،نجوى وديع
أبا وديع أنطونيوس أسعا  / 1964-1900نجوى وديع أسعا -.
علا  :اللؤلف82 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/835 : .
الواصفات / :التراجم//السيرا الذاتية//الرجال/
> < 3029
الزهيري ،غزوان محمود
محلود غناوي الزهيري مواقف فا الحياا واألدب :كتاب تذكاري
بقلم مجلوعة من أهله وطالبه ومعارفه  /غزوا محلود الزهيري  -.علا  :دار
زهرا 298 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1525 : .
ردمك 978-9957-88-467-3 :
الواصفات / :التراجم//الرجال//التعليم//اإلدارا//العراق//السيرا
الذاتية/
> < 3030
الشجيري ،أحمد عبد الرسول
اللوسوعة الشاملة لشخصيات عراقية معاصرا :دراسة فا السيرا
الشخصية  /أحلا عبا الرسول الشجيري  -.علا  :دار ابن النفيس-. 2019 ،
449( 3ص)
ر .إ2018/8/4023 : .
ردمك 978-9923-718-60-5 :
الواصفات / :التراجم//السيرا الذاتية//العراق//القواميس اللوسوعية/
> < 3031
الشرقاوي ،حسين حسين
من سللة الباسلة إلى جاا غير :وثيقة مواطن فلسطينا  /حسين
حسين الشرقاوي  -.علا  :اللؤلف206 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6006 : .
ردمك 978-9923-9741-0-0 :
الواصفات / :السيرا الذاتية//اللذكرات الشخصية//فلسطين/

616

> < 3032
920.71

920.71

الضاوي ،أحمد عرفات
بوح الزيتو  /أحلا عرفات الضاوي  -.علا  :وزارا الثقافة،
260 -. 2019ص
ر .إ2018/7/3644 : .
ردمك 978-9957-94-510-7 :
الواصفات / :السيرا الذاتية//التراجم/
> < 3033
العبود ،عبد األمير رحيمة
عناما كنت وزيراً :سيرا ومشاهاات عراقية  /عبا األمير رحيلة
العبود  -.علا  :دار الوضاح462 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6142 : .
ردمك 978-9923-19-016-6 :
الواصفات / :التراجم//السيرا الذاتية/
> < 3034

920.71

920.71

غناوي ،غزوان محمود
طاهر يحيى رريس وزراء العراق ما لم يعرف عنه سابقا ً  /غزوا
محلود غناوي  -.علا  :دار زهرا 282 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1524 : .
ردمك 978-9957-88-468-0 :
الواصفات / :التراجم//الرجال//التعليم//الحياا العسكرية/
/السياسيو //العراق//السيرا الذاتية/
> < 3035
مسعود ،محمد سميح عبد الفتاح
أنطونيو التلحلا رفيق تشا جيفارا  /محلا سليح عبا الفتاح
مسعود  -.علا  :اآل نا رو 246 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/6080 : .
ردمك 978-9923-13-176-3 :
الواصفات / :السيرا الذاتية//التراجم//فلسطين/
> < 3036

920.71

نويهض ،وليد عادل
تيسير قبعة اإلنسا والقضية  /وليا عادل نوي ض  -.علا  :دار
الشروق 446 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5058 : .
ردمك 978-9957-00-722-5 :
الواصفات / :السيرا الذاتية//التراجم//فلسطين/

617

920.71565

920.72

> < 3037
الطراونة ،رأفت عبد السالم
عبا السالم اللجالا :مسيرا عطاء فا كللات  /رأفت عبا السالم
الطراونة  -.علا  :دار الخليج679 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3527 : .
ردمك 978-9923-23-025-1 :
الواصفات / :التراجم//السيرا الذاتية//األعالم العرب//األرد /
> < 3038
الشديدي ،موسى أحمد
جنسانية أم كلثوم =  / ro ,rpDnmrof O xrepHDموسى
أحلا الشاياي  -.علا  :دار أمجا96 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/611 : .
ردمك 978-9957-99-980-3 :
الواصفات / :التراجم الذاتية//النساء/
> < 3039

920.72

922.1

الوكيلي ،لبيك أحمد
موسوعة تراجم النساء اللقاسيات من القاس وألجل القاس  /لبيك
أحلا الوكيلا ،نوزت جلعة أبو لبن  -.علا  :اللجنة الللكية لشؤو القاس،
664 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3916 : .
ردمك 978-9923-9761-0-4 :
الواصفات / :التراجم//النساء//القاس (فلسطين)/
> < 3040
بدران ،فاروق عبد الحليم
إسحق فرحا  :العالم واللعلم (قصة حياا  / )2018-1934فاروق
عبا الحليم بارا  -.علا  :دار الفرقا 240 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/75 : .
ردمك 978-9957-507-54-1 :
الواصفات / :التراجم//اللذكرات الشخصية/
> < 3041

922.1

نظيف ،عائشة رضوان
محلود محلا طه :رؤية تجاياية فا اإلسالم  /عارشة رضوا
نظيف  -.علا  :دار الشروق194 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/308 : .
ردمك 978-9957-00-738-6 :
الواصفات / :التراجم//أهل الفكر//اللسللو //السودا /

618

> < 3042
923.1

923.144

الشلبي ،فاطمة أكرم
ملكات التاريخ  /فاطلة أكرم الشلبا  -.علا  :دار الراية-.2019 ،
97ص
ر .إ2019/3/1214 : .
ردمك 978-9957-622-78-7 :
الواصفات / :التراجم//الللكات//النساء//التاريخ القايم/
> < 3043
شاكر ،فرح وجدي
نابليو بونابرت  /فرح وجاي اكر  -.علا  :دار الراية،
110 -.2019ص
ر .إ2019/3/1198 : .
ردمك 978-9957-622-74-9 :
الواصفات / :التراجم//نابليو بونابرت//فرنسا/
> < 3044

923.245

923.2563

923.2565

ميكافيلي ،نيكولو
األمير ميكافيلا  /نيكولو ميكافيلا؛ ترجلة رنا وحيا يانس -.
علا  :دار الرواية العربية264 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2864 : .
ردمك 978-9923-747-06-3 :
الواصفات / :التراجم//السياسيو //العلوم السياسية/
> < 3045
األنصاري ،ابراهيم فيصل
أيام ال تنسى  /ابراهيم فيصل األنصاري  -.علا :
األكاديليو 504 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2151 : .
ردمك 978-9957-637-89-7 :
الواصفات / :السياسيو //التراجم//العراق/

ركة

> < 3046
التل ،سعيد مصطفى وهبي
وقفات من خالل مسيرا الحياا  /سعيا مصطفى وهبا التل ،علر
محلا العرموطا  -.علا  :اللؤلفا 358 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1099 : .
الواصفات / :التراجم//اللذكرات//األرد /
> < 3047

923.2565

الطراونة ،فايز أحمد
فا خامة الع اين  /فايز أحلا الطراونة  -.علا  :اآل نا رو ،
526 -. 2019ص
ر .إ2019/7/3967 : .
ردمك 978-9923-13-139-8 :
الواصفات / :التراجم//السيرا الذاتية//السياسيو //األرد /

619

> < 3048
923.2565

923.2565

923.262

الغويين ،فيصل خليل
سليلا النابلسا ودوره فا الحياا السياسية األردنية -1908
 /1976فيصل خليل الغويين  -.علا  :اللؤسسة العربية للاراسات-. 2019 ،
327ص
ر .إ2018/9/4444 : .
الواصفات / :السياسيو //التراجم//الحياا السياسية//األرد /
> < 3049
المدادحة ،محمد غالب فالح
رجل من اللاضا  /محلا غالب فالح اللاادحة  -.علا  :اللؤلف،
176 -. 2019ص
ر .إ2018/8/4157 : .
الواصفات / :السياسيو //التراجم//األرد /
> < 3050
الشجيري ،أحمد عبد الرسول
أعالم الحركة السياسية والفكرية فا مصر :حيات م فا سطور /
أحلا عبا الرسول الشجيري  -.علا  :دار ابن النفيس338 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2478 : .
ردمك 978-9923-718-40-7 :
الواصفات / :التراجم//السياسيو /
> < 3051

923.7

حبيب ،محمد يونس
الاكتور ماجا عرسا الكيالنا وج وده التربوية والفكرية  /محلا
يونس حبيب  -.علا  :دار دجلة190 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2293 : .
ردمك 978-9923-732-23-6 :
الواصفات / :التراجم//التربويو //الحياا الفكرية/
> < 3052

925

أبو عون ،ناصر محمد
عرب عللوا العالم :كتاب للنا ئة واألطفال  /ناصر محلا أبو عو -.
علا  :دار دجلة186 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1738 : .
ردمك 978-9957-71-913-5 :
الواصفات / :التراجم//العللاء//تاريخ العرب/

620

> < 3053
925

أستاري ،سالي
ابن خلاو  :للؤرخ  /سالا أستاري ،ريسلا ديوي؛ ترجلة فر
دغيم الظفيري  -.علا  :أ ب ت نا ـرو 22 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة عللاء
اللسللين )
ر .إ2018/3/1243 : .
ردمك 978-9957-75-158-6 :
الواصفات / :العللاء//العلوم//التراجم/
> < 3054

925

ديوي ،ريسما
ابن يونس :الفلكا  /ريسلا ديوي؛ ترجلة فر دغيم الظفيري -.
علا  :أ ب ت نا ـرو 22 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة عللاء اللسللين )
ر .إ2018/3/1251 : .
ردمك 978-9957-75-166-1 :
الواصفات / :العللاء//العلوم//التراجم/
> < 3055

925

ديوي ،ريسما
الخازنا :الفيزيارا الفلكا  /ريسلا ديوي؛ ترجلة فر دغيم
الظفيري  -.علا  :أ ب ت نا ـرو 22 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة عللاء
اللسللين )
ر .إ2018/3/1249 : .
ردمك 978-9957-75-164-7 :
الواصفات / :العللاء//العلوم//التراجم/
> < 3056

925

ديوي ،ريسما
الشريف اإلدريسا :مخترع مجسم الكرا االرضية  /ريسلا ديوي؛
ترجلة فر دغيم الظفيري  -.علا  :أ ب ت نا ـرو 22 -. 2019 ،ص -.
(سلسلة عللاء اللسللين )
ر .إ2018/3/1250 : .
ردمك 978-9957-75-165-4 :
الواصفات / :العللاء//العلوم//التراجم/
> < 3057

925

السديس ،رحمان
ابن البيطار :النباتا والصياالنا  /رحلا السايس؛ ترجلة فر
دغيم الظفيري  -.علا  :أ ب ت نا ـرو 22 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة عللاء
اللسللين )
ر .إ2018/3/1245 : .
ردمك 978-9957-75-160-9 :
الواصفات / :العللاء//العلوم//التراجم/

621

> < 3058
925

السديس ،رحمان
ابن ال يثم :الطبيب وعالم الرياضيات  /رحلا السايس؛ ترجلة فر
دغيم الظفيري  -.علا  :أ ب ت نا ـرو 22 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة عللاء
اللسللين )
ر .إ2018/3/1247 : .
ردمك 978-9957-75-162-3 :
الواصفات / :العللاء//العلوم//التراجم/
> < 3059

925

السديس ،رحمان
ابن بطوطة :اللستكشف  /رحلا السايس؛ ترجلة فر دغيم
الظفيري  -.علا  :أ ب ت نا ـرو 22 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة عللاء
اللسللين )
ر .إ2018/3/1246 : .
ردمك 978-9957-75-161-6 :
الواصفات / :العللاء//العلوم//التراجم/
> < 3060

925

السديس ،رحمان
ابن ماجا :اللستكشف والبحار  /رحلا السايس؛ ترجلة فر دغيم
الظفيري  -.علا  :أ ب ت نا ـرو 22 -. 2019 ،ص  ( -.سلسلة عللاء
اللسللين )
ر .إ2018/3/1248 : .
ردمك 978-9957-75-163-0 :
الواصفات / :العللاء//العلوم//التراجم/
> < 3061

925

الشلبي ،فاطمة أكرم
عللاء العرب  /فاطلة أكرم الشلبا  -.علا  :دار الراية-. 2019 ،
94ص
ر .إ2019/3/1229 : .
ردمك 978-9957-622-81-7 :
الواصفات / :التراجم//العللاء العرب//الحضارا اإلسالمية/
> < 3062

925

شهاب ،رانيا وليد
العللاء واللخترعو  /رانيا وليا
110ص  ( -.السلسة العللية ; ) 1
ر .إ2019/11/5866 : .
ردمك 978-9957-91-683-1 :
الواصفات / :التكنولوجيا//االختراعات//اللخترعو /

اب  -.علا  :دار وارل-.2019 ،

622

> < 3063
925

الكبيسي ،خليل رجب
تنوير األبصار بأعالم الحواضر العللية فا محافظة األنبار حتى
ن اية ق  13هـ  /خليل رجب الكبيسا  -.علا  :دار أمجا610 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/11/5953 : .
ردمك 978-9957-99-694-9 :
الواصفات / :القادا الاينيو //التراجم/
> < 3064

925

لوجينا ،عايدة كانيا
ابن سينا :خبير فا الطب وعلم التشريح  /عاياا كانيا لوجينا ،ريسلا
ديوي؛ ترجلة فر دغيم الظفيري  -.علا  :أ ب ت نا ـرو -. 2019 ،
22ص ( -.سلسلة عللاء اللسللين )
ر .إ2018/3/1244 : .
ردمك 978-9957-75-159-3 :
الواصفات / :العللاء//العلوم//التراجم/
> < 3065

925

هدايا ،عارف
الجزري :مخترع آلة رفع اللاء  /عارف هاايا ،آنا بـ .دويانا؛
ترجلة فر دغيم الظفيري  -.علا  :أ ب ت نا ـرو 22 -. 2019 ،ص -.
(سلسلة عللاء اللسللين )
ر .إ2018/3/1252 : .
ردمك 978-9957-75-167-8 :
الواصفات / :العللاء//العلوم//التراجم/
> < 3066

926.21382

شركس ،أمجد محمد
قصة طفل األعلال  /أمجا محلا ركس  -.علا  :دار ورد
األردنية162 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5673 : .
ردمك 978-9957-632-63-2 :
الواصفات / :ال ناسة اإللكترونية//البرمجيات//السيرا الذاتية/
/اللبرمجو //األرد /
> < 3067

927.35

انعيم ،غازي عيسى
رفيق اللحام :رارا الفن األردنا اللعاصر  /غازي عيسى انعيم -.
علا  :دار هبة117 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5389 : .
ردمك 978-9923-731-02-4 :
الواصفات / :السيرا الذاتية//الفنانو //النحت//السوريو //األرد /

623

> < 3068
927.409565

انعيم ،غازي عيسى
م نا الارا :موسيقار الفر اا ،فيلسوف اللو  /غازي عيسى
انعيم  -.علا  :دار هبة124 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3231 : .
ردمك 978-9923-731-19-2 :
الواصفات / :التراجم الذاتية//الرسم//الفنو التشكيلية//األرد /
> < 3069

927.7

928

النجار ،سليم صبحي
الكاميرا تشرق من القاس :هانا جوهرية مسيح الثورا -1939
 / 1976سليم صبحا النجار  -.علا  :دار هبة158 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5272 : .
ردمك 978-9923-731-01-7 :
الواصفات / :التصوير السينلارا//التراجم الذاتية//فلسطين/
> < 3070
أبو عواد ،ابراهيم محمد
حياا األدباء والفالسفة العالليين  /ابراهيم محلا أبو عواد -.
علا  :دار األيام832 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/787 : .
ردمك 978-9957-95-652-3 :
الواصفات / :التراجم//الفالسفة//األدباء/
> < 3071

928.1

الجندي ،محمد سليم
امرؤ القيس  /محلا سليم الجناي  -.علا  :وزارا الثقافة،
204 -.2019ص
ر .إ2019/6/3081 : .
الواصفات / :تراجم الشعراء/
> < 3072

928.1

الخطبا ،فوزي فالح
أدباء و عراء عرب :سعيا يعقوب اعراً وإنسانا ً  /فوزي فالح
الخطبا  -.علا  :اللؤلف366 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1323 : .
الواصفات / :التراجم//الشعراء//األرد /
> < 3073

928.1

سالمة ،زياد أحمد
وليا سيف أديبا ً ومفكراً  /زياد أحلا سالمة  -.علا  :دار الوضاح،
518 -. 2019ص
ر .إ2018/12/5966 : .
الواصفات / :التراجم//األدباء العرب//السيرا الذاتية//فلسطين/

624

> < 3074
928.1

شهوان ،وفاء سعيد
ب اء الاين بن ااد :اللؤرخ األديب 632 - 539هـ (سيرا صالح
الاين)  /وفاء سعيا وا  -.علا  :دار عالم الثقافة202 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4120 : .
ردمك 978-9957-73-254-7 :
الواصفات / :تراجم األدباء العرب//السيرا الذاتية//الرجال/
/التراجم/
> < 3075

928.1

928.1

928.11

الكواكبي ،عبد الرحمن
طبارع االستبااد ومصارع االستعباد  /عبا الرحلن الكواكبا؛ تحقيق
محلود عبا الرحلن ،محلا السيا سعيا  -.علا  :دار عالم الثقافة-. 2019 ،
412ص
ر .إ2019/2/657 : .
ردمك 978-9957-73-234-9 :
الواصفات / :تراجم األدباء//األدب العربا/
> < 3076
المساعيد ،جودت أحمد
حصاد نصف قر من العطاء :سيرا حافلة باإلنجازات العللية
والفكرية والثقافية  /جودت أحلا اللساعيا  -.علا  :دار اللسيرا-. 2019 ،
896ص
ر .إ2019/5/2506 : .
ردمك 978-9957-97-144-1 :
الواصفات / :التراجم//اللفكرو //اللثقفو //األرد /
> < 3077
العاني ،خالد عبد الكريم
اذل طاقة كلا عرفته  /خالا عبا الكريم العانا  -.علا  :دار
دجلة97 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1062 : .
ردمك 978-9957-71-892-3 :
الواصفات / :التراجم//الشعراء العرب//الشعر العربا//العراق/
> < 3078

928.1563

الدوري ،سامي ندا
أوراق مزهرا  :سيرا ذاتية  /ساما ناا الاوري  -.علا  :دار
أمجا )550(1 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2281 : .
ردمك 978-9923-25-112-6 :
الواصفات / :التراجم الذاتية//األدباء العرب//العراق/

625

> < 3079
928.1563

الدوري ،سامي ندا
أوراق مزهرا :سيرا ذاتية  /ساما ناا الاوري  -.علا  :دار
أمجا)670(2 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2282 : .
ردمك 978-9923-25-113-3 :
الواصفات / :التراجم الذاتية//األدباء العرب//العراق/
> < 3080

928.3565

929

929.1

929.2

929.2565

المشايخ ،محمد حسن
معجم القاصين والرواريين األردنيين  /محلا حسن اللشايخ -.
الزرقاء :اللؤلف254 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1030 : .
الواصفات / :التراجم//الرواريو العرب//األرد /
> < 3081
السوالمه ،راضي محمود
قبيلة السواللة :ماض وحاضر  /راضا محلود السوالله -.
علا  :دار الشروق318 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1804 : .
ردمك 978-9957-00-747-8 :
الواصفات / :األنساب//القبارل العربية/
> < 3082
حجازي ،نورا عبد العظيم
قبيلة هواز  :من فجر اإلسالم إلى ن اية العصر العباسا األول /
نورا عبا العظيم حجازي  -.علا  :مؤسسة الوراق367 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5298 : .
ردمك 978-9957-33-679-0 :
الواصفات / :القبارل العربية//التاريخ اإلسالما/
> < 3083
الرفاعي ،نوري عبد الكريم
اللختار من نسب آل البيت األط ار الرفاعية  /نوري عبا الكريم
الرفاعا  -.علا  :دار الصايل365 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5104 : .
ردمك 978-9923-710-14-2 :
الواصفات / :آل البيت//القبارل العربية//األنساب العربية//العراق/
> < 3084
اللصاصمة ،احمود حرب
صفحات من تاريخ قبيلة بنا حلياا  /احلود حرب اللصاصلة -.
علا  :دار الخليج116 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1469 : .
ردمك 978-9923-23-003-9 :
الواصفات / :تاريخ العارالت//مصادر األنساب//األرد /

626

929.356

> < 3085
الناصري ،ابراهيم فاضل
آثار وأخبار الجالية التكريتية فا بالد الشام والجزيرا الفراتية
خالل العصور الوسطى اإلسالمية  /ابراهيم فاضل الناصري  -.علا  :دار
ابن النفيس126 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2476 : .
ردمك 978-9923-718-38-4 :
الواصفات / :األنساب//التاريخ اإلسالما//البلاا العربية/
> < 3086

929.356514

929.3566

زيادات ،عادل عواد
تاريخ عشيرا الزيادات فا الفحيص  / 1950-1850عادل عواد
زيادات  -.علا  :اللؤلف163 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5460 : .
الواصفات / :تاريخ العارالت//النسب//العشارر//الفحيص
(األرد )/
> < 3087
العيافي ،عبدهللا محمد زاهر
قبارل ذوي حسن فا محافظة الليث :أصول م وفروع م ،ارتباط م
ووالر م للحكومات اللتتابعة على بالد الحرمين الشريفين منذ ع ا الاولة
ال ا لية وحتى ع ا اللللكة العربية السعودية  /عباهللا محلا زاهر
العيافا -.علا  :دار السواقا العللية246 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1281 : .
ردمك 978-9957-533-83-0 :
الواصفات / :القبارل العربية//األنساب//السعودية/

 930تاريخ العالم القديم
> < 3088
930

البدور ،سليمان علي
حقارق التاريخ العربا :قراءا جاياا للوقارع واللفاهيم  /سليلا
علا الباور  -.علا  :دار دجلة800 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2505 : .
ردمك 978-9923-732-56-4 :
الواصفات / :التاريخ القايم//تاريخ العرب//البلاا العربية/
/التاريخ/
> < 3089

930.12

بوزيد ،لخضر
العصر الحجري القايم فا الصحراء الوسطى  /لخضر بوزيا -.
علا  :دار األيام220 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1965 : .
ردمك 978-9957-95-699-8 :
الواصفات / :العصر الحجري القايم//عصور ما قبل التاريخ/
/الصحراء الوسطى //لال أفريقيا/

627

> < 3090
933

عليان ،عليان محمود
اآلثار الفلسطينية والعربية ودور اللنظلات اإلقليلية والاولية فا
الحفاظ على التراث واآلثار اإلنسانية  /عليا محلود عليا  -.علا  :دار
دجلة288 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3199 : .
ردمك 978-9957-71-943-2 :
الواصفات / :اآلثار//اللنظلات اإلقليلية//فلسطين/
> < 3091

933.02

دمير ،محمود سعيد
الحضارا الكنعانية وعقياا األرض اللوروثة  /محلود سعيا دمير-.
علا  :دار الفاروق218 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1340 : .
ردمك 978-9957-605-94-0 :
الواصفات / :الكنعانيو ( 3200 - 900ق .م)//تاريخ فلسطين
القايم/
> < 3092

935

الدليمي ،مهند خميس
النشاط التجاري القايم بين بالد الرافاين وبالد الشام من أقام
العصور إلى ن اية العصر البابلا القايم  /م نا خليس الاليلا  -.علا  :دار
الجنا 250 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2931 : .
ردمك 978-9957-649-67-8 :
الواصفات / :بالد مابين الن رين//النشاط التجاري//بالد الشام/
/العراق//التاريخ القايم/
> < 3093

935.01

يحيى ،بشار عزيز
للحات من تاريخ الحضاره السومريه  /بشار عزيز يحيى  -.علا :
دار دجلة249 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2387 : .
ردمك 978-9923-732-39-7 :
الواصفات / :السومريو //تاريخ بالد مابين الن رين//تاريخ العراق
القايم/

628

 940تاريخ أوروبا
> < 3094
940

عبوش ،أحمد صالح
تاريخ أوروبا فا عصر الن ضة  /أحلا صالح عبوش  -.علا :
دار الفكـر288 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4124 : .
ردمك 978-9957-92-215-3 :
الواصفات / :تاريخ أوروبا//عصر اإلصالح األوروبا//عصر
الن ضة//تاريخ أوروبا الوسيط/
> < 3095

946

946.8

حامد ،برزان ميسر
اللوريسكيو  /برزا ميسر حاما  -.علا  :دار الفكـر-. 2019 ،
262ص
ر .إ2019/8/4418 : .
ردمك 978-9957-92-219-1 :
الواصفات / :إسبانيا//بلاا البحر اللتوسط//فتح األنالس//تاريخ
األنالس /1492 - 711
> < 3096
السامرائي ،عبد الحميد حسين
تاريخ الفكر األنالسا فا العلوم النقلية  /عبا الحليا حسين
السامرارا  -.علا  :دار دجلة688 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1781 : .
ردمك 978-9957-71-917-3 :
الواصفات / :تاريخ األنالس //1492 - 711الحضارا اإلسالمية/
> < 3097

947

947.56

عاصي ،سامر صدقي
روسيا من ثورا إلى ثورا ( :روسيا أحجية التاريخ)  /سامر صاقا
عاصا  -.علا  :اآل نا رو 577 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5435 : .
ردمك 978-9923-13-060-5 :
الواصفات / :الثورات/االتحاد السوفييتا//روسيا االتحادية//تاريخ
روسيا/
> < 3098
اللهيبي ،فتحي سالم حميدي
مللكة أرمينية الصغرى :دراسة فا العالقات السياسية مع القوى
اللجاورا للفترا (776 - 463هـ1374 - 1071/م)  /فتحا سالم حلياي
الل يبا  -.علا  :دار غيااء202 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5051 : .
ردمك 978-9957-96-596-9 :
الواصفات / :أرمينيا//السياسة الخارجية//غرب آسيا/

629

> < 3099
949.5

يعقوب ،عزمي عبدهللا
تاريخ الاولة البيزنطية  /عزما عباهللا يعقوب  -.علا  :دار
الراية143 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5152 : .
ردمك 978-9957-622-59-6 :
الواصفات / :العصر البيزنطا//أوروبا الشرقية//الللوك (الع ا
القايم)/
> < 3100

949.59

949.742

الكريدلي ،تحسين علي
جزيرا كريت فا التاريخ العربا واإلسالما  /تحسين علا
الكريالا  -.علا  :دار البيرونا101 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/10/5357 : .
ردمك 978-9957-620-73-8 :
الواصفات / :بلاا البحر اللتوسط//اليونا //التاريخ اإلسالما/
/الل جرو /
> < 3101
األرناؤوط" ،محمد موفق" أحمد
البوسنة وال رسك خالل الحكم العثلانا " /محلا موفق" أحلا
األرناؤوط  -.علا  :اآل نا رو 292 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2060 : .
ردمك 978-9923-13-106-0 :
الواصفات / :البوسنة وال رسك//الع ا العثلانا//األوقاف
اإلسالمية/

 950التاريخ العام آلسيا
951

> < 3102
الكوراني ،زياد عبد الرحمن علي
الصين القطب القادم  /زياد عبا الرحلن علا الكورانا  -.علا :
دار أمجا231 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/458 : .
ردمك 978-9957-99-963-6 :
الواصفات / :الصين //رق آسيا/
> < 3103

953.01

الدليمي ،مهند خميس
النظام الللكا الحثا فا بالد األناضول  1207-1680ق.م  /م نا
خليس الاليلا  -.علا  :دار الجنا 259 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/2928 : .
ردمك 978-9957-649-69-2 :
الواصفات / :بالد األناضول//اللللكة الحثية//النظام الللكا/
/الشرق األدنى/

630

> < 3104
954.025

الدباغ ،إيمان طلعت
نظم اللغول االجتلاعية والاينية والعسكرية خالل القرنين السابع
والثامن ال جريين ،الثالث عشر والرابع عشر الليالديين  /إيلا طلعت
الاباغ -.علا  :دار غيااء189 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/939 : .
ردمك 978-9957-96-664-5 :
الواصفات / :االمبراطورية اللغولية//الجوانب االجتلاعية/
/الجوانب السياسية//التاريخ القايم/
> < 3105

954.025

مسعود ،سارة مسعود
عصر بركة خا سلطا اللغول القفجاق (665 - 655هـ- 1257/
1266م)  /سارا مسعود مسعود  -.علا  :دار الخليج204 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5777 : .
ردمك 978-9957-615-93-2 :
الواصفات / :سقوط الخالفة العباسية //1258اللغول//التاريخ
اإلسالما/

 956التاريخ العربي اإلسالمي
> < 3106
956

البنا ،خليل ابراهيم
الوجه اآلخر للتاريخ العربا :قراءا نقاية  /خليل ابراهيم البنا -.
علا  :اللؤلف736 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2066 : .
الواصفات / :الحضارا العربية اإلسالمية//تاريخ العرب/
> < 3107

956

956

الجواري ،رائد راكان
أرض الوطن العربا م ا لحضارات العالم  /رارا راكا الجواري -.
علا  :مؤسسة الوراق281 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3356 : .
ردمك 978-9957-33-659-2 :
الواصفات / :الحضارا العربية//الجغرافيا//البلاا العربية/
> < 3108
الحداد ،عبد القادر أبو شمسية
حوار مع التاريخ  /عبا القادر أبو لسية الحااد  -.علا  :دار
زهرا 219 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1523 : .
ردمك 978-9957-88-466-6 :
الواصفات / :الحضارا العربية اإلسالمية//التاريخ//البلاا العربية/

631

> < 3109
956

حسن ،حسن علي
تاريخ الحضارا العربية اإلسالمية  /حسن علا حسن ،التوم الطالب
محلا  -.علا  :دار حنين322 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5415 : .
ردمك 978-9957-17-858-1 :
الواصفات / :التاريخ اإلسالما//الحضارا اإلسالمية//الحضارا
العربية/
> < 3110

956

956

956

956

العابدي ،محمود
اآلثار اإلسالمية فا فلسطين واألرد  /محلود العاباي  -.علا :
وزارا الثقافة307 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3072 : .
الواصفات / :ناريخ فلسطين//تاريخ األرد //التاريخ اإلسالما/
> < 3111
عبد الرازق ،محمود اسماعيل
تاريخ الحضارا العربية اإلسالمية  /محلود اسلاعيل عبا الرازق -.
علا  :دار حنين277 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5416 : .
ردمك 978-9957-17-857-4 :
الواصفات / :التاريخ اإلسالما//الحضارا اإلسالمية//الحضارا
العربية/
> < 3112
عبد الرازق ،محمود اسماعيل
موسوعة سوسيولوجيا الفكر اإلسالما :طور االزدهار  /محلود
اسلاعيل عبا الرازق  -.علا  :دار حنين -. 2019 ،مج437(2ص)
ر .إ2018/7/3057 : .
ردمك 978-9957-17-795-9 :
الواصفات / :الفكر اإلسالما/
> < 3113
عبد الرازق ،محمود اسماعيل
موسوعة سوسيولوجيا الفكر اإلسالما :طور االزدهار  /محلود
اسلاعيل عبا الرازق  -.علا  :دار حنين -. 2019 ،مج504(3ص)
ر .إ2018/7/3058 : .
ردمك 978-9957-17-794-2 :
الواصفات / :الفكر اإلسالما/
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956

956

> < 3114
عبد الرازق ،محمود اسماعيل
موسوعة سوسيولوجيا الفكر اإلسالما :طور االن يار  /محلود
اسلاعيل عبا الرازق  -.علا  :دار حنين -. 2019 ،مج420(4ص)
ر .إ2018/7/3059 : .
ردمك 978-9957-17-793-5 :
الواصفات / :الفكر اإلسالما/
> < 3115
عبد الرازق ،محمود اسماعيل
موسوعة سوسيولوجيا الفكر اإلسالما :طور االن يار ومحاولة
تنظير  /محلود اسلاعيل عبا الرازق  -.علا  :دار حنين-. 2019 ،
مج471(5ص)
ر .إ2018/7/3060 : .
ردمك 978-9957-17-792-8 :
الواصفات / :الفكر اإلسالما/
> < 3116

956

العمايره ،خالد محمد
دراسات فا التاريخ اإلسالما  /خالا محلا العلايره  -.علا  :دار
اللعتز152 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/4/1762 : .
ردمك 978-9957-65-173-2 :
الواصفات / :التاريخ اإلسالما/
> < 3117

956

محمد ،قحطان حمدي
بحوث فا التاريخ اإلسالما  /قحطا حلاي محلا  -.علا  :دار
أمجا192 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/1/378 : .
ردمك 978-9957-99-727-4 :
الواصفات / :التاريخ اإلسالما/
> < 3118

956

المنصور ،عدلي أحمد
الحضارا التار ة :قراءا استشرافية لللستقبل العربا  /عالا أحلا
اللنصور  -.علا  :دار البيرونا293 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3459 : .
ردمك 978-9957-620-64-6 :
الواصفات / :الحضارا العربية/

633

956.001

956.03

956.03

> < 3119
الجبور ،آمال عبد الحليم
تأريخانية العروي :أداا نقاية لتحايث اللجتلعات العربية  /آمال
عبا الحليم الجبور  -.علا  :دار األهليـة127 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4032 : .
ردمك 978-9957-39-310-6 :
الواصفات / :فلسفة التاريخ//الربيع العربا//األحوال السياسية/
/الفلسفة النقاية//البلاا العربية/
> < 3120
العبادي ،أسمى فرحان الشراب
أضواء على حياا الخلفاء الرا اين  /أسلى فرحا الشراب
العبادي  -.علا  :دار اللعتز175 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4759 : .
ردمك 978-9957-65-172-5 :
الواصفات / :الخلفاء الرا او //632 - 661التاريخ اإلسالما/
> < 3121
العيساوي ،محمد أحمد
التنظيلات اإلدارية فا عصر الرسالة والرا اين  /محلا أحلا
العيساوي  -.علا  :دار أمجا246 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4392 : .
ردمك 978-9957-99-908-7 :
الواصفات / :التنظيلات اإلدارية//العصور التاريخية//الحضارا
اإلسالمية/
> < 3122

956.05

التكريتي ،باسل مولود
إدارا الاولة والقضاء فا الاولة العباسية  /باسل مولود التكريتا -.
علا  :دار أمجا172 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2409 : .
ردمك 978-9923-25-133-1 :
الواصفات / :الاولة العباسية //1258-750إدارا القضاء//التاريخ
اإلسالما/
> < 3123

956.0527

الطائي ،نهاد دهام
الرأي العام فا الاولة الفاطلية 567 - 358ا هـ  /ن اد دهام
الطارا  -.علا  :دار غيااء262 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6179 : .
ردمك 978-9957-96-636-2 :
الواصفات / :الفاطليو //909 - 1171الرأي العام//السياسة
الااخلية/

634

> < 3124
956.054

956.0541

956.0545

عمارة ،عبدهللا سليم
مللكة بيت اللقاس الالتينية و إسراريل :مسار واحا مصير واحا/
عباهللا سليم علارا  -.علا  :دار حنين240 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1321 : .
ردمك 978-9957-17-827-7 :
الواصفات / :بيت اللقاس//الحروب الصليبية//السالجقة//تحرير
صالح الاين للقاس //1187الحروب العربية اإلسراريلية/
> < 3125
سلمان ،حمود مضعان عيال
خالفة اللستر ا باهلل العباسا ( 529 - 512هـ- 1119/
1135م) /حلود مضعا عيال سللا  -.علا  :وزارا الثقافة-. 2019 ،
220ص
ر .إ2019/11/5878 : .
ردمك 978-9957-94-550-3 :
الواصفات / :خالفة اللستر ا 1135 - 1119م//العباسيو /
/العصر العباسا الرابع/
> < 3126
الزبيدي ،أحمد عبد حسين
الجيش الزنكا لللاا 569 - 521هـ1173 - 1127/م :دراسة
تاريخية عسكرية  /أحلا عبا حسين الزبياي  -.علا  :دار الصايل-. 2019 ،
371ص
ر .إ2018/11/5705 : .
ردمك 978-9923-710-27-2 :
الواصفات / :الزنكيو //1127 - 1250التاريخ اإلسالما/
> < 3127

956.0552

الزيود ،أنس يوسف
قادا التحرير اإلسالما فا العصر الزنكا واأليوبا  /أنس يوسف
الزيود  -.علا  :دار األسـرا144 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3729 : .
ردمك 978-9957-36-447-2 :
الواصفات / :الفتوحات اإلسالمية//القادا//العصور التاريخية/
> < 3128

956.0552

السرحان ،خضر عيد
دراسة فا الفكر السياسا اإلسالما :نظام السلطنة ووالية الع ا
فا العصر األيوبا أنلوذجا  /خضر عيا السرحا  -.علا  :اآل نا رو ،
341 -. 2019ص
ر .إ2019/9/5004 : .
ردمك 978-9923-13-160-2 :
الواصفات / :الاولة األيوبية //1260 - 1173الحروب الصليبية/
/الفكر اإلسالما//التاريخ اإلسالما/

635

> < 3129
956.061

بولعراس ،خميسي
االستعراضات العسكرية باللغرب واألنالس خالل العصر
الوسيط /خليسا بولعراس  -.علا  :دار األيام176 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/2210 : .
ردمك 978-9957-95-710-0 :
الواصفات / :تاريخ األنالس //1492 - 711تاريخ اللغرب//الاول
اإلسالمية/ /التاريخ اإلسالما/
> < 3130

956.061

الراوي ،إقبال حسن
الحياا األسرية العربية فا األنالس من الفتح وحتى مست ل عصر
اللوحاين  /إقبال حسن الراوي  -.علا  :دار دجلة580 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1797 : .
ردمك 978-9923-732-18-2 :
الواصفات / :الحياا األسرية//الحياا االجتلاعية//التاريخ اإلسالما/
/العصر األنالسا/
> < 3131

956.061

956.061

الزيود ،أنس يوسف
قادا الفتح اإلسالما فا العصر األنالسا  /أنس يوسف الزيود -.
علا  :دار األسـرا128 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3727 : .
ردمك 978-9957-36-442-7 :
الواصفات / :الفتوحات اإلسالمية//القادا//العصر األنالسا/
> < 3132
السامرائي ،فراس سليم
تاريخ اللسللو السياسا والحضاري فا بالد األنالس  /فراس
سليم السامرارا  -.علا  :دار صفاء304 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/8/3949 : .
ردمك 978-9957-687-47-2 :
الواصفات / :التاريخ اإلسالما//الفتوحات اإلسالمية//األنالس/
> < 3133

956.061

المجالي ،أحمد حامد
الاور السياسا والثقافا فا األنالس للصقالبة  /أحلا حاما
اللجالا  -.علا  :مؤسسة الوراق294 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6079 : .
ردمك 978-9957-33-694-3 :
الواصفات / :تاريخ األنالس //1492 - 711التاريخ اإلسالما/

636

956.0611

956.07

> < 3134
مصطفى ،خزعل ياسين
بنو أمية فا األنالس ودورها فا الحباا العامة (422 - 138
هـ1030 - 755/م)  /خزعل ياسين مصطفى  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
274ص
ر .إ2018/10/5429 : .
ردمك 978-9923-732-05-2 :
الواصفات / :العصر األنالسا//التاريخ اإلسالما//العصر
األموي/
> < 3135
الجبوري ،طارق موسى
اللجتلع ودوره فا التصاي لالحتالل اللغولا 740 - 634هـ /
طارق موسى الجبوري  -.علا  :دار النفارس310 -. 2019 ،ص
ر .إ2016/4/1918 : .
ردمك 978-9957-80-238-7 :
الواصفات / :اللغول//اللجتلع//التاريخ اإلسالما/
> < 3136

956.07

الزيود ،أنس يوسف
قادا التحرير اإلسالما فا العصر اللللوكا  /أنس يوسف
الزيود -.علا  :دار األسـرا144 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3724 : .
ردمك 978-9957-36-444-1 :
الواصفات / :القادا//العصر اللللوكا//التاريخ اإلسالما/
> < 3137

956.07

النهار ،عمار محمد
مصر وبالد الشام فا عصر الللاليك  /علار محلا الن ار -.
علا  :دار اإلعصار العللا409 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/1/292 : .
ردمك 978-9957-98-103-7 :
الواصفات / :مصر//بالد الشام//الللاليك /1517 -1250
> < 3138

956.08

بوعبدهللا ،جخدان
الواليات العثلانية الثالثة :الجزارر ،تونس ،ليبيا :قيام دولة
اللوحاين إلى غاية االنضلام للخالفة العثلانية 12- 7هـ18 - 13/م  /جخاا
بوعباهللا  -.علا  :دار األيام192 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/2006 : .
ردمك 978-9957-95-556-4 :
الواصفات / :االمبراطورية العثلانية //1922 - 1402التاريخ
اإلسالما/

637

> < 3139
956.08

الثنيان ،محمد خليف
ما بعا قيامة أرطغرل عثلا وبنوه من الاولة إلى الخالفة  /محلا
خليف الثنيا  -.علا  :دار الفتح260 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/11/5642 : .
ردمك 978-9957-23-478-2 :
الواصفات / :العثلانيو //الحياه السياسية//الحياا االجتلاعية/
> < 3140

956.08

زاهر ،إيهاب محمد
تاريخ بالد الشام االجتلاعا والفكري فا مطلع الع ا العثلانا
 / 1600-1516إي اب محلا زاهر  -.علا  :دار آمنة 373 -. 2019ص
ر .إ2019/4/1932 : .
الواصفات / :بالد الشام//الحياا االجتلاعية//الحياا االقتصادية/
/الحياا الفكرية//العصر العثلانا/
> < 3141

956.08

الزيود ،أنس يوسف
أرطغرل وقيام الاولة العثلانية  /أنس يوسف الزيود  -.علا  :دار
األسـرا128 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3725 : .
ردمك 978-9957-36-445-8 :
الواصفات / :الفتوحات اإلسالمية//العصر العثلانا/
> < 3142

956.08

956.085

الزيود ،أنس يوسف
قادا الفتح اإلسالما فا العصر العثلانا  /أنس يوسف الزيود -.
علا  :دار األسـرا144 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3728 : .
ردمك 978-9957-36-446-5 :
الواصفات / :الفتوحات اإلسالمية//القادا//العصر العثلانا/
> < 3143
عالوي ،نسيبة عبد العزيز
االتجاهات اإلصالحية فا الاولة العثلانية  / 1789 - 1623نسيبة
عبا العزيز عالوي  -.علا  :دار الجنا 280 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3109 : .
ردمك 978-9957-649-77-7 :
الواصفات / :السالطين العثلانيو /اإلصالحات//الاولة العثلانية/

638

956.087

> < 3144
عالوي ،نسيبة عبد العزيز
اإلدارا العثلانية فا اللوصل  / 1908 - 1879نسيبة عبا العزيز
عالوي  -.علا  :دار الجنا 393 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3057 : .
ردمك 978-9957-649-76-0 :
الواصفات / :الاولة العثلانية//السلطا عبا الحليا الثانا//اللوصل
(العراق)/
> < 3145

956.09

956.093

قناة ،عيده مصطفى
أمة وحضارا  /عياه مصطفى قناا  -.إربا :عالم الكتب الحايث،
386 -. 2019ص
ر .إ2018/4/1667 : .
ردمك 978-9957-686-26-0 :
الواصفات / :التاريخ اإلسالما//الحضارا اإلسالمية/
> < 3146
أبو عامر ،أشرف محمود
استراتيجية الكيا الص يونا بين تسوية القضية الفلسطينية
وميزا القوى الاولا بعا أوسلو بااية األلفية الثالثة  /أ رف محلود أبو
عامر -.علا  :دار األيام310 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/300 : .
ردمك 978-9957-95-642-4 :
الواصفات / :النزاع العربا اإلسراريلا//الاولة الفلسطينية/
/الص يونية/
> < 3147

956.0933

السليحات ،معاذ هايل
هزيلة حرب  67وانعكاسات ا  /معاذ هايل السليحات  -.علا :
اللؤلف98 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/1008 : .
الواصفات / :االحتالل اإلسراريلا لفلسطين //-1948تاريخ
فلسطين//البلاا العربية/

 956تاريخ سوريا
> < 3148
956.1063

الشمري ،لمياء مالك
حافظ األسا ودوره العسكري والسياسا فا سورية - 1970
 / 1985للياء مالك الشلري  -.علا  :دار األيام370 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3232 : .
ردمك 978-9957-95-735-3 :
الواصفات / :رراسة حافظ األسا //2001 - 1970الاور
العسكري//الحياا السياسية//سوريا/

639

 956تاريخ لبنان
956.206

> < 3149
ملص" ،محمد بسام" جودت
يوم التقى الخلسة" / 2005/2/14 :محلا بسام" جودت ملص -.
علا  :اللؤلف124 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/10/5386 : .
الواصفات / :رفيق الحريري //2005 - 1944الجرارم
السياسية//االغتياالت//األحوال السياسية//تاريخ لبنا /

 956تاريخ العراق
> < 3150
956.3

مخلف ،شاكر الحاج
أبناء سومر  /اكر الحا مخلف -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
638ص
ر .إ2018/4/1736 : .
ردمك 978-9957-71-911-1 :
الواصفات / :تاريخ العراق//السومريو //العراق/

> < 3151
956.3

956.3011

ياسين ،محمود عبدهللا
كشف األحواز من اإلنكليز :تقرير عسكري حول عربستا
(اللنطقة رقم  )13تم تجليعه من قبل القيادا الجوية العراقية  /محلود عباهللا
ياسين  -.علا  :دار دجلة396 -. 2019 ،ص  ( -.عصر تاوين تاريخ
األحواز الوطنا ؛ ) 1
ر .إ2018/6/2672 : .
ردمك 978-9957-71-933-3 :
الواصفات / :القبارل//تاريخ العراق/
> < 3152
الزهيري ،غزوان محمود
الللوك ال ا ليو فا العراق  /غزوا محلود الزهيري  -.علا :
دار زهرا 272 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/4/1983 : .
ردمك 978-9957-88-475-8 :
الواصفات / :ع ا الللك فيصل األول //1933 - 1921تاريخ
العراق/

640

> < 3153
956.3021

الطائي ،صالح عباس
األوضاع العامة فا العراق  1963 - 1958من خالل جرياا
الثورا البغاادية  /صالح عباس الطارا  -.علا  :دار أمجا-. 2019 ،
333ص
ر .إ2019/5/2411 : .
ردمك 978-9923-25-131-7 :
الواصفات / :الثورا العراقية //1958ع ا عبا الكريم قاسم
//1963-1958األحوال السياسية//األحوال االقتصادية واالجتلاعية//العراق/
> < 3154

956.305

أبو سمرة ،محمد عبد
أسرار الحرب األمريكية على العراق  /محلا عبا أبو سلرا -.
علا  :دار زهرا 205 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/5/2092 : .
ردمك 978-9957-88-340-9 :
الواصفات / :األحوال السياسية//العراق//الواليات اللتحاا
األمريكية/
> < 3155

956.305

الشماع ،سالم كاظم
عراقيو فا الل اجر :موسوعة وطنية اجتلاعية  /سالم كاظم
الشلاع  -.علا  :دار هبة420(1 -. 2019 ،ص)
ر .إ2019/5/2586 : .
ردمك 978-9923-731-17-8 :
الواصفات / :االحتالل األمريكا //2011 - 2003ال جرا الاولية/
 /خصيات عراقية//العراق/
> < 3156

956.305

الصراف ،باقر عباس
العوللة األمريكية ضا الاولة العراقية  /باقر عباس الصراف -.
علا  :دار دجلة310 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2509 : .
ردمك 978-9957-71-930-2 :
الواصفات / :االحتالل العسكري//الواليات اللتحاا//العراق/
> < 3157

956.305

محمود ،صالح عبود
الغزو األمريكا للعراق عام 2003م  /صالح عبود محلود -.
علا  :ركة األكاديليو 324 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1410 : .
ردمك 978-9923-27-000-4 :
الواصفات / :الغزو االمريكا//االحتالل العسكري//اللعارك/
/األحااث التاريخية//العراق/

641

> < 3158
956.311

956.318

العامري ،محمد بشير
بغااد عروس الواليات العربية اإلسالمية  /محلا بشير العامري -.
علا  :دار أمجا218 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2489 : .
ردمك 978-9957-99-792-2 :
الواصفات / :بغااد//تاريخ العراق/
> < 3159
الناصري ،ابراهيم فاضل
دليل الخارطة األثرية لتكريت اللاينة التاريخية  /ابراهيم فاضل
الناصري  -.علا  :دار اللعتز119 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/7/3528 : .
ردمك 978-9957-65-154-1 :
الواصفات / :اآلثار//التاريخ//العراق/
> < 3160

956.331

الخريف ،بدر
الزبير كيا سعودي على أرض العراق :هجرا عكسية تعيا أبناء
نجا إلى بالدهم  /بار الخريف  -.مزياا ومنقحة  -.علا  :دار علار-.2019 ،
64ص
ر .إ2019/1/52 : .
ردمك 978-9957-692-58-2 :
الواصفات / :ال جرا العكسية//السعودية//تاريخ العراق/
> < 3161

956.342

شريف ،جابر أحمد
الحصاد اللر :صفحات منسية من التاريخ اللعاصر لنضال الشعب
العربا األهوزي اللعاصر  /جابر أحلا ريف  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
429ص
ر .إ2019/3/1270 : .
ردمك 978-9923-732-16-8 :
الواصفات / :األهواز (العراق)//إيرا //األحااث التاريخية/

 956تاريخ فلسطين
956.4

> < 3162
أبو الهدى ،سامح برهان
العالقات الفينيقية الكنعانية مع بنا إسراريل وأسطورا بناء هيكل
سليلا عليه السالم  /سامح برها أبو ال اى  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
426ص
ر .إ2018/3/1130 : .
ردمك 978-9957-95-527-4 :
الواصفات / :تاريخ فلسطين القايم//إسراريل //الكنعانيو - 99
 3200ق .م/

642

956.4

> < 3163
أبو عواد ،ميرفت عوض
الحياا اإلدارية والثقافية واالجتلاعية واالقتصادية فا فلسطين خالل
القرنين الحادي والثانا عشر ال جريين ،السابع والثامن عشر الليالديين من
خالل كتب التراجم  /ميرفت عوض أبو عواد  -.علا  :دار دجلة-. 2019 ،
328ص
ر .إ2018/8/3934 : .
ردمك 978-9957-71-969-2 :
الواصفات / :الحياا الثقافية//الحياا االقتصادية//الحياا االجتلاعية/
/تاريخ فلسطين/
> < 3164

956.4

الحزماوي ،محمد ماجد
ملكية األراضا فا فلسطين  / 1948-1918محلا ماجا
الحزماوي -.علا  :دار الوضاح623 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3699 : .
ردمك 978-9923-19-037-1 :
الواصفات / :ملكية األراضا//قانو الضرارب//االنتااب
البريطانا//الي ود//تاريخ فلسطين/
> < 3165

956.4

956.4

حنون ،ماهر ابراهيم
الي ود أمة بالوطن :أمة باوية مرت على فلسطين  /ماهر ابراهيم
حنو  -.علا  :دار اللأمو 192 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/998 : .
ردمك 978-9957-77-502-5 :
الواصفات / :النزاع العربا اإلسراريلا//الص يونية//تاريخ
فلسطين/
> < 3166
الفالحات ،سالم يوسف
مقامة الن وض :نظرية االنسحاب والعودا  /سالم يوسف
الفالحات  -.علا  :اللؤلف137 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/3/1450 : .
الواصفات / :تاريخ فلسطين القايم//تاريخ فلسطين//القضية
الفلسطينية/
> < 3167

956.4

الالمي ،عالء رزاق
موجز تاريخ فلسطين منذ فجر التاريخ حتى الفتح العربا
اإلسالما  /عالء رزاق الالما  -.علا  :دار جسور ثقافية-. 2019 ،
306ص
ر .إ2018/11/5789 : .
ردمك 978-9957-601-22-5 :
الواصفات / :تاريخ فلسطين القايم//فلسطين/

643

956.40085

> < 3168
محافظة ،محمد عبد الكريم
تاريخ الشيخ ظاهر العلر الزياانا حاكم عكا وبالد صفا  /محلا
عبا الكريم محافظة  -.علا  :دار زهاي337 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3631 : .
ردمك 978-9923-17-092-2 :
الواصفات / :ظاهر العلر الزياانا //1782 - 1695الاولة
العثلانية//الحكام والللوك//تاريخ فلسطين/
> < 3169

956.401

956.4014

العاني ،عائشة خليل
الي ود السوفييت وهجرت م إلى فلسطين 1947 - 1922م  /عارشة
خليل العانا  -.علا  :دار دجلة410 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1776 : .
ردمك 978-9957-71-919-7 :
الواصفات / :تاريخ فلسطين//ي ود االتحاد السوفيتا//هجرا الي ود
إلى فلسطين/
> < 3170
عرار ،عبد العزيز أمين
دور فالحا منطقة جبل نابلس ومناطق أخرى فا الثورا العربية
الفلسطينية الكبرى  / 1939 - 1936عبا العزيز أمين عرار  -.علا  :دار
دجلة566 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/9/4384 : .
ردمك 978-9957-71-982-1 :
الواصفات / :الثورا الفلسطينية //1936 - 1939السكا
الزراعيو //فلسطين/
> < 3171

956.402

عيسى ،فايز رشيد
سبعو عاما ً على النكبة :اللتغيرات فا إسراريل  /فايز ر يا
عيسى  -.علا  :دار دجلة282 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/5/2510 : .
ردمك 978-9957-71-931-9 :
الواصفات / :الكوارث//النزاع العربا اإلسراريلا//تاريخ
فلسطين/
> < 3172

956.405

نجم الدين ،نجيب
اللستعلرات اللستوطنات الي ودية والبؤر االستيطانية فا القاس
اللحتلة  /نجيب نجم الاين  -.علا  :اللجنة الللكية لشؤو القاس-. 2019 ،
180ص
ر .إ2019/3/1552 : .
الواصفات / :اللستوطنات الجلاعية//سياسة االستيطا //االحتالل
اإلسراريلا//القاس (فلسطين)/

644

> < 3173
956.411

أبو جابر ،رؤوف سعد
الوجود اللسيحا فا القاس فا القرنين التاسع عشر والعشرين /
رؤوف سعا أبو جابر  -.علا  :وزارا الثقافة294 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/6/3199 : .
الواصفات / :اللسيحية//القاس//تاريخ فلسطين/
> < 3174

956.411

بعلي ،حفناوي
صورا القاس الشريف فا رحالت ومرآا الغربيين  /حفناوي بعلا
 -.علا  :دار األيام344 -. 2019 ،ص  ( -.موسوعة الرحالت الى القاس
الشريف ؛ ) 3
ر .إ2019/4/1884 : .
ردمك 978-9957-95-692-9 :
الواصفات / :الرحالت//اللوسوعات//القاس//تاريخ فلسطين/
> < 3175

956.411

956.411

بعلي ،حفناوي
القاس فا رحالت اللغاربة :اإلسراء من األنالس واللغرب
األقصى واللعرا فا اللسجا األقصى  /حفناوي بعلا  -.علا  :دار األيام،
394 -. 2019ص  ( -.موسوعة الرحالت إلى القاس الشريف ؛ ) 2
ر .إ2019/4/1885 : .
ردمك 978-9957-95-693-6 :
الواصفات / :الرحالت//اللوسوعات//القاس//تاريخ فلسطين/
> < 3176
العلمي" ،محمد علي" مصطفى محمد
قضاا القاس الشريف ومجالس حكل م 1336 - 923هـ- 1517 /
1917م " /محلا علا" مصطفى محلا العللا  -.علا  :جسور ثقافية،
388 -.2019ص
ر .إ2019/4/2101 : .
ردمك 978-9957-601-32-4 :
الواصفات / :القضاا//اللحاكم الشرعية//الشريعة اإلسالمية/
/العصر العثلانا//القاس/
> < 3177

956.411

الفقيه ،ابراهيم ذيب
صوبا إحاى قرى فلسطين اللامرا عام 1948م فا بيت اللقاس:
تاريخ وطن وحياا قرية  /ابراهيم ذيب الفقيه  -.علا  :دار االيام-. 2019 ،
344ص
ر .إ2019/7/3808 : .
ردمك 978-9957-95-746-9 :
الواصفات / :صوبا (القاس)//اإلحتالل اإلسراريلا لفلسطين
//1948تاريخ فلسطين/

645

> < 3178
956.411

956.411008

956.411008

956.421

956.441

قليبو ،سهاد حسين
القاس وأكناف بيت اللقاس  /س اد حسين قليبو  -.علا :
اللؤلف145 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5876 : .
الواصفات / :القاس//األماكن اللقاسة//تاريخ فلسطين/
> < 3179
الحزماوي ،محمد ماجد
التاريخ االجتلاعا للقاس العثلانية  :1900 - 1700بحوث
ودراسات  /محلا ماجا الحزماوي  -.علا  :دار الوضاح-. 2019 ،
592ص
ر .إ2019/7/3692 : .
ردمك 978-9923-19-039-5 :
الواصفات / :القاس//التاريخ االجتلاعا//العصر العثلانا/
/تاريخ فلسطين/
> < 3180
الحزماوي ،محمد ماجد
التاريخ االقتصادي للقاس العثلانية  1900-1850بجوث
ودراسات  /محلا ماجا الحزماوي  -.علا  :دار الوضاح-. 2019 ،
335ص
ر .إ2019/7/3698 : .
ردمك 978-9923-19-038-8 :
الواصفات / :القاس//التاريخ االقتصادي//العصر العثلانا/
/تاريخ فلسطين/
> < 3181
ياسين ،أريج تحسين قاسم
الحياا االجتلاعية واالقتصادية فا ماينة نابلس خالل الثورا
الفلسطينية الكبرى عام 1936م  /أريج تحسين قاسم ياسين  -.علا  :دار دجلة،
308 -. 2019ص
ر .إ2018/8/3935 : .
ردمك 978-9957-71-968-5 :
الواصفات / :نابلس//الحياا االجتلاعية//األحوال االقتصادية/
/تاريخ فلسطين/
> < 3182
أبو عجميه ،أحمد محمود
مغلس التاريخ والسكا  /أحلا محلود أبو عجليه  -.علا :
اللؤلف92 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4849 : .
الواصفات / :القرى//التراث الشعبا//السكا //فلسطين/

646

> < 3183
956.441

الزرو ،نواف جودت
الخليل :ملحلة فا موسوعة التاريخ النضالا الفلسطينا توثيق،
تاريخ ،معارك ،قادا ،ااء ،أبطال  /نواف جودت الزرو  -.علا  :اللؤلف،
864 -. 2019ص
ر .إ2019/6/2729 : .
الواصفات / :اللا //الخليل (فلسطين)/

 956تاريخ األردن
956.5

> < 3184
خريسات ،محمد عبد القادر
القبارل العربية على األرض األردنية منذ الفترا العثلانية حتى قيام
الاولة األردنية  / 1921 - 1516محلا عبا القادر خريسات  -.علا  :دار ورد
األردنية444 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4557 : .
ردمك 978-9957-632-62-5 :
الواصفات / :القبارل العربية//العصر العثلانا//تاريخ األرد /
> < 3185

956.5

الصايغ ،فؤاد موسى
األرد م ا الحضارات فا البالد اللقاسة من خالل الطوابع
البرياية /فؤاد موسى الصايغ  -.علا  :اللؤلف329 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5689 : .
الواصفات / :الطوابع البرياية//االتصاالت//الحضارات//تاريخ
األرد /
> < 3186

956.5

956.503

الناصر ،محمد صايل
الجيش العربا األردنا سيف األمة وسيا الوطن متضلنا ً
ادات مجلوعة من األبطال اللشاركين فا معارك الشرف ضا العاو
اإلسراريلا  /محلا صايل الناصر  -.اللفرق :اللؤلف194 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/415 : .
الواصفات / :القوات اللسلحة//الحروب العربية اإلسراريلية/
/فلسطين//األرد /
> < 3187
االبراهيم ،ضامن عقلة
العباءا العربية ال ا لية :الحسين بن علا والثورا العربية
الكبرى  /ضامن عقلة االبراهيم  -.علا  :أمانة علا الكبرى-. 2019 ،
288ص
ر .إ2019/6/2872 : .
ردمك 978-9923-720-17-2 :
الواصفات / :الثورا العربية الكبرى /1918 - 1916
/ال ا ليو //تاريخ األرد /

647

956.5031

> < 3188
الديوان الملكي الهاشمي  -فريق التوثيق
الخطاب الساما لصاحب الجاللة ال ا لية الللك عباهللا الثانا
ابن الحسين اللعظم :اللجلا الثامن عشر للعام 1440 - 1439هـ2018 /م /
الايوا الللكا ال ا لا  -فريق التوثيق  -.علا  :الايوا -. 2019 ،
160ص
ر .إ2019/1/442 : .
الواصفات / :تاريخ األرد /
> < 3189

956.504

محمد ،بكر عبد المجيد
سياسة الللك الحسين بن طالل تجاه الصراع العربا اإلسراريلا
 / 1973-1967بكر عبا اللجيا محلا  -.علا  :دار أمجا260 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3390 : .
ردمك 978-9923-25-195-9 :
الواصفات / :الللك الحسين بن طالل //1999 - 1952النزاع
العربا اإلسراريلا//السياسة الاولية//القضية الفلسطينية//األرد /
> < 3190

956.505

956.511

قشوع ،حازم شريف
رعية اإلنجاز والحياا السياسية  /حازم ريف قشوع  -.علا :
اللؤلف249 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/11/5966 : .
الواصفات / :الحياا السياسية//صناعة القرار//األحزاب السياسية/
/التنلية السياسية//اإلصالح السياسا//تاريخ األرد /
> < 3191
الزعاترة" ،محمد أمين" سالمة
وادي السير وجوارها 1336 - 1281هـ1918 - 1864/م /
"محلا أمين" سالمة الزعاترا  -.علا  :اللؤلف342 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/5/2261 : .
الواصفات / :اللا واللحافظات//تاريخ األرد /
> < 3192

956.512

حسين ،محمد وهيب
حصاد الرصيفة الثقافا( :اإلنجازات)  /محلا وهيب حسين -.
علا  :دار أبرار200 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/7/3362 : .
ردمك 978-9957-8772-8-6 :
الواصفات / :الحياا الثقافية//اآلثار//البرامج الثقافية//الزرقاء
(األرد )/

648

956.514

> < 3193
الكاشف ،درويش مصطفى أحمد
السلط :األرض الطيبة  /درويش مصطفى أحلا الكا ف  -.علا :
دار ورد األردنية188 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/1/391 : .
الواصفات / :السلط (األرد )//التراث//التاريخ/
> < 3194

956.52

الخزعلي ،نداء عايد
الكتابات اآلرامية من غور الصافا  /نااء عايا الخزعلا  -.علا :
وزارا الثقافة130 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4297 : .
ردمك 978-9957-94-538-1 :
الواصفات / :غور األرد //تاريخ األرد /
> < 3195

956.523

الفقير ،نوح مصطفى
لواء كفرنجة العجلونا  /نوح مصطفى الفقير  -.علا  :وزارا
الثقافة192 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/917 : .
ردمك 978-9957-94-530-5 :
الواصفات / :اآلثار اإلسالمية//اللا //عجلو (األرد )/
> < 3196

956.523

956.523

المومني ،فايزة محمد
من ذاكرا اللكا ( :عين جنا)  /فايزا محلا اللومنا  -.علا :
وزارا الثقافة154 -. 2019 ،ص
ر .إ2015/10/5217 : .
ردمك 978-9957-94-532-9 :
الواصفات / :القرى//عجلو (األرد )//تاريخ األرد /
> < 3197
الوحشات ،محمد مصطفى
الوهادنة :مقتطفات من التاريخ  /محلا مصطفى الوحشات -.
علا  :وزارا الثقافة360 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/6239 : .
ردمك 978-9957-94-525-1 :
الواصفات / :القرى//اللحافظات//األرد /
> < 3198

956.541

القرعان ،زين موسى
بعض اللظاهر الحضارية البيزنطية فا منطقة األغوار الجنوبية /
زين موسى القرعا  -.الكرك :اللؤلف385 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/2/913 : .
الواصفات / :اآلثار القايلة//الحضارات القايلة//األغوار األردنية/

649

> < 3199
956.542

ميثين ،ستيفن
إرث فينا  /ستيفن ميثين؛ ترجلة محلا محلود النجار ،فراس
البقاعين ،خلود هالل ،بشرى نباص  -.علا  :مجلس األبحاث البريطانية فا
بالد الشام143 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/12/6291 : .
الواصفات / :اللواقع األثرية//العصور التاريخية//علم
اآلثار//تاريخ األرد /

 956تاريخ اليمن
956.77

> < 3200
حسان ،عبد الرحمن علي
الب اء فا تاريخ حضرموت  /عبا الرحلن علا حسا ؛ تحقيق
عباهللا محلا الحبشا  -.علا  :دار الفتح376 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/8/4433 : .
ردمك 978-9957-23-492-8 :
الواصفات / :حضرموت (اليلن)//تاريخ اليلن/

 956تاريخ سلطنة عُمان
> < 3201
956.803

الفراجي ،هادي أحمد
قضايا التنلية فا فكر السلطا قابوس بن سعيا :رؤية استشرافية /
هادي أحلا الفراجا  -.علا  :دار كنوز اللعرفة539 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/12/5954 : .
ردمك 978-9957-74-786-2 :
الواصفات / :التنلية االقتصادية واالجتلاعية//قابوس بن سعيا
//1970سلطنة عُلا /

 956تاريخ اإلمارات العربية المتحدة
> < 3202
956.9

أبو عزة ،عبدهللا محمد
الخليج العربا فا العصر اإلسالما :دراسة تاريخية وحضارية /
عباهللا محلا أبو عزا  -.علا  :دار حنين624 -. 2019 ،ص
ر .إ2019/9/4796 : .
ردمك 978-9957-17-854-3 :
الواصفات  / :به الجزيرا العربية//الخليج العربا//التاريخ
اإلسالما/

650

> < 3203
956.91

عمارة ،عبدهللا سليم
اللوجز فا تاريخ اإلمارات العربية اللتحاا :منذ عصور ما قبل
التاريخ حتى  1971م الحضاري والسياسا  /عباهللا سليم علارا ،عفراء را ا
البسطا ،لطيفه علا عبيا  -.علا  :دار حنين367 -. 2019 ،ص
ر .إ2017/8/3907 : .
ردمك 978-9957-17-770-6 :
الواصفات / :تاريخ اإلمارات العربية اللتحاا//التاريخ القايم/

 960تاريخ أفريقيا
960.33

> < 3204
العبيدي ،جاسم محمد شطب
دراسات فا تاريخ أفريقيا العربية الحايث  /جاسم محلا طب
العبياي ،باسم محلا طب العبياي  -.علا  :دار األيام404 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/3/1186 : .
ردمك 978-9957-95-544-1 :
الواصفات / :تاريخ أفريقيا//العصر الحايث/
> < 3205

961.2

962.062

حجال ،صادق
ليبيا وإ كالية بناء الاولة -األمة 2017 - 1951م  /صادق حجال-.
علا  :مركز الكتاب األكاديلا186 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1876 : .
ردمك 978-9957-35-331-5 :
الواصفات / :ليبيا//البلاا العربية/
> < 3206
التميمي ،عبد الرحمن جدوع
قناا السويس محور العاوا الثالثا على مصر عام  :1956دراسة
تاريخية  /عبا الرحلن جاوع التليلا  -.علا  :دار اللعتز-. 2019 ،
203ص
ر .إ2018/7/3747 : .
ردمك 978-9957-65-162-6 :
الواصفات / :قناا السويس//الطرق اللارية الاولية//تاريخ مصر/
> < 3207

963

عبابنة ،سليم يوسف
واحة النخيلة  /سليم يوسف عبابنة  -.إربا :دار الكتاب الثقافا
125 -. 2019ص
ر .إ2019/10/5393 : .
ردمك 978-9957-67-355-0 :
الواصفات / :السودا //التوزيع الجغرافا//الجغرافيا االقتصادية/
/تاريخ السودا /

651

963.08

> < 3208
الحمداني ،فراس حسن
انفصال جنوب السودا وانعكاساته محليا ً وإقليليا ً  /فراس حسن
الحلاانا  -.علا  :دار دجلة470 -. 2019 ،ص
ر .إ2018/4/1697 : .
ردمك 978-9957-71-896-1 :
الواصفات / :قضية جنوب السودا //التاخل األجنبا//األحوال
السياسية//السودا /

 970تاريخ أمريكا الشمالية
> < 3209
971

مطرود ،علي خيري
تاريخ كناا  /علا خيري مطرود  -.علا  :دار األيام-. 2019 ،
244ص
ر .إ2019/6/2717 : .
ردمك 978-9957-95-721-6 :
الواصفات / :تاريخ كناا//أمريكا الشلالية/
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الكشاف ات

كشاف المؤلفين

أ
آغا ،ياسر

1449

آل بطا ،جالل نته

1238

آل سعا ،أحلا البسفا

1055

آل علار ،محلود اسلاعيل

1974

آل مراد ،نجلة يونس

1819 ،129

آل ناصر ،سعا عبا اللطيف

2502

اآللوسا ،ابراهيم رارا

1724

اآللوسا ،صفا لطفا

1858

األبروي ،را ا عباهللا

1726

األبلم ،هالة ابراهيم

1648

أبو الحلام ،عزام محلا

587

أبو الرب ،حلزه محلا

663

أبو الرب ،مجاولين

2667

أبو السعيا ،أحلا العبا

588

أبو العز ،علا محلا

512

أبو العينين ،إسالم سليلا

2492

أبو القاسم ،صالح محلا

1818

أبو النصر ،محلا زكا

658

أبو ال اى ،سامح برها

3162

أبو ال وى ،أحلا محلا

285

أبو ال يجاء ،علر

2086 ،2085

أبو ال يجاء ،محلا ادريس

2334

أبو باوية ،رارا محلا

804

أبو برهم ،ماجا حنا

568

أبو بكر ،علا زياد

2087

أبو بكر ،عيا أحلا

1150

أبو جابر ،رؤوف سعا

3173

أبو جامع ،نور عادل

2335

أبو جبين ،آالء محلا

2493

655

أبو جلعة ،محلود حسين

1723

أبو جودا ،عيسى خليل

2088

أبو جودا ،يحيى جاسر

1165

أبو جوده ،محلود عبا الرحلن

2089

أبو جوده ،هال هيثم

2865

أبو حسن ،علاد سعا

1830

أبو حسنة ،خلود محلود

2494

أبو حسين ،ياسر محلود

544

أبو حشيش ،ج اد أحلا

2336

أبو حليل ،كريم عبيس

1166

أبو حلاد ،ابراهيم محلا

1005

أبو حلاد ،محلا عبا الرحلن

1084

أبو حلزا عيا جالل

174

أبو حلود ،قسطناي نقوال

1649

أبو حليا ،ديلا حيار

137

أبو حلياا  ،يوسف عبا الوهاب

138

أبو خضرا ،إل ام أحلا

2337

أبو خضرا ،صفاء عبا الرحيم

2495

أبو خليل ،أحلا علا

572

أبو دية ،حسن عبا السالم

2338

أبو دية ،سعا سالم

3026

أبو رخية ،ماجا محلا

496 ،492

أبو رستم ،رستم

1883

أبو رقيق ،محلا حسين

2090

أبو رما  ،سامر رضوا

1127

أبو رما  ،محلا رسول عبا الحليم

500

أبو رما  ،محلا سليلا

533

أبو رما  ،معتز محلا

2824

أبو روما ،وجاي علاد

1610

أبو زنط ،أحلا عبا اللنعم

1065

أبو زيا ،ساما يوسف

1459

656

أبو زيا ،فادية محلا

1143

أبو زينة ،فريا كامل

1370

أبو سبلة ،عال زياد

2339

أبو سردانة ،أحلا ابراهيم

2340

أبو سعيا ،هال جلال

2734 ،2704

أبو سل ،أمل يوسف

2341 ،2091

أبو سلحة ،لينا محلود

2668

أبو سلرا ،محلا عبا

3154

أبو سلرا ،وفاء حسين

1097

أبو سيف ،أحلا جلال

403

أبو سيف ،عاطف طالل

2342

أبو اور ،ر اد محلود

2343

أبو اور ،عباهللا طه

428

أبو اويش ،أزهار عطايا

2092

أبو قرا ،يلاء أحلا

2486

أبو نب ،وداد عبا الكريم

2093

أبو ناي ،عصام حسين

2344

أبو

1590

اب ،سناء نلر

أبو وارب ،س ير عطية

2496

أبو ومر ،ناجح حسن

1886

أبو صبيح ،جليل محلود

2094

أبو صبيح ،هايل هارو

2345

أبو طالب ،حسن

107

أبو طربوش ،رارا

2346

أبو عاباا ،أ رف فتحا

988

أبو عا ور ،ثارر خالا

1643 ،1086

أبو عامر ،أ رف محلود

3146

أبو عبيا ،مجاي محلا

1864

أبو عبيا ،نايف سليم

2049

أبو عجليه ،أحلا محلود

3182

أبو عرجه ،تيسير أحلا

54

657

أبو عرقوب ،أسامة ابراهيم

447 ،224

أبو عزا ،عباهللا محلا

3202

أبو عساف ،مؤيا موسى

1721

أبو عطية ،س ام درويش

172

أبو عالم ،رجاء محلود

1192

أبو علا ،ربى "محلا بركات"

2961

أبو عليا ،حازم عبا الفتاح

331

أبو علر ،مالذ عبا العزيز

248

أبو علرا  ،صالح أحلا

2095

أبو عناب ،سعا مصطفى

3027

أبو عواد ،ابراهيم محلا

3070 ،354 ،225

أبو عواد ،س ام

2497

أبو عواد ،ميرفت عوض

3163

أبو عو  ،ناصر محلا

3052

أبو عيا ،عارف خليل

534 ،530 ،529

أبو عيسى ،حلزا محلا

1043

أبو غربية ،أ رف "محلا اكر"

2498

أبو غزالة ،طالل توفيق

1350

أبو قاعود ،غازي رسلا

1722 ،1093

أبو قلر ،منال نايف

388

أبو لبن ،زياد محلود

2096

أبو لبن ،نوزت جلعة

3039

أبو محلا ،ادي علا

2097

أبو محلود ،ركاد سالم

1147

أبو مرجوب ،سارا صبحا

2956

أبو نحلة ،أماناا نضال

2884

أبو هزيم ،بتول رياض

1130

أبو هزيم ،رياض سالم

1130

أبو هزيم ،م نا رياض

1130

أبو هالل ،ماهر محلا

571

أبيال ،دينس

2969

658

أحلا ،أحلا عباهللا

303

أحلا ،بشير سب ا

965

أحلا ،تيكور قلفاط

1161

أحلا ،ختام اسلاعيل

1392

أحلا ،رضا صاحب

878

أحلا ،صور لطفا

734

أحلا ،طارق الطيب

2347

األحلا ،علا محلود

2885

أحلا ،علا يوسف السيا

2099 ،2098

أحلا ،فؤاد علا

612

أحلا ،فاطلة الزهراء طاهري

1718

أحلا ،فيصل سفيا

2499

أحلا ،محفوظ

443 ،226

أحلا ،محلا رفعت

797

أحلا ،محلا علا

915

أحلا ،مير

1823

أحلا ،نوزاد حسن

1448

أحلا ،هايل عبا الرزاق

1973

األحلا ،وسيم حسام الاين

،1002 ،979 ،977 ،966 ،961 ،531
،1057 ،1045 ،1033 ،1023 ،1016
1073 ،1072

األحلر ،جلال علار

2100 ،1963 ،1962

األحلر ،فيصل

2500

األخرس ،ثريا أحلا

1334

األخرس ،ثريا عبا الحليا

1316

األخرس ،حسن محلا

3005

األخرس ،عثلا محلا

2842

األخرس ،م نا طالل

664

األخضر ،دعلوس

1678

أخو ار ياا ،محلا خلف

1086

األرد  .اللؤسسة الاولية للشباب والبيئة والتنلية

1351

659

األرد  .جامعة البلقاء التطبيقية

1802 ،1265

األرد  .داررا اللوازنة العامة

1018 ،1017

األرناؤوط ،ابراهيم صبري

1069

األرناؤوط" ،محلا موفق" أحلا

3101

األريانا ،أروى يحيى

19

األزاياا ،يحيى علا

1297

األزرعا ،موسى نزال

2348

األزهر ،عزه

1826

األزيرجاوي ،علا عبا داخل

1153

أستاري ،سالا

3053

أسا ،محلا حليا

2501

األساي ،تلارا كاظم

832

األساي ،حيار علا

622

األساي ،كريم منشا خنياب

1141

األساي ،محلا عبا الوهاب

1560

األسطل ،وليا منير

2102

األسعا ،أسعا عبا اللنعم

2349

أسعا ،نجوى وديع

3028

األسوانا ،محلا جابر

414 ،277

األسود ،وجاا عبا العباس

2669

األ قر ،محلا سليلا

451

األصف انا ،الراغب

1460

األعاجيبا ،عقيل دخيل كريم

1703

األعرجا ،حلياا صبار

249

األعسم ،عبا األمير

82

أفغورين ،إسراء

2986

أقطاي ،ياسين

766

أكاديلية الللكة رانيا لتاريب اللعللين

1257 ،1256 ،1178

أالركو  ،بيارو انطونيو دي

2982

أمارا ،صايل أحلا

474

األمير ،بشرى علار

2887

660

أمين ،إيناس محلا

1669

األمين ،حليا سعيا

2888

أمين ،سامر محا الاين

1392

أمين ،عثلا

550

األمين ،كلال محلا

1860

األنالوسا ،حلزا أحلا عبا السالم

1887

األنسا ،محلا أسامة

2826

األنصاري ،ابراهيم فيصل

3045

األنصاري ،جلال الاين عباهللا بن يوسف بن هشام

1484

األنصاري ،حاتم أوس

2045

األوسا ،سارا محلود

406

أيوب ،سلير محلا

2503

إدريس ،إسراء عادل

2101

إدريس ،وارل محلا

1723

اإلدريسا ،عارشة علر محلا

2886

اإلريانا ،أروى يحيى

1769

اإلسااوي ،عبا اللجيا محلا

2067 ،2054

إكزوبيري ،أنطوا دو سانت

2981

إنشاصا ،ابراهيم محلا

2350

إنكورفيا ،ريك

2961

إيشيك ،سيرنور

2987

إيالها ،األمجا أحلا

2889

إيليا ،جوزيف

2104

إيليوت ،كاثرين

1043

ابراهيم" ،أحلا سامح" محلا

2105

ابراهيم ،أحلا نادر

764

ابراهيم ،ابراهيم سبتا

2962

ابراهيم ،اسلاعيل خليل

1937

ابراهيم ،السيا محلا

2674 ،2673 ،2672 ،2671 ،2670

ابراهيم ،بانة أحلا

793

ابراهيم ،خليل محلا

2840 ،2029

661

ابراهيم ،دعاء محلود

2351

ابراهيم ،ريكا

2106

االبراهيم ،ضامن عقلة

3187

ابراهيم ،عامر محلا

02

ابراهيم ،عبا األمير سليم

809

ابراهيم ،علا حجازي

590 ،589

ابراهيم ،محلا نادر

2958

إبراهيم ،مروا عبا اللجيا

1936

ابراهيم ،هلسة عانا

1348

ابراهيم ،هيا صالح

2675

ابريعم ،سامية خالا

586 ،105

االتحاد الاولا لللؤرخين للتنلية والثقافة والعلوم

1124

االجتلاعية
اجعابو ،فاطلة ابراهيم

2107

احلياا  ،هشام عيسى

1504

اخليفة ،الحسين مبارك

2046

ارزيقات ،سليم محلا

2108

ار يا ،علر عباهللا

1013

ار يا ،محلا حسين

999

استيتية ،سلير ريف

300

اسلاعيل ،جلال ناجا

2352

اسلاعيل ،حلودي محلود

1950

اسلاعيل ،ختام أحلا

139

اسلاعيل ،دعاء محلا

1409

اسلاعيل ،عبا العظيم

2504

اسلاعيل ،ناديا أحلا

1669

اطبيقة ،عباهللا محلا

620

اقطاي ،ياسين كرم

278

اكزوبيري ،أنطوا دو سانت

2958

امبو سعياي ،عباهللا خليس

1200

امطوش ،محلا أحلا

1425 ،1407 ،695

662

امواس ،ثابت محلود

2505

اناي ،اسلاعيل عثلا

2353

انعيم ،غازي عيسى

3068 ،3067

أوسلاعل ،إيلا عبا الحكيم

2507 ،2506 ،2103

ايشة ،ديانا جور

2981 ،2973 ،2972 ،2971

ايشو ،كلال بنيامين

1846 ،1576 ،1575

ب
البابلا ،لس الاين محلا بن عالء الاين

551

باتاي ،جور

2980

الباجال  ،ميادا مجيا

1333

باذيب ،محلا أبو بكر

477

باربر ،بارينجتو

1881 ،1880 ،1879 ،1871

الباردي ،محلا أحلا

2508

البارودي ،محلود ساما

2109

الباز ،أحالم حسن

1116

باسليم ،عباهللا مبارك

1285

با يخ ،أسلاء

573

با يوا ،لحسن عباهللا

1786

باعلوي ،أ رف محلا

846

باكير ،زاهر نظلا

،2680 ،2679 ،2678 ،2677 ،2676
2682 ،2681

بالجياللا ،خالا

995

بالجياللا ،محلا

1103

بترسو  ،دالل عبا الغنا

2354

البجاري ،ميسر ضرار

540

البجالا ،سلاح أحلا

2110

بحري ،منى يونس

1389 ،1167

بخوش ،مايحة

03

البخيت ،مخلا بركات

2355

663

الباارين ،أيلن عبا الحليا

485

الباارين ،عبير محلا

1290

بار ،حياا صادق "الشيخ ياسين"

2509

بار ،ليانة عبا الرحيم

2356

بارا  ،فاروق عبا الحليم

3040

بارا  ،منال أسامة

146

بارا  ،ميس أ رف

2890

البارانا ،أحلا ابراهيم

527

البارانا ،فاطلة محلا

665

الباري ،فاراا ياسين

1210

الباور ،سليلا علا

3088

الباول ،مرام عباهللا

2111

الباوي ،رغا أحلا

2891

باوي ،زهير محلا

2112

باير ،عبا مسعود

2041

البرادعا ،أسيل سليم

2510

براك ،أحلا

1137

برتيلة ،وفاء

207 ،203

بردى ،هيثم ب نام

2512 ،2511 ،2357

البرغوثا ،ريلا فارز

2683

البرغوثا ،سارا عبا اللجيا

1631 ،440

البرغوثا ،سامح بشير

717

البرغوثا ،ميس محلود

2113

البرغوثا ،ميساء

2683

البرق ،عباس نظير

1817

بركات ،زياد أمين

11

برهم ،جلانة حسن

3015 ،404

برهومة ،م ا عز الاين

2513

البرواري ،عبا محلا

508

بروس ،هيلينا

2976 ،2975 ،2974

برية ،آدم مر ا

2514

664

البرياية ،عزا بنت سيف

1200

البزم ،نضال

2795 ،2751

البسطا ،عفراء را ا

3203

بسيسو ،أمانا حانم

2114

بسيسو ،رنا لطفا

2115

بشارية ،ابراهيم حليا

1385

بشايرا ،أحلا سليلا

666

بشناق ،روق

2299

بشناق ،لواحظ

2358

بشير ،عصام عباهللا

1575

البصابصة ،أحلا عيا

394 ،258 ،227 ،211

بصيلة ،حاتم عباس

1868

بطاح ،أحلا محلا

1232

البطاينة" ،محلا راتب" عامر

2359

بطاينة ،ملاوح محلود

2117 ،2116

بطوطة ،ضاري توما

1642

بطيخ ،منى رمضا

1050 ،1048

البطيخا ،أنور

1725

بعا  ،مروا قصا

2118

البعا  ،واثق محلا

1941

بعلا ،حفناوي

،1195 ،709 ،708 ،707 ،639
،2999 ،2998 ،2031 ،1975 ،1198
3175 ،3174 ،3019 ،3018

البغاادي ،عادل هادي

1760

البقاعا ،برها الاين أبو إسحاق ابراهيم بن علر بن

429

حسن الرباط بن علا
البقاعين ،فراس

3199

البكاء ،محلا عبا اللطلب

1485

بكانا ،نبيل انطوا

2515

بكاي ،فاطلة

858

بكر ،محلا سعيا

317 ،316 ،297

665

البكر ،هايل عبا الحليم داود

332

البكري ،ادي وفيق

1907 ،1611

البكري ،ماز حليا

831

البكري ،محلا وسيم

343 ،304

بكرية ،رجاء أحلا

2360

بكرية ،محلا ياسين

2892

البكوع ،محلود عبا الخالق

208

بالل ،فاطلة عبا العزيز

1075

باللا ،العيا

486

البالونة ،زهير عباهللا

2516

بلخيري ،رضوا محلا

1816

بلغيث ،يوسف الباز

2825 ،2666

بلقاسم ،فادية عباهللا

1024

بليل ،عبا الكريم

562 ،282

بن أحلا ،نجوى النوي

2119

بن تروش ،علاد

1144

بن حجر ،محلا

469

بن حلزا ،حورية

656

بن خلاو  ،عبا الرحلن

201

بن خليس ،سرحا

2991

بن زكورا ،محلا الخليل

2517

بن صحراوي ،كلال

730

بن صو ة ،محلا

1089

بن عطا هللا ،عارشة

943

بن غضبا  ،فؤاد

933

بن مجاها ،فاطله الزهراء

147

بن نوار ،ب اء

1905

بن وهيبة ،نورا

1803

بن يوسف ،حلياي

1526 ،1431

البنا ،خليل ابراهيم

3106 ،667 ،228

بنحلادا ،محلا سليلا

1461

666

بنخاا ،يحيى مصطفى

1463

بنلونة ،الحسن يونس

2684

بن شوم ،الغالا ساما

2068

بنا بكر ،عبا القادر مرعا

1486

بنا حلا ،عارف احلياي

786 ،747

بنا طه ،محلا سالمة

1040

بنا عيسى ،فراس كري

1026

بنا كنانة ،محلود عقلة

1393

بنا هانا ،كلال الاين حسين

1372

بنا يونس ،موفق محلا

1559

بنيخلف ،حسن ادريس

2841

ب اء الاين ،ميلونة محلا

2685

الب ادلا ،قاسم عبا

1379 ،805

الب النا ،هالل محلا

2120

ب لول ،لطيفة

204 ،07

البواب ،هناء علا

2308 ،2121

بوادي ،محلا عبا الحكيم

2122

بواعنة ،دنيا حسين

2893

البوايزا ،رفعت محلا

1423

بوبقرا ،الصادق

2518 ،720

بوترعه ،بالل

1352 ،1131

بوث ،يريل

08

بوحنية ،قوي

754

بوحنيك ،علار رزاقة

2123

بوخرص ،عبا الحفيظ

867

بوخريسة ،بوبكر

266

بوخليط ،سعيا ناجا

176

بودبوس ،ساما منصور

1726

بودرامة ،مصطفى

928

بودربالة ،حليلة

1968

بودرع ،عبا الرحلن محلا

1432

667

بودرمين ،عبا الفتاح

558 ،276

بوراس ،فايزا

1092

بوراس ،فايزا محلا

1546

البورقادي ،خالا نواف

313

بوزيا ،لخضر

3089

بوزيا ،مريم

1591

بوستة ،زكية أحلا

513

بوسنة ،أحلا

1562 ،1540

بوسنة ،عبا الوافا زهير

1638

بو حيط ،مراد عيسى

755

البوصيري ،رف الاين

426

بوطسا  ،عثلا عبا السالم

2826

بوطورا ،فضيلة

890 ،888

بوطيب ،عبا العالا

2006

بوعباهللا ،جخاا

3138

بوعالق ،نوال

07

بوقرا ،حليلة

1216

بوقرا ،عواطف

1216

بوقطف ،مصطفى علا

2519

بوكبة ،عبا الرزاق

2520

بوكثير ،الفيتوري دومة

2307

بولعراس ،خليسا

3129

بولل ار ،ناجا

591

بوماين ،مخلوف

592

بومعزا ،عانا

1102

بوهاا ،فتحا اوالد

1976

البويسفا ،محلا تركا

315

بويعلا ،وسيلة

668

البياتا ،سعاو ابراهيم

1578

بيرزاده ،محلا امااد

298

البيروتا ،سليلا مزعل

44

668

،2690 ،2689 ،2688 ،2687 ،2686

بيطار ،سلر غسا

2691
البيطار ،غادا ظافر

1340

البيطار ،يعقوب أسبر

1977

البيك ،دعاء محلا

2521

البيك ،سليم أحلا

2522

ت
تايب ،مجاها ال ام

1765

تايه ،سعيا محلا

2061

التخاينة ،راجح عبا الل اي

847

تامري ،علر عبا السالم

551

الترتير ،وردا نعيم

2523

التريكا ،باور محلا

1328

تشيخوف ،أنطو

2983

التعلري ،سالمة أحلا

800

تكروك ،محلا حيار

333

التكريتا ،باسل مولود

3122

التكريتا ،محلا هادي

536 ،229

التكريتا ،م نا يحيى

1239

التكريتا ،ناجا عباس

،90 ،89 ،88 ،86 ،85 ،84 ،77 ،76
2861 ،188 ،187 ،185 ،184 ،95

تكالل ،سليرا

646

التل ،بالل حسن

267

التل ،سعيا مصطفى وهبا

3046

التل ،ادية أحلا

120

التل ،ليث طارق

2524

التالوي ،غادا عزو

1317

التلارا ،عبا الرحلن محلا

2525

التليلا ،تليم علاد

856

669

التليلا ،حاتم جالل

329

التليلا ،خلف كريم

1837

التليلا ،رارا رمثا

131

التليلا ،ربى عبا الرضا

2050

التليلا ،سارا "محلا زايا"

1719

التليلا ،صادق عبا الصاحب

2827

التليلا ،عباس فاضل

900

التليلا ،عبا الرحلن جاوع

3206

التليلا" ،محلا زايا" أبو رجب

262

التليلا ،محلود كاظم

164

التليلا ،مشحن زيا

744

التليلا ،هاير اكر

2894

التليلا ،وصفا محلا

1158

التليلا ،يونس ابراهيم

514

التوبا ،ريفة علا

2361

توفيق ،رهف محا الاين

2124

توفيق ،علر اقبال

1702

توفيق ،قاسم محلا

2362

توفيق ،نور خالا

2895

ث
ثامر ،محلا أحلا

2490

الثبيتا ،محلا عباهللا

1777

الثالب ،سعيا

230

الثنيا  ،محلا خليف

3139

الثور ،عباهللا أحلا

08

ثيسكر ،ويلفرد

3017

670

ج
جابر ،عانا

1541

لخا

جابر ،منال جلال

150

جابر ،ياسر محلا

499

الجابري ،عايا أحلا

2126 ،2125

الجابري ،فوزية لعيوس

2526

الجابري ،ميسم ستار

2692

جابه ،صالح علا

1542

جاد هللا ،هانئة

2967

جاد ،توفيق أحلا

2363

جادهللا ،أحلا محلا

1520

جادهللا ،جرير أحلا

1845 ،1834

جادو ،طه محلا

378 ،265

جار هللا ،هانئة

2966 ،2965 ،2964

جاسم ،أحلا مجيا

1107

جاسم ،باقر موسى

1835

جاسم ،عبا الرحيم ابراهيم

1666

الجاعونا ،نور وليا

1314

الجاغوب ،وارل نعيم

2843

جاكناوف ،راي

122

جامعة الشرق األوسط

593

جامعة جاارا

623

جامعة جرش

1978 ،946

جامعة علا العربية

1365

الجامعا ،عبا الستار عيسى

1976

جبار ،حيار لخا

20

جبار ،سعيا عبا السالم

1979

الجبالا ،م نا حسن

741

جبالا ،نوال

2364

الجبر ،زينب علا

1217

671

جبر ،محلا سعا

1183

جبر ،مصطفى جبر علا

370

الجبور ،آمال عبا الحليم

3119

الجبور ،محلا عليا

2527

الجبوري ،أ رف عبا الجبار

866

الجبوري ،ابراهيم أحلا

835

الجبوري ،توفيق ابراهيم

2051

الجبوري ،زهرا محلا

53

الجبوري ،طارق موسى

3135

الجبوري ،عبا الكاظم عزيز

10

الجبوري ،عالء عبيس

1088

الجبوري ،علا عبودي

1820

الجبوري ،علر فرحا

659

الجبوري ،فراس صالح

833

الجبوري ،ماهر صالح

996

الجبوري ،محلا حسين

1509

الجبوري ،محلا سللا

774

الجبوري ،منعم أحلا

636

الجبوري ،ياسين علوا

756

جبيرات ،سناء أحلا

1727

الججاوي ،طالل محلا

1696 ،1695

الجااري ،علرا محلا اللرغنا

784

جاعا  ،ف لا راجح

669

الجراح ،ماجاه فؤاد

2127

جراح ،نعيم صباح

944

جراد ،سرا أحلا

2298

جرادات ،إدريس محلا

1400

جرادات ،عبا اللجيا ابراهيم

670

جرادات ،عا عونا

2365

جرادات ،محلا مصطفى

46

جرادات ،ناصر محلا

1704

672

جرادا ،عبا القادر صابر

1137

جراده ،وجيه عبا السالم

1908 ،594

جرار ،أمانا غازي

787

جروا  ،عبا العزيز جالل

2325

الجزارري ،حسين حيار

1380

الجشا ،جليلة صالح

2866 ،2128

الجشا ،زياد اكر

2129

الجعافره ،خلاو أحلا عبا اللنعم

2130

الجعبري ،باسم خضر

1309 ،1308 ،1307

جعرور ،نجوى حاما

2305

جعفر ،محلا "محلا ابراهيم"

1954

جعفر ،مصباح محلا

1954

جعفور ،ربيعة سعيا

582

الجغبير ،توجا صالح

1787 ،1763

الجغبير ،فراس أنور

1787 ،1781 ،1763

الجغل ،محلا عبا الرحلن

545

جغيم ،نعلا

452

الجاللا ،محلا أحلا

1382

جلاا ،سليم بطرس

934

جلغوم ،عباهللا ابراهيم

375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،355

جلاعا ،أحلا عثلا رفه

1663

جلال ،رنا أحلا

1909 ،1114 ،638 ،141 ،140

جلعة ،أحلا حللا

1698 ،1697 ،1692 ،1691 ،1687

جلعة ،عبا الرحلن أحلا

1067

جلعة ،عبا الرحلن عبيا

1090

جلعة ،كلال حسن

2366

جلعه ،فر خير الاين

1126 ،595 ،121

الجليعابا ،جليلة نور الاارم

1244

جليل ،رافا نزار

1701

الجليلا ،حليا جاسم

920

الجليلا ،حنا محلا

1135

673

الجليلا ،عبا الرحلن أحلا
الجنابا ،أحلا

1980
1556

اب

الجنابا ،إياد سالم

2047

الجنابا ،حازم حلا

840

الجنابا ،حردا هادي

1838

الجنابا ،خالا مطنا

1556

الجنابا ،عبا الباسط عباس محلا

1367

الجنابا ،عبا الزهرا علا

721

الجنابا ،عباهللا جاسم

453

الجنابا ،عثلا

2367

الجنابا ،فرما قحط رحيلة

1181

الجنابا ،مريم خالا

1353

جنال ،جاسم محلا

،119 ،118 ،117 ،116 ،109 ،81
،1598 ،1596 ،671 ،490 ،488
1677 ،1673 ،1650 ،1600

الجناي ،حسن مروح جبر

2528

الجناي ،محلا سليم

3071

الجنياي ،أمانا جلعة

2368

جنياي ،رضوا

1958

ج امة ،حسن جلعة

259

ج اانا ،عبا الواحا

429

الج نا ،عباهللا مسعود

1374

الج ينا ،س ا عيا

2867

جواد ،هناء

230

الجواري ،رارا راكا

3107

جودا ،إيناس عبا السادا

2080

الجورانا ،إيلا محلود

1139

جومر ،فادي محلود

2131

جونا ،باسم وحيا

596

الجوهري ،إحسا فليح

1570

الجيا ا ،عانا جالب

597

674

1891

جينيلا ،اناريا

ح
الحاتلا ،علا مقاادي

557

حا  ،ميلود عامر

723

حاجة ،آمال

649

حاجا ،باور أحلا

919

الحارثا ،سعيا بن سالم

2132

الحارثا ،غالب صالح

1766

الحافظ ،منير عباهللا

1853 ،83 ،79

حاكلا ،ناى فتحا

2487

الحالول ،موسى احلا

2529

الحاما ،برزا ميسر

3095 ،422

الحاما ،سعاد عارا

1535

حاما ،منصور

2369

حاما ،نبيل حسن

412

الحبشا ،عباهللا محلا

3200

حبيب ،محلا يونس

3051

الحجار ،حليا علا

1558

حجازي ،سعا سليلا

2868

حجازي ،نورا عبا العظيم

3082

حجال ،صادق

3205

حجر ،محلا

1519

الحااء ،حنا أحلا

2896

حااد ،إيلا ف يم

598

الحااد ،سفيا عبا مخلف

1922

الحااد ،سناء علا

1778

الحااد ،عبا القادر أبو لسية

3108

الحااد ،عبا القادر موسى

685

الحااد ،م نا وليا

1136 ،1037

675

الحايثا ،حلاي مخلف

2306

الحايثا ،سعاو محسن

2133

الحايثا ،عواد حليا العلا

3022

الحايثا ،عيادا خضير

250

حاياي ،صبحا مراد

2530 ،1981

الحاياي ،فااء أحلا

2531 ،2371 ،2370 ،1749 ،1748

حراحشة  ،رافع محيليا

1882

الحراحشة ،نور الفا

2697 ،2696 ،2695 ،2694 ،2693

الحراسيس ،سلير أحلا

537

حربا ،سليرا

574

الحربا ،عباهللا حسين

1487

الحردا  ،أمل اما

1189

الحرستانا ،عصام فارس

256

حرش ،زاها عزت

2134 ،1865

الحروب ،آالء علاد

1849

الحريري ،جاسم يونس

775

الحريري ،رافاا علر

1778

الحريري ،سعا كامل

600 ،599

الحريري ،سالف هادي

935

حريص ،عبا العليم عبا الرحيم

2135

الحزماوي ،محلا ماجا

3180 ،3179 ،3164

حزين ،أحلا مصلح

2069

الحساميه ،آالء خليف

2897

حسا  ،عبا الرحلن علا

3200

حسا  ،عبا الكاظم جليل

1160

الحسانا ،وعا هادي

1703

حسانين ،أسامة مصطفى

2372

حسانين ،بارية محلا

1306

"حسن عواد" ،محلا درويش

2532

حسن ،أحالم الباز

583

حسن ،إياد منصور

883 ،601

676

حسن ،حسن علا

3109

حسن ،حلزا فاضل

1939

حسن ،خولة عباهللا الشيخ

1675

الحسن ،دلناا محفوظ أمين

2533 ،2373

الحسن ،رايه ادي

2374

حسن ،سليم أحلا

2698

حسن ،صالح الحا

142

حسن ،طالب جبار

981

حسن ،طالب خلف

164

حسن ،طراد ف لا

463

حسن ،عبير

2671 ،2670

حسن ،علر كامل

827 ،814 ،770

حسن ،كامل سرمك

823

حسن ،م نا يحيى

1409 ،1266

حسن ،هنااوي عباالالها

710

الحسناوي ،حاكم موسى

1240 ،1209

الحسناوي ،رحيم جبر

345

الحسناوي ،فارزا منصور

1410

الحسنا ،أحلا محلا مشرف الحرحشا

2052

الحسو  ،أحلا أنيس

704

حسين ،حسين رضا

1892

الحسين ،ذو الفقار صالح

1941

حسين ،زيا خليل

1395 ،672 ،169

حسين ،سعا عبا الرحلن

1630

حسين ،علاد يوسف

،1653 ،1652 ،1651 ،1626 ،166
1654

حسين ،محلا وهيب

3192

حسين ،م نا يحيى

2534

حسين ،نغم هادي

1156 ،163

الحسينا ،السيا قلر

308 ،231

الحسينا ،سيف حيار

802

677

الحسينا ،قاسم جليل

1876 ،98

الحسينا ،محلا عبيا

1877 ،1872

حشيلة ،سامر محا الاين

1411 ،1384

الحصلوتا ،قاسم محلا

1349 ،788

الحطاب ،سناء صبحا

2326

حطيط ،ناى أحلا

673

حطينا ،يوسف ابراهيم

2027

الحفار ،هاى محلا

2702 ،2701 ،2700 ،2699

الحفوظا ،ريم محلا طيب

2136

حفيا  ،عبا الوهاب

1728

الحفيظ ،علاد محلا

1664 ،1567 ،1110 ،918 ،824

حالو ،هيا

2791

الحالوجا ،منى فاضل

340

الحالوي ،مظ ر مصطفى

2847

الحلفا ،ماجا رحيلة

1241

الحلو ،سوزا نعيم

2704 ،2703

الحلوانا ،محلا

2375 ،2137

الحلا ،حسين عبا الكريم

2848 ،93

حلاد ،وقا سليم

151 ،123

حلاد ،علر يوسف

330

حلاد ،فرح محلا

2376

الحلاد ،نور جي ا عانا

2705

حلادي ،حسين ربيع

1175

حلادي ،عاد محلود

73

حلارنة ،عبال ابراهيم

2869

الحلارنة ،منير عطية

873

حلا ،أحلا محلا

1004

حلا ،زياد يوسف

837

حلا ،ليث كريم

167

حلاهللا ،ن ى يوسف

2706

حلاا  ،رغا نضال

2138

678

حلاا  ،صالح الاين حسن

1298

حلاا  ،علر يوسف

328

حلاا  ،محلا نور

515

حلاا  ،محلود رجا

480

حلاا  ،يحيى حسين

2898

الحلاانا ،ثانا جلعة

2664

الحلاانا ،ضاري سرحا

839

الحلاانا ،فراس حسن

3208

الحلاانا ،مصطفى أحلا

1029

الحلاانا ،نادية مصطفى

1121

حلااوي ،جليل علرو

1982 ،1154

حلاو  ،هانا مفلح

958

حلاي ،أحلا عانا

2079 ،1983

حلاي ،علياء جلال

1280

حلاي ،ماطر عباهللا

47

حلاي ،محلا الفاتح

43

حلزا ،حورية

644 ،136

حلزا ،منى حلاي

2899

الحلصا ،ف ا

،2710 ،2709 ،2708 ،2707 ،2705
،2725 ،2723 ،2722 ،2721 ،2717
2729 ،2728 ،2726

الحلصا ،محلا نزير

2982 ،2139

حله ،إل ام أحلا

1242

حلو ،محلا عبا السالم

2900

حلود ،خولة حسن

1260

حلودا ،صالح س يل

1484

حلودي ،يلاء فاضل

1966

حلودي ،للى سلير

1183

حليا ،سللى مجيا

1179

حلياي ،خالا كاظم

74

الحليري ،سؤدد يوسف عبا الرضا

2053

679

حنا ،من ل جليل

1627

حنا  ،أو ن

524

حنفاوي ،بلعا

705

الحنفا ،عالء الاين علا

476

الحنفا ،محلا بن محلا ابن الشحنة

1462

الحنفا ،محلا عطاء هللا الكسم

389

الحنفا ،محلا قاري با ا

498

حنفية ،عال علا

2377

حنو  ،ماهر ابراهيم

،395 ،386 ،268 ،261 ،232 ،210
3165 ،564 ،563 ،413

الحنيطا ،رغا ابراهيم

1729

الحواري ،محلا أمين

2378

حوا ين ،مفيا نجيب

107

حوا ين ،هانا عباهللا

2140

الحواماا ،أحلا محلود

1291 ،1278

الحواماا ،محلا فؤاد

2379

الحواماا ،معتز محلا

1079

الحورانا ،خالا عبا الفتاح

2488

حورانا ،عبا الكريم قاسم

2380

الحوري ،عكلة سليلا

1915

الحوسنية ،هاى علا

1200

حوسو ،عصلت محلا

584

حوى ،معاذ سعيا

283

الحويطا ،محلود عبا السالم

1297

الحيالا ،سنايه مروا

129

الحيانا ،أمجا عويا

1488

الحيانا ،ابراهيم عنتر

1049

الحيانا ،صبري بردا

1168

الحيانا ،محلود خليف

2141 ،1986 ،1985 ،1984 ،205

الحيت ،هنا بسام

2381

حيتالة ،معلر

1151 ،1149

680

3017

الحياري ،أحلا ضياء الاين

خ
خاتم ،محلا سلطا

2901

خاطر ،حكيم باسم

2382

الخالاي ،ابراهيم بار

1489

الخالاي ،جلال خليل

124

الخالاي ،حذيفة صالح

1462

الخالاي ،سلطانه عويا

2142

الخالاي ،عبادا نصر

1910 ،1345

الخالاي ،عصام محلا

152

الخالاي ،كريم حسين

1426

خالفا ،نصيرا

825

خبازي ،فاطلة الزهراء

896

ختاتنة ،محلا قبال

2143

خاوسا ،كريلة محلا

1405

خذري ،علا

1412

الخراط ،إي اب إدوارد

174

خربط ،ناى وليا

2494

الخرعلا ،معتز حليا

1762

خريس ،سليحة علا

2383 ،1987

خريسات ،محلا عبا القادر

3184

الخريشة ،هبة نلر

1699

الخريف ،بار

3160

الخزاعلة ،ياسر طالب

1086 ،780

الخزاعا ،عقيل أمير

1219

الخزاعا ،معاوية فيق

2995 ،771 ،233

الخزاعا ،نور سعيا

1893

الخزاعا ،وسام علا

17

الخزعلا ،علا اللوس

1966

681

الخزعلا ،نااء عايا

3194

خشا نه ،تقى خالا

2902

الخشلا  ،مصطفى ذياب

2849

خصاونة ،آمنة حكلت

126

الخصاونة ،أريج صافا

2384

الخصاونة ،عبير سامر

2385

خصباك ،اكر

3000

الخصيالت ،آالء حسن

2535

الخصيالت ،عباهللا أحلا

1034

خضر ،محلا حافظ

1988

خضراوي ،إيناس يوسف

711

خضرا ،زكريا محلا

1381

خضير ،باسم خيري

100

خضير ،عواد علا

2386

خضيرات ،محلا عباهللا

1169

خطاب ،السعيا مبروك

39

خطاب ،محلا حافظ

1458 ،1457

الخطاطبة ،عانا محلا

251

خطاطبة ،عانا مصطفى

،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212
223

الخطاطبة ،عصام سليم

1891

الخطبا ،فوزي فالح

3072

الخطيب ،أحلا نلر

2144

الخطيب ،أيلن وارل

1705

الخطيب ،جلال محلا

134

الخطيب ،خالا

2674 ،2673 ،2672 ،2671 ،2670

الخطيب ،رارا علاد

838

الخطيب ،عادل محلا

2145

الخطيب ،عبا الكريم محلا

321 ،319 ،318 ،317

الخطيب ،قصا فاضل

2035

الخطيب ،محب الاين

570

682

الخطيب ،محلا جعفر

1658 ،1655 ،1645 ،1612

الخطيب ،نبيلة طالب

2146

الخفاجا ،إيلا جواد

1695

الخفاجا ،توما غازي

74

الخفاجا ،حكلت عبيا

305

الخفاجا ،سعا قاوري

1238

الخفاجا ،عالء الاين

306

الخفاجا ،محسن حسين

1490

خالدي ،محلا حلزا الصادق

252

خالف ،رانية سعا

2980

الخاليفة ،حلزا أحلا

1427

خلف ،اللعتصم عباهللا

2332

خلف ،ريكا ابراهيم

2150 ،2149 ،2148 ،2147 ،94

الخلفا  ،علا محلا

1551

خلوف ،محلود محلا

1840 ،1839 ،1830

الخليفات ،معاذ صالح

2536

خليفاتا ،وهيبة الجوزي

1361

خليفة ،داود

1536

خليفة ،صالح موسى

2294

خليفا ،فوزية

2870

خليل ،ابراهيم محلود

2537

خليل ،تلام ابراهيم

1341

خليل ،تيسير نظلا

2538

خليل ،حسنا عايش

1628 ،674

خليل ،حنا

2797

خليل ،صفاء محلا

1671 ،1668

خليل ،علاد الاين

234

خليل ،محلا الحا

2539 ،1218

خليل ،نور أيلن

2903

الخليلا ،زهير توفيق

748

خليلية ،عبا الستار توفيق

739 ،696 ،193

683

خلاس ،عاي أسعا

843

خلش ،مجا الاين خيري

949

خلش ،مجا الاين علر

794

خليس ،سارا محلا

1537

خليس ،يلاء علا

1157

خليس ،موسى يوسف

643

الخواتري ،محلا أحلا

1862

الخواجا ،أحلا يوسف

2036

الخوالاا ،محلا عواد

475

خور يا ،جيكر محلا نوري

،2711 ،2710 ،2709 ،2708 ،2707
،2716 ،2715 ،2714 ،2713 ،2712
،2721 ،2720 ،2719 ،2718 ،2717
،2726 ،2725 ،2724 ،2723 ،2722
2729 ،2728 ،2727

الخولا ،أحلا عبا الكريم

1170

الخيكانا ،زيا علوا

131

د
الااغستانا ،موسى محلا

1491

داود ،أمانا صالح

2387

داود ،جاسم محلا

2990 ،947

داود ،صالح

2151

داود ،صبرينة عبا القادر

112

داود ،صالح عبا الحافظ

1201 ،706

داوودي ،سوسن حلزا

2152

الااية ،أسلاء

2711

الااية ،نجالء

،2718 ،2716 ،2715 ،2714 ،2713
2719

دايس ،بشار عليوي

1902 ،1894

الابابا ،خلاو ابراهيم

144

684

الاباغ ،أسلاء خالا

2730

الاباغ ،إيلا طلعت

3104

الاجانا ،بسلة أحلا صاقا

2037

الاجانا ،ديلة موسى

1825

الاجانا ،فادية وجيه

385

الاجيلا ،أحلا م اي

626

دحانا ،عبا ال ادي محلا

1463

دخيل هللا ،رفعه مبارك

1202

الاخيل ،محلا علا

1746

الاخيلا ،هادي غالا

341

درا  ،فيصل حسن

2970

الاراجا ،رفاه عبا العظيم

1104

درادكه ،عز الاين جالل

2388 ،2153

دراز ،هشام عبا الحليا

1243

دراغلة ،حياا صالح

2871

الاربا ا ،حليلة عبا اللعطا

2540

الارهوبا ،محلا ال ادي

28

دروزا ،أفنا نظير

2828

الاروع ،عامر قاسم

2070

درويش ،معين نواف

1750 ،78

دريباتا ،آصف اسلاعيل

2154

درياي ،اهر فالح

1279 ،1267

الاريسا ،إدريس حسن

732

دريع ،عاطف عبا

1250

الاعامسة ،لينا جلال

1782

الاعلا ،غالب كاظم

630

الاعلا ،نجم عبا العالا

936

دعنا ،عبا اللعطا يونس

1587

دعيبس ،مجاي منير

2541

الاغامين ،زياد خليل

361

دغش ،سليلا خليل

2155

685

الاغياي ،يوسف محلا

2542 ،2389

الاقاق ،هشام عادل

650

الاقور ،سليلا محلا

321 ،320

الاقور ،سليلا محلا

297

الاالبيح ،عبا الرزاق عبا الحافظ

1032

الاالهلة ،سليلا مصطفى

1679

دلوم ،هشام

191

الاليلا ،أمير محلا

3002

الاليلا ،سحر أحلا

828

الاليلا ،صبحا أحلا

،3001 ،1571 ،929 ،864 ،642
3021 ،3014 ،3009 ،3007 ،3002

الاليلا ،طه علا

1263

الاليلا ،عامر علا

1027

الاليلا ،عباس فاضل

235

الاليلا ،عباهللا حلا

675

الاليلا ،عانا محلا

55

الاليلا ،محلا طه

411 ،269 ،257 ،177

الاليلا ،محلا كريم ابراهيم

864

الاليلا ،م نا خليس

3103 ،3092

الاليلا ،ناهاا عبا زيا

1614 ،1613 ،114

الاليلا ،ن ى محلا

2062

دماص ،منال

1591

دما  ،مايحة

2611

الامشقا ،بار الاين محلا ابن مالك الطارا األنالسا

1520

الامياطا ،محلا أبا خضير

430

دمير ،محلود سعيا

3091

الانقير ،سامية حلادي

1492

دنو  ،محلود كامل

1398

الاوايلة ،أحلا محلا

2904

دوجا  ،رانيا عبا الكريم

2905

الاوري ،ساما ناا

،3078 ،1453 ،416 ،415 ،362

686

3079
الاوري ،عبا الغنا محلا

751

الاوري ،عساف صالح

1493 ،810 ،286

الاوري ،قتيبة عالء

476

دوزي ،وليا أحلا

735

دوست ،جا

2156

دوستويفسكا ،فيودور

2985 ،2984

الاوسري ،رجساء محلا

2731

الاوسري ،ف ا ابراهيم

1039 ،168

الاوسكا ،بلقيس علا

2309

الاوغرمجا ،دينا أحلا ضياء الاين

714

دويانا ،آنا بـ.

3065

الاويبا ،عبا السالم بشير

361

الاويكات ،قاسم محلا

752

الاياش ،محلا علر

1776 ،1693

ديب ،فر هللا صالح

103

الايري ،أسامة حيار

365

الايري ،هانا محلود

1947 ،1624

الايسا ،ربى محلود

1295 ،1294

الايوا الللكا ال ا لا  -فريق التوثيق

3188

ديورانت ،ول

97 ،96

ديوي ،ريسلا

3064 ،3056 ،3055 ،3054 ،3053

ذ
الذباح ،فاوى طاهر

2157

الذويب ،ذويب عبا

1274

ذويب ،عثلا محلا

59 ،57

687

ر
رريس ،بسلة حسام

2703

را ا ،أنسام محلا

2158

راضا ،محلا فخري

1105

راغب ،ماحت مصطفى

1747

الراوي ،إقبال حسن

3130

الراوي ،حليا فرحا

963 ،962

الراوي ،رابحة عبا اللجيا

2732 ،2159

الراوي ،ساطع محلود

1572

الراوي ،علر مثنى

236

الراوي ،محلا رافع

1841 ،1835

الربابعة ،علا محلا

2837

الربابعة ،فاطلة علا

1722 ،1093

الرباعا ،عبا القادر

2032

الرباعا ،عبا القادر أحلا

2160

ربضا ،نور عادل

2906

ربيحة ،قوادرية

1733

ربيع ،ربيع محلود

2543

ربيع ،هادي مشعا

758

الربيعا ،أحلا حاجم

2081

الربيعا ،أحلا حسن

955

الربيعا ،أكرم فر

1402

الربيعا ،عباس حسين

1634

الربيعا ،عبا الرزاق جبار

2907

الربيعا ،محلود داود

1371 ،1234

الرجانا ،سعياا سالم

379

الرجب ،أ واق طالب

1574

الرجبا ،محلود أحلا

،2394 ،2393 ،2392 ،2391 ،2390
2733 ،2396 ،2395
1148

الرجوب ،جبريل محلا

688

رحال ،عاطف محلا

1929

الرحبانا ،عبير فيق

1142

الرحبا ،سيف عيسى

2862

الرحبا ،محلا سيف

2544

الرحبا ،محلود محلا

2545

رداد ،ر اد جوده

2397

رداياه ،أحلا قاسم

2908

الرستناوي ،هالة مصطفى

2398

ر اي ،عثلا فريا

1850

ر اي ،هنا محلا

1791 ،143

ر يا ،أمجا

1512

الر يا ،حسام

2909

ر يا ،سعا الاين عبا صالح

971

ر يا ،سعاهللا عباس

1912

الر ياي ،غازي عنيزا

1737

الرصيفا  ،سلطا محلا

845

رضا ،مصطفى عباس

621 ،45

رضارا ،طاهرا

2724 ،2712

رضوا  ،ختام نظلا

1366

رضوا  ،سوسن ناجا

1989

الرطروط ،فخري

2969 ،2161

الرفاعا ،أحلا حلاا

724

الرفاعا ،ربيحة عبا الوهاب

2312 ،2311 ،2310 ،2162

الرفاعا ،سلير زيا

912

الرفاعا ،يلاء ياسين

387 ،275

الرفاعا ،ليانا عبا الوهاب

2163

الرفاعا ،نوري عبا الكريم

3083 ،380

الرفوع ،هايل مصلح

844

رفيقا ،حسن رفقا

2274

الرقادي ،هالل عباهللا

1019 ،970 ،969

الرقب ،حسام حلاا

2546

689

الرقب ،محلا حلاا

2546 ،1494

رقيبة ،سليلة

1376

رقيعة ،أسامة فضل

2547

الركابا ،عباس جواد

1219

الركابا ،ميعاد مكا فيصل

1513

الركراكا ،محلا عباهللا

470

الرمحا ،عباهللا صاام

2910

رمضا  ،راما ها م

2930

رمضا  ،عبا اللجيا ابراهيم

602

رمضا  ،ف ا

2764 ،2763 ،2762 ،2761

رمضا  ،هانا اسلاعيل

2164 ،1530 ،1528

الرواباا ،وصفا عبا العزيز

607

الرواجفة ،ليث سعيا

2548

الروا اا ،رمضا اسلاعيل

2399

الروا اا ،عبا الرزاق عبا اللعطا

2165

الروا اا ،فاطلة عبا السالم

1971

الروا اا ،محلا ياسين

1056

الروا اا ،مصطفى خالا

952 ،467

رومريل ،فيليب د.

1280

الروما ،جالل الاين

194

رونز ،كريستل

2976 ،2975 ،2974

رويسات ،محلا سعيا

42

ريا ا ،وفاء ب جت

2911

الرياالت ،جلال علا

1770

ريف ،جو مار ال

115

الريلاوي ،صالح الاين يوسف

518

الريلاوي ،عانا عباهللا

2549

الريلاوي ،محلا غاناي

1199

690

ز
زاغز ،نزي ة عبا الحليا

2977

زامل ،مجاي علا

1203

الزامل ،م نا غازي

1204 ،1171 ،647 ،125

الزاملا ،مجيا خير هللا

1990

زاهر ،إي اب محلا

3140 ،504

زاير ،وافية

701

الزباا ،دينا "محلا مروا "

2735 ،2734

الزبن ،دينا وليا

،2740 ،2739 ،2738 ،2737 ،2736
2745 ،2744 ،2743 ،2742 ،2741

الزبو  ،هانا مفلح

983

الزبياي ،أحلا عبا حسين

3126

الزبياي ،جليل محسن

396

الزبياي ،حسا محلا

2166 ،390

الزبياي ،رغا منير

1696

الزبياي ،رياض م اي

972

الزبياي ،سعيا جاسم

346

الزبياي ،عبا العظيم حلزا

15

الزبياي ،عبا الودود أحلا

1911

الزبياي ،عباهللا فتحا

1588

الزبياي ،قاسم علو سعيا

772

الزبياي ،ماجا خالا

66

زتيلا ،خايجة

71

الزدكا ،يوسف اليزيا

585

زرما  ،محلا عباهللا

270

الزرو ،نواف جودت

3183

الزريقات ،أسلاء محلا

1991

الزريقات ،ابراهيم عباهللا

1281

زريقات ،بيا

2748 ،2685

الزعابا ،محلا محلا الصاحا

2297

691

الزعاترا" ،محلا أمين" سالمة

3191

الزعبا ،أحلا ابراهيم

1386

الزعبا ،أحلا ريف

2747 ،2746

الزعبا ،أحلا محلا

2167

الزعبا ،أمل عباه

2550

الزعبا ،باسم ابراهيم

760

الزعبا ،بلقيس نايف

2551

الزعبا ،تيسير أحلا

،1068 ،1063 ،1044 ،1014 ،954
1082

الزعبا ،حاتم ريف

2859

الزعبا ،حسام حسين

2912 ،2552

الزعبا ،حسن علا

1706 ،41

الزعبا ،زهير موسى

356

الزعبا ،سلاح انيس

2913

الزعبا ،علا زيا

733

الزعبا ،علا فالح

1842 ،1828 ،1824 ،891

الزعبا ،عياا علا اللحلا

2748

الزعبا ،محلا عبا الخالق

1081

الزعبا ،مروا محلا

1035

الزعبا ،مروا أ رف

648

زعيتر ،رأفت محلا

676

الزغاتيت ،إخالص

2706

الزغول ،دانا محلود

327

الزغول ،رافع عقيل

144

الزغول ،علاد عبا الرحيم

128

الزغياي ،دلناا قاسم

2553

زكرياء ،سللا ماجا

347

الزلزلا ،زيا حازم

1109

زلوم ،أصالة سلير

2750 ،2749

الزمانا ،كلال عوض

190

الزمر ،زهاي حسنا

2554 ،2168

692

زنقوفا ،فوزية

1214 ،575

الزنكا ،صالح قادر

466

زهاي ،عبا الرؤوف

1459

الزهرانا ،صفية

2555

الزهرانا ،وفاء أحلا

1672

الزهيري ،غزوا محلود

3152 ،3029

زواتينا ،عبا العزيز

1094

زواهرا ،سلاح بار

2751

زواوي ،مختار علر

1428

الزواياه ،عثلا محلا

1064

زوليخة ،زوزو

1122 ،1120

الزيات ،إيلا زهير

2839

الزيات ،عبا الوهاب حسن

1925 ،1206 ،1205

زيادات ،عادل عواد

3086

زيادا ،محلا أحلا

1730

الزيادي ،حسين السكاف

2556

الزيباري ،جوهر مصطفى

344

الزيباري ،طاهر حسو

576

الزيتونا ،حليا حسين

295

زياا  ،محلا

2169 ،1967

زياا  ،وسام عوض

1951 ،1944 ،1931 ،1930 ،1615

الزياي ،طه أحلا

538

الزياي ،مثنى علوا

425

الزياي ،ناظم جواد

1793

الزياي ،نشوا محلود

1133

الزير ،عزيزا علا

1992

الزيلا ،أبو الليث محرم بن محلا بن العارف

328

زينو ،علا محلا

389

زينو  ،هشام

2400

الزينا ،علا أحلا

،2816 ،2815 ،2813 ،2812 ،2810
2817

693

الزيود ،آالء محلا

801

زيود ،أسلاء أيسر

2401

الزيود ،أنس يوسف

3142 ،3141 ،3136 ،3131 ،3127

الزيود ،رزا محلا

2402

الزيو  ،عطاهللا العلا

2403

س
ساسا ،سفيا

266

ساسا ،علار أحلا

1433

الساطوري ،عالء خلف

1244

الساعاي ،عباس خلاس

1662 ،1582

الساعاي ،عانا كاظم

1273

"سالم صقر" ،مصطفى ابراهيم

287

سالم ،أحلا مصطفى

1676

السالم ،سنا صقر

145

سالم ،فؤاد الشيخ

1824 ،891

سالم ،فر محلا

464

سالم ،ماجا صاام

3006

سالم ،منير موسى

1961 ،153

ساليزما  ،جيلس

917

السامرارا ،ثارر حليا

476

السامرارا ،حقا اسلاعيل

366

السامرارا ،خليل ابراهيم

1495

السامرارا ،عبا الحليا حسين

3096

السامرارا ،عبا الكريم محلا

1926

السامرارا ،فراس سليم

3132

السامرارا ،قصا محلا

1210

السامرارا ،ل يب عبا الخالق

2170

السامرارا ،محلا جاسم

539

السامرارا ،م ا عبا الستار

937

694

السامرارا ،نزها محلا

921

ساما ،نصر علا

2404

سامية ،عوا

1807

سانا ،جور

2978

سانارسو  ،كاترين أ.

1601

السباعا ،مصطفى

389

السبتا ،وسيلة

922

سبع العيش ،سرى فايز

367

سبع ،هشام

1115

سبورس ،جوها م.

1649

السبوع ،ماجاا خلف

1163

سبيرياوفيتش ،يريب

764

السبيعا ،ن لة ابراهيم

1289 ،1282

ستاو ،هيريت

2959

سحالية ،عبا الحكيم

1401

السحيلات ،ياسين خلف

3025

السخاوي ،لس الاين محلا بن عبا الرحلن

550

السايس ،رحلا

3060 ،3059 ،3058 ،3057

السرحا  ،خضر عيا

3128

السرحا  ،ع ود عبا الكريم

2405

سرسك ،فارق علر

417 ،288

سرسك ،لين فريا

2406

السرطاوي ،نجاح العالم

2914

سرور ،طه عبا الباقا

196

السطوحا ،س ا عبا الستار

2004

سطوطاح ،سليرا

43

سعادا ،جودت أحلا

1362 ،1354

سعادا ،هنادي أحلا

2557

سعاده ،ف لا حسين

376 ،296

سعاده ،لقلا اسكنار

2407

السعافين ،ابراهيم عبا الرحيم

2171

695

السعاياه ،أمجا عوده

1319

سعا ،حياا ناصر

2558

سعا ،كاظم نته

3003

سعا ،مراد علا

1649

السعاو  ،نادية هناوي

2559 ،2290

السعاي ،دعاء جلال

2915

السعاي ،عباس فاضل

3008

السعاي ،عبا الللك عبا الرحلن

484

السعاي ،عيسى ابراهيم

677

السعاي ،ها م محلا

901

السعاية ،حلاا حلا

1220

السعايه ،محلود حسن

2408

السعودي ،أحلا عطية

2409 ،1394

سعودي ،نجوى محلا

1829

سعيا ،أحلا محلود

2916 ،2850 ،2410

سعيا ،طالل زينل

2560

سعيا ،علا لفته

2561 ،1993

سعيا ،محلا السيا

3075

السعيا ،نور الاين

957

السعيا ،هال نعيم

1283 ،1112

سعياي ،فرياا بشيش

1145 ،718

السفاسفة ،محلا ابراهيم

1172

سفيا  ،طبوش

923

سكرا  ،حيار برزا

1476 ،1475

سالم ،هانا عبا الواحا

1621 ،1616

سالمة ،إلياس ميخاريل

1561

سالمة ،زياد أحلا

3073 ،436

سالمة ،سجى عامر

2917

سالمة ،ن ى محلا

1603 ،1602 ،1569

سالمة ،ياسر خالا

،2756 ،2755 ،2754 ،2753 ،2752
2757

696

سالمنه ،سالم صبحا

2076

سالما ،أحلا بوبكر

1543 ،951

الساليطة ،فيصل رياض

2562

سلطا  ،عامر حاما

1916

سلطا  ،محلا صاحب

48

السلطانا ،عظيلة عباس

1918

السلطانا ،فارس السيا

1452

السلطا ،ابراهيم علا

368 ،349

السلع ،حسين مطر

715

سللا  ،حسين علا

1885

سللا  ،حلود مضعا عيال

3125

سللا  ،خضير ابراهيم

849

سللا ،عالء عبا الرحلن

1609 ،110

سللا ،مسعود

1408

سل ب ،راما محلا

505 ،498

سل ب ،عبا العظيم سلور

505

السل تا ،محلا عبا العليم

443

السلوادي ،خايجة علا

2411

السلوادي ،عبا الرحيم محلا

3023

السليحات ،معاذ هايل

3147

سليط ،محلا صبري

1649

السليفانا ،بيار جعفر

1666

سليم ،ت انا حسن

2758

السليم ،غسا داؤد

876

سليلا  ،إياد هانا

2313

سليلا  ،حسام الاين عباهللا

454

سليلا  ،حليم حلاد

334

السليلا  ،عبا الرحلن هانا

1413

سليلا  ،محلا منذر عبا اللعطا

2563

سليلانا ،حسن

2844

سليلانا ،ياسين

2314

697

السلاك ،محلا أزهر

3012

السلاوي ،أحلا عبا الرحلن

859 ،702

سلايلا ،نوفل

890 ،888

سلحا  ،حسين محلا

545

سلرين ،رجا محلا

2172

سلرين ،فاطلة رجا

2039

سلرين ،محلا رجا

2173

السلعيات ،مروا بار

1842

سلير ،حكلت أحلا

113

سلير ،عليوي عبا العزيز

91

السليرات ،سبأ موسى

884

سنانا ،عبا الكريم

271

سنبل ،روعة أحلا

2564

السنجري ،بشرى داود

624

السنوي ،علر ماجا

1460

سواركه ،هيفاء محارب

2759

السوالقة ،علر عبا الرزاق

2412

السوالقة ،يزيا عبا العزيز

2872

السوالله ،راضا محلود

3081

سومرز ،جو

174

سومرز ،ريتا

174

السويركا ،سارا صبحا

2174

السويطا ،أحلا حسين

237

"سيا أحلا" ،سلوى

148

السيا ،أسامة عبا السالم

860

السيا ،السيا نصر الاين

102

سيا ،ساما محلا أحلا

521

السيا ،عبا الحليا مصطفى

1481 ،1480

السيا ،نظيره محا الاين

679 ،678

السيا ،ياسر ابراهيم

1284

سيف ،وليا ابراهيم

2413

698

السيفو ،وليا اسلاعيل

1150

السيفية ،عارشة عباهللا

52

سيلجلا  ،جين

1628

سينغ ،سريجا بال

1143

السيوطا ،أ رف خليفة

528

ش
اترجا ،آروب

569

اتليه ،أ .ل.

570

ارفا ،عبا القادر

279

الشاطر ،محلود عثلا

1924

الشاعر ،هاى

2819

الشاعر ،وهيب عباه

728

الشافعا ،زين الاين زكريا بن محلا األنصاري

454

اكر ،فرح وجاي

3043

الشالجا ،وسام قاسم

729

الشاما ،ديانا خليل

2175

اهين ،آمال عزيز

2176

اهين ،حرب محلا

72

اهين ،علار نصري

1949

اهين ،محلا عباهللا

1779 ،1761 ،940 ،902 ،546

الشاوي ،النعلا منذر

455

الشاوي ،رجاء مراد

2177

الشاوي ،سناس

2565

الشاوي ،عبا ال ادي عبا الرحلن

2071

الشاويش ،رغا محلا

2918
253

اويش ،وليا مصطفى
الشايب ،أسامة ف لا

2760

بانة ،ناصر يوسف

2299

بر ،إل ام خضير

937

699

بر ،ما مكا

1173

بع ،محلا جواد

725
1965

الشبلا ،ابراهيم خليل

2178 ،834 ،481

بلا ،سعا اكر

948 ،832

الشبوط ،محلا غسا
بيب ،هاى مالك

1836

تاتحة ،عارشة

1095

تيوي ،أحلا أحلا

350

جراوي ،كالرا سروجا

2414

الشجيري ،أحلا عبا الرسول

3050 ،3030

الشحات ،محلا علا

2566

حادا ،محلا

1927

حادا ،م ا سلير

2764 ،2763 ،2762 ،2761 ،1342

حاده ،رغا سليح

2567

الشااياا ،عيا منور حسن

522

الشاياي ،موسى أحلا

3038

ايفات ،علر محلا

899

الشايفات ،منيرا عبا الكريم

1221

الشر ،ثلنه هوبيس

2568

الشرابا ،خالا أحلا

820

الشراري ،حاما ضافا

727
،2183 ،2182 ،2181 ،2180 ،2179

رتح ،عصام عبا السالم

2289 ،2186 ،2185 ،2184
الشرع ،ابراهيم أحلا

1164

رف ،عباهللا وارل

2919

الشرفا ،وليا علر

2569 ،1959

الشرقاوي ،حسين حسين

3031
1015

ركة سلا و ركاه محاسبو قانونيو
ومستشارو ماليو

3066

ركس ،أمجا محلا

1268

الشرما  ،عاطف أبو حليا

700

158

الشرما  ،عباهللا علا

1060

ريبط ،وسيلة

577 ،274

الشرياا ،خالا عبا العزيز
ريط ،سعاد

880

ريف ،أثير أنور

1090

الشريف ،تيسير عباس

2187

ريف ،جابر أحلا

3161

الشريف ،سلير أحلا

2570

طاره ،بالل عادل

1125

الشطرات ،ب اء ج اد

2415

عبا  ،زكا الاين

503

عبا  ،هنا توفيق

325 ،322 ،320 ،317

عث ،أحلا جبر

2416 ،2295 ،2033

الشعرات ،آالء حسن

2920

الشعرانا ،عبا الوهاب بن أحلا

456

الشعري ،محلا حسن

1911

الشعال  ،سناء كامل

2572 ،2571

الشقباوي ،صالح

777

قر ،أنور محلا

1314

قرا ،علا خليل

1128

قرو  ،نزار

1866

الشقيرات ،جواهر محلود

2921

الشقيرات ،محلود عطيه

2851

الشقيرات ،نصر محلود

779

كري ،ب اء ب يج

1152

لباية ،أحلا محلا

،2769 ،2768 ،2767 ،2766 ،2765
2770

الشلبا ،إي اب

2188

الشلبا ،فاطلة أكرم

3061 ،3042

الشلتاوي ،ميار مراد

2922
،2775 ،2774 ،2773 ،2772 ،2771

لغين ،سانارا

701

،2780 ،2779 ،2778 ،2777 ،2776
،2785 ،2784 ،2783 ،2782 ،2781
2790 ،2789 ،2788 ،2787 ،2786
493 ،218

لا ،محلود أحلا
الشلاع ،خليل محلا حسن

913 ،543

الشلاع ،سالم كاظم

3155

الشلالا ،غازي نايف

1261

الشلالا ،ياسر أحلا

393 ،392

الشلايلة ،زكا محلا

2993 ،1553

الشلايلة ،سلر أمين

1625

الشلري ،إيلا هللول

1817

الشلري ،جاسم سللا

1146 ،816 ،815 ،808 ،796

الشلري ،حازم جري

603

الشلري ،عبا الستار علا

968 ،749

الشلري ،علاد مطير

1906

الشلري ،للياء مالك

3148

الشلري ،محلا علر

1895

الشلري ،مصطفى ابراهيم

854

الشلري ،نوف سالم

350

الشلري ،وفاء كاظم

725

لس الاين ،ج اد السيا

631 ،605 ،604

لس الاين ،علا محلود

2811 ،2799

لوط ،حسن تيسير

526
154

الشليري ،عبا الرقيب عباه
ناوا ،ابراهيم محلا

1566

ناوا ،جبار ر ك

1245 ،1184

نك ،موسى ف ا خليل

2573

اب ،باسم محلا

1025

اب ،رانيا وليا

،1396 ،1264 ،680 ،391 ،381
3062
04

اب ،م ى خالا

702

الش ابا ،جي ا فياض

2923

وا  ،وفاء سعيا

3074

يب ،محلا علا

1747

يا ،هاى

1771
471

الشوابكة ،عانا ضيف هللا
واش ،تيسير إلياس

1647 ،1601

واط ،حسين

1649

واهين ،خير سليلا

،1248 ،1247 ،1246 ،1237 ،1182
،1355 ،1332 ،1318 ،1310 ،1269
1742 ،1741 ،1740 ،1739
1006

و اري ،صالح الاين محلا

565

الشوك ،علا حسين

1792 ،1735 ،1207

وكت ،محلا أمين
الشوياخ ،مرية

1454

الشويلا ،هيثم جبار

2574

الشياب ،محلا معاذ صبحا

759

الشيب ،هادي

660

الشيخ ،تسنيم

278

الشيخ ،ريم ابراهيم

2417

الشيخ ،سعا عبا الق ار

1090

الشيخ ،مصطفى سعيا

1827 ،1704
2189

يخة ،محلا األمين
الشيخلا ،أحلا عبا الكريم

789

الشيش ،رؤى محلا

2418

الشيشانا ،ميلونة محلا

2419

ص
صابر ،حوحو أحلا

799

صابر ،رنا عادل

2791

الصافوطا ،طاهر سيف

1397

703

الصافا ،سفانة عبا

1505

صالح ،إيلا م اي

37

صالح ،إي اب مجيا

836

الصالح ،جلعة العبيا

472

الصالح ،ريم صالح الاين

2420

صالح ،سليلا سالم

619

صالح ،عبا اللنعم أحلا

352

الصالح ،ماز عبا القادر

2190

صالح ،محلا السيا

1193

صالح ،م نا حليا

811

صالح ،ناى جلال

2421

صالحا ،سعياا

1174

الصالحا ،يوسف عاصم

2838

الصايغ ،فؤاد موسى

3185

صباح ،سليم عبا القادر

2192 ،2191

صباح ،نصراوي

108

صباغ ،عبا الرؤوف محلا

2422

الصباغ ،مرسا السيا

1390

صبح ،ابراهيم سيف الاين

1594

صبرينة ،رماش

1804

الصبيحات ،ابراهيم بار

1707

الصبيحا ،سوار محلا

2983

الصح ،ميساء موفق

2193

صار ،روا

2807

الصار ،هنادي عصام

2194

صايقا ،سامية

986

الصراف ،باقر عباس

3156

الصراف ،محفوظ حلاو

1813

الصرايرا ،بشرى نواف

653

الصرايرا ،توفيق صالح

494

الصرايرا ،خالا عباه

38

704

الصرايرا ،طايل محلا

1514

الصرايرا ،ناصر عبا السالم

1038

الصرايره ،علاد الاين سالم

1506

الصرايره ،محلود محلا

2575

الصعب ،أحلا علا

2291 ،1994

الصعياي ،عصام حسن

3004

الصغير ،رنين مأمو

1303

الصغير ،عبا الرحلن عبا هللا

1817

الصفار ،ثارر قاسم

1185

الصفار ،عفاف

1186

صقر ،داليا عبا الجليل

1805

صالح ،للى عادل

2576

صالح ،ماجاا صالح

2423

صالح ،محلا ناصر

1881 ،1880 ،1879 ،1871

الصلوي ،نصر عباه

219

الصلادي ،أسامة أحلا

525

الصلياعا ،غزوا حسن

1099 ،238

الصلياعا ،لؤي غانم

1912

الصلياعا ،محلود جاسم

1825

صناوق الللك عباهللا الثانا للتنلية

697 ،606

صنوبر ،نور نبيل

1076

الصوص ،ريم

2697 ،2696 ،2695 ،2694 ،2693

صويلح ،آمال أحلا

994

ض
الضاوي ،أحلا عرفات

3032

الضاوي ،محلا الصالح

448

ضباغ ،عادل محلود

2195

الضلور ،روياا أحلا

2196

الضلور ،علاد عبا الوهاب

2197

705

الضوات ،وداد محلا

2198

ضيف هللا ،بشير

2199

ط
الطارع ،محلا مفتاح

2424

الطارا ،أنيس حلود

1901

الطارا ،ابت ال عادل

2994

الطارا ،خليف عبود

405

الطارا ،ذياب ف ا

2200

الطارا ،صالح عباس

3153

الطارا ،طارق محلا

822

الطارا ،عزيزا عباهللا

2201

الطارا ،عقيل عبا الحسين

944

الطارا ،عواد حليا

2034

الطارا ،كاظم موسى

916

الطارا ،مؤيا عبا علا

1617 ،1599

الطارا ،ماز هادي

1950

الطارا ،محلا عبا حسين

607

الطارا ،محلا غزال محلا العفاص

445

الطارا ،مصعب ابراهيم

1900

الطارا ،ن اد دهام

3123

الطارا ،نور كريم

49

طارانجا ،جاها صاقا

2305

طالب ،عالء فرحا

885

الطالب ،غسا سالم

518

الطالبانا ،ضحى نشأت

978

الطاليانا ،كاوه محلا

798

طاهر ،أكرم عباهللا

2425

طاهر ،أنوار ياسين

186

الطاهر ،عبير

2792

706

الطاهر ،نوال بوعالق

1731 ،1708

الطباع ،أمل عبا الرحيم

502

طبيب ،يز سارا

2924

الطحاينة ،محلا حلاا الفارس

158

الطراونة ،أحلا

2577

الطراونة ،حسين أحلا

1772 ،1680

الطراونة ،رأفت عبا السالم

3037

الطراونة ،فايز أحلا

3047

الطرايرا ،محلا محلود

299

طربوش ،ابراهيم عباهللا

892

الطريحا ،فاهم حسين

1175

طعلة ،عبا الرحلن محلا

1464

طقاطق ،محلا صبحا

1451

طقاطق ،محلود محلا اكر

1539

طكو ،محلا عبا الستار

2578

الطلبا ،جلعة حريز

1870

طلحة ،محلود عبا القادر

1403

طلحا ،فاطلة الزهراء

1745

طلفاح ،حبيب راضا

1249

طلوزا ،سوزا علاد

2426

طلليه ،محلا عباهللا

2579

طلين ،للياء

2793

طنوس ،عادل جور

173

الطنا ،عباهللا خالا

198

طه ،صالح عبا اللطيف

1752

الط اروا ،بالل محلود

1053

الط راوي ،فادي عبا الكريم

1138

ط شه ،بسام فاضل

782 ،781 ،767

طوالبة ،حسن محلا

651

الطوس ،ساجاا يحيى

2427

الطويقات ،أجلل ف ا

2082

707

الطويل ،هانا عبا الرحلن

1222

الطيب ،صالح الاين نعلا

1945

طيبا ،أحلا عباهللا

42

الطيبا ،طارق ماجا

964

ظ
ظاهر ،جليل ابراهيم

239

الظاهر ،قحطا أحلا

1299

الظفيري ،زيا خلف

1042

الظفيري ،فر دغيم

،3057 ،3056 ،3055 ،3054 ،3053
3065 ،3064 ،3060 ،3059 ،3058
903

الظ راوي ،محلا ساما

ع
عابا ،حنا جبيلا

2580

العابا ،عانا سليم

571

العاباي ،محلود

3110

العازما ،عباهللا را ا

1223

عا ور ،محلا الطاهر

457

عا وري ،جلال الاين

1806

عاصا ،جنا حلاد

2793

العاصا ،ربى محلا

1159

عاصا ،سامر صاقا

3097

العالم ،نجاح أمين

1292

عامر ،ابراهيم محلا

1888

عامر ،رضا محلا

1995

عامر ،فاتن مشرف

1290

العامري ،ضياء الاين برع

1913

العامري ،عبا العالا لحسن

1414

العامري ،لبيا مبارك

2202

708

العامري ،محلا بشير

3158 ،1867

العامري ،محلا حسن

2852

العامري ،محلا علر

1236

العانا ،بتول عبا العزيز

51

العانا ،ثارر غازي

177

العانا ،حلزا عبا العزيز

535

العانا ،خالا عبا الكريم

3077 ،2829 ،2205 ،2204 ،2203

العانا ،سجاد عبا اللنعم

830

العانا ،ساير طارق

712 ،479 ،67

العانا ،عارشة خليل

3169

العانا ،قاسم صالح

547 ،418 ،307

العانا ،معلر منير

342

العاياي ،سناس ابراهيم

2333

عاياي ،س ام جلعة

681

عبابنة ،سليم يوسف

3207 ،1589

عبابنة ،رف الاين عامر

2853

عبابنة ،محلا موسى

363

عبابنة ،يحيى عطية

2581

عباد ،أميرا

2582

العبادي ،أسلى فرحا الشراب

3120

العبادي ،إيلا يونس

160

العبادي ،حسن ساما

1052

العبادي ،ربى زياد

2583

العبادي ،اكر عباهللا

985

العبادي ،عبا السالم داود

458

عبادي ،عبا الكريم ج اد

506

العبادي ،علا جاسم جثير

1434

العبادي ،علا صالح

2316 ،2315

العبادي ،محلا حليا

973

العبادي ،ها م فوزي

1762

عباس ،أسلاء

155

709

عباس ،أميرا ابراهيم

1311 ،1262 ،608

عباس ،تحسين فاضل

1429

عباس ،جلال أحلا

04

عباس ،حذام جليل

1249

عباس ،سجى فاضل

857

عباس ،فضل حسن

1465 ،289

عباس ،موسى رحوم

2830

العباسا ،منذر مبار

1158

عباش ،عارشة عباش

783

عبا األمير ،آثار رزاق

1184

عبا األمير ،عباس ناجا

1250

عبا الجبار ،أسامة عبا اللنعم

1702

عبا الجبار ،سجا جواد

967

عبا الجواد ،هبة محلا

1534 ،1383

عبا الجواد ،هبة محلا

01

عبا الحافظ ،دانا علر

2925

عبا الحسين ،وسام صالح

1183

عبا الحفيظ ،محسن

2684 ،2669

عبا الحق ،أمانا طه

132

عبا الحكيم ،فاروق جعفر

1116

عبا الحليا ،فاتن محلا

1778

عبا الخالق ،سلر عباه

510

عبا الخالق ،غسا اسلاعيل

2428 ،1996 ،1960

عبا الاراجا ،يعرب عبا الرزاق

997

عبا الرازق ،محلود اسلاعيل

،3114 ،3113 ،3112 ،3111 ،240
3115

عبا الرحلن ،إل ام عبا الوهاب

2584

عبا الرحلن ،عبا السالم هانا

144

عبا الرحلن ،مؤيا أحلا

1932 ،1821

عبا الرحلن ،محلود

3075

عبا الرحلن ،هادية يوسف

36

710

عبا السالم ،أيلن يوسف

1688

عبا السالم ،ابراهيم الارملا

628 ،610 ،609

عبا السالم ،طارق الصادق

577 ،274

عبا الصلا ،سليرا

1738

عبا الطارا ،تأميم خلف

1251

عبا العاطا ،حلاده ر اي

1208

عبا العالا ،صالحا

904

عبا العالا ،عبا القادر

754

عبا العزيز ،أحلا حسين

1797 ،1767 ،1215

عبا العزيز ،يخاوي

1375

عبا العزيز ،يز سلير

1010

عبا الغفور ،هلام عبا الخالق

1369 ،1364

عبا الغنا ،خالا محلا

161 ،159

عبا الغنا ،وسام علاد

02

عبا الفتاح ،مصطفى

2585

عبا الفتاح ،ن ار ب يج

2854

عبا القادر ،بسبع

905

عبا القادر ،عباس محلا

،2209 ،2208 ،2207 ،2206 ،1997
2210

عبا القادر ،محلا ملتاز

113

عبا اللطيف ،أحلا سعا

1747

عبا اللطيف ،أسحار سعا

984

عبا اللجيا ،هشام سيا

1111

عبا اللطلب ،رانيا عالا

64

عبا ال ادي ،نانسا عباهللا

1300

عبا ال ادي ،ناهاا محسن

1304

عبا ال ادي ،نورس ابراهيم

2028

عبا الواحا ،آية رعا

2692

عبا الواحا ،رعا

2764 ،2763 ،2762 ،2761

عبا الواحا ،عبا الحليا محلا

1517

عبا ،أمين خزعل

1597

711

العبا ،رؤى سامر

2926

العبا ،عباهللا محلا

578

عبا ،يعقوب حسن

1496 ،1415

العباالالت ،حسين علا

817

العباالالت ،سناء عقلة

2794

العباالالت ،هبة زيا

2489

عباهللا ،أحلا أنور

548

عباهللا ،أحلا عبا الكريم

682

العباهللا ،جلال صبري

1933

عباهللا ،خالا أمين

1682 ،1681

عباهللا ،خالا خليل

778

العباهللا ،تيوي صالح

1373

عباهللا ،عباهللا عطية

545

عباهللا ،فتحا علا

2212 ،2211

عباهللا ،كفاية محلا

1753

عباهللا ،محلا ابراهيم

742

عباهللا ،محلود

842

عباهللا ،نسرين رياض

54

العباالت ،غيااء علا

1561

العبالا ،أمير ابراهيم

1578

عبالا ،حبيبة

1061

العبالا ،م نا وقا

437

عبالا ،وفاء

1061

عباه ،علاد ابراهيم

917

عباه ،هشام ساما

2429

عبو ،فوزية

611

عبوا ،بركات أكرم

2213

العبود ،بسام

2214

عبود ،ثارر غازي

1140

ا حيار

624

عبود،

العبود ،عبا األمير رحيلة

3033

712

عبود ،علر غازي

1922

العبودي ،أحلا جبار

1889

عبوش ،أحلا صالح

3094

عبيا ،جلانة محلا

1670

عبيا ،جودت محلود

1943

عبيا ،سعاد جاسم

387

عبيا ،سناء عاها

2215

عبيا ،عادل علا

106

عبيا ،عيسى محلود

989 ،987

عبيا ،لطيفه علا

3203

عبيا ،ليناا عبا الرحلن

2821

عبيا ،محلا صابر

2217 ،2216 ،1998

عبياات ،زهير محلود

1999

عبياات ،عثلا عبا القادر

33 ،29

عبياات ،محلا محسن

61 ،60

عبياات ،يوسف محلا

1054

عبياهللا ،محلا حسين

2822

العبياي ،أحلا مطر خضير

419 ،406

العبياي ،أسرار ثامر

439

العبياي ،باسم محلا طب

3204

العبياي ،جاسم محلا طب

3204

العبياي ،عباهللا أحلا

1544

العبياي ،عواد حسين

1051

العبياي ،فوزي حليا

1556

العبياي ،قيس حلادي

916

العبياي ،محلا علا

1565

العبياي ،محلود بار

1808

العبياي ،هادي ن ر

1435

العبياي ،هيثم ضياء

1550

العتابا ،رعا عياا

930

عتوم ،سيف الاين ساما

465

713

عتوم ،ماجاا محلود

2586

العتوم ،محلا بلا

1043

العتوم ،م ا محلود

2218

العتيبا ،محلا عباهللا

1223

العتيبا ،مشاري عساف

2038

العتيبا ،موضا عايض

861

العتيبا ،نور خالا

2430

عتيق ،علر عبا ال ادي

2000

عثامنة ،جليل علا

2219

عثلا  ،بار أحلا

2220

عثلا  ،محلا داود

910

العجارمة ،أحلا فايز

202

العجارمة ،أسلاء علر

1036

العجارمة ،بلقيس سليم

2431

عجام ،ميثم حسنا

950

العجا  ،عبا الغنا محلا

2001

العجر ،أحلا عبا الكاظم

698

العجلونا ،ابراهيم خليل

1420 ،683 ،68

العجلونا ،نايف خالا

1972

العجلا ،أبو أحلا محلا القاسم بن يوسف القاسم بن

2054

صبيح
عجيل ،عبا الكريم كاظم

855

العجيلا ،ب اء الاين عواد

1934

العجين ،علا ابراهيم

431

العااسا ،ج اد سعيا

1554

عاا  ،نبيلة

1736

العاره ،ر يا أحلا خليل

1319

عانا  ،خايجة سيف الاين

974

العاوا  ،أمينة ماجا

2221

العاوا  ،انتصار توفيق

175

العاوا  ،مفلح فالح

2863 ،2307

714

العاوا  ،هانا محلود

92

عايلة ،العلوانا

1780 ،1716 ،1715 ،942

العاينات ،محلا خليل

865

العذاري ،عانا داود

863

عرابا ،س ير حسنا

2873

عرار ،عبا العزيز أمين

3170

العراسا ،ساره محلود

964

العراسا ،ساره محلود

959

العراق ،سعادا عودا

2587

العربا ،حجام

1743

العربا ،ربيعة

1437 ،1436

العربيات ،سيرين حسن

2002

عربيات ،ماهر سليلا

818

العرجا ،هنا حسن

2927

العرجا  ،ساما صالح

1647

العرقا  ،عباهللا را ا

780

عرقوب ،كلال

266

العرموطا ،علر محلا

3046

العرموطا ،وارل علا

1021

العرنوسا ،ضياء عويا

1251 ،1176

العرود ،عالء علا

1123

العرياي ،عانا عبا محلود السباتين

2222

عريقات ،أحلا علا

1704 ،625

عريقات ،علرو يوسف

1660

عريقات ،هبة هللا عباهللا

2795

عرينا ،ر ا ربحا

1798

العزازي ،منير سلره

1646

عزام ،سليرا

2588

العزاوي ،أبو بكر محلا

1438

العزاوي ،خليس محروس

407 ،396 ،308 ،231

العزاوي ،علا عبا العباس

3013

715

العزاوي ،فارزا محلا

1164

العزاوي ،فرات جبار

1632

العزاوي ،محلا عبا الوهاب

1369 ،1364

العزا ،سناء سليح

2589 ،2003

العزا ،موسى عبا القادر

1521 ،1466 ،1421

العزعزي ،وديع

629

العزي ،خالا ملاوح

180

العزي ،رؤى ابراهيم

982

العزي ،علا رارا عبا الرضا

1100

عزيرو ،سعاد

640

عزيز ،حاتم جاسم

73

عزيز ،غالب عبا الكريم

37

عزيز ،محلا علا

2590

العزيزات ،وجيه الفرح

1224

العزيزي ،عزت خليل

763

العزيزي ،عال مروا

1277 ،637

العزيزي ،هانا عبا الرحيم

3016

عساف ،عبا اللعطا محلا

1722 ،1093 ،736

العساف ،عباهللا مطلق

792

العساف ،نور مصطفى

2432

العساف ،وعا عباهللا

2928

العساف ،عباهللا مطلق

1388

العسولا ،هااية محلود

1098

العسيلا ،ريف عبا الوهاب

2874

العش ،إكرام عبا القادر

2855

العشا ،هارو علر

1546

عصفور ،سلوى "محلا صبري"

2929

عصفور ،عانا توفيق

2591

العصيلا ،صالح ف ا

1439

العصيلا ،مرام ضيف هللا

63

عضيبات ،أنس عانا

1263

716

عطا ،علا محلا جواد محلا

889

عطاهللا ،عروا منيب

1917

عطاري ،ساجاا مصطفى

1190

عطاهلل ،عروا منيب

1656

العطاونة ،علا محلا

632

عطوا ،ابراهيم

2845

العطوي ،نجاح يحيى

1225

العطوي ،هلل عودا

1259

عطيانا ،راما عياد

2930

عطية ،عبا الجبار خلف

1557

عطية ،عطية عباهللا

2433

عطية ،نيبال فيصل عبا الحليا

1851 ،1672

عطير ،ربيع فيق

1213 ،156

عطيوي ،حاكم فضيل

2292

العظامات ،ها م ا يب

684

عظيلا ،فضيلة

351 ،309

العفوري ،حسام "محلا عزما"

2317

العفيف ،محلود عبا اللحسن

1818

عفيفا ،أحلا مصطفى

2004

العقاد ،عباس محلود

762 ،357 ،272

العقايلة ،زيا محلود

956

العقبانا ،منال سالم

3010

عقراوي ،من ل ال ام

852

العقل ،سوزا عباهللا

2223

عقونا ،أسلاء

2875 ،2592 ،178

العقيلا ،طارق مجيا

829

عكاب،

1768

اب أحلا

عكا ة ،سحر درويش

1633

العكايلة ،إخالص أحلا

1360

العكياي ،وارل فاضل

1720

العكيلا ،صباح حسن

898 ،885

717

العالق ،علا جعفر

2224 ،2005

عالل ،خالا كبير

449 ،441 ،438

عالم ،عبا العظيم توفيق

552

العال  ،مروا عبا الرحيم

2594 ،2593 ،1878

عالوي ،ضباعة عبا العزيز

2225 ،1416

عالوي ،نسيبة عبا العزيز

3144 ،3143

عالي ،ستار جبار

769

العلقلا ،عوض أحلا

2072

العللا ،ثروت ج اد

1942

العللا" ،محلا علا" مصطفى محلا

3176

العللا ،م اي فكري

685

علواش ،محلا نزار

358

علوا  ،منة

278

العلوانا ،الشيخ نافع بن خالا

420

العلوانا ،عايلة محلا

1814 ،1709 ،1083

علوي ،عبا السالم اسلاعيل

1440

علا ،أحلا يوسف

290

علا ،أمجا ر يا محلا

478

العلا ،ثامر ناصر

1921 ،1822

علا ،حاما عطا هللا

1581 ،1580

علا ،حيار عطاهللا عبا

1903

العلا ،خالا محلا صالح

430

علا ،زينب علا

1116

علا ،سلوى صالح

1785

علا ،عبا الرحلن زياا

2324

العلا ،علا زياد

776

علا ،مراد عيسى

107

عليا  ،أسلاء علا

1773

عليا  ،عليا محلود

3090 ،1272 ،813 ،746 ،662

عليا  ،محلا خليل

2931

عليا  ،محلا عانا

519

718

عليم ،محلا عبا الرزاق

1507

عليلات ،بيا محلا

2932

عليو  ،فادي محلا

1101

العلادي ،أبو السعود

505

علارا ،عباهللا سليم

3203 ،3124 ،570

علاره ،أيلن نعلا

1732 ،906

علاري ،نبيل صيتا

1387

علامرا ،ياسلينة

07

العلايره ،خالا محلا

3116

علر ،أحلا غسا

2226

علر ،ازرا

103

علر ،رمضا علر

2303

علر ،فارز طه

2048

علر ،فتحا أحلا

2985 ،2959

علر ،محلا كلال

1644

العلر ،معن خليل

579

علرا  ،أميرا عبا العزيز

2434

علرا  ،أنصاف

990

علرا  ،بلقيس وليا

2930

علرا  ،مجا ملتاز

1176

علرا  ،محلا عباس

1896

العلرا  ،نواف هايل

1956

علرو ،عايا اكر

1848 ،1604

علرو ،محلا جلال

2327 ،2301 ،2300

علرو ،نبيل محلود

2435

العلري ،عال جليل

2595

العلري ،محلا حسن

2436

العلري ،مريم عبا القادر

2227

العلري ،منجا عبا الحليا

1497

العلري ،وميض رمزي

542 ،507 ،468 ،459 ،241

العلوش ،ليالا عباهللا

2228

719

العلوش ،هناء عفاش

2933 ،2876

عليره ،أحلا محلود أحلا

2860

العليري ،ف ا علا

1362 ،1354

العناز ،غانم ستار

932

العناسوا ،محلا علا

35 ،34

عنانزا ،عز الاين

910

عناية ،ختام عبا الفتاح

323 ،319 ،316

العنبر ،مالك فالح

841

العنبكا ،آالء علا

2596 ،1467

العنبكا ،قتيبة نزار

1001

العنبكا ،نزار جاسم

991

عنتار ،عباهللا حسن

3020 ،260

العنزي ،سعا علا

1717 ،1710

العنزي ،معيوف سبتا

1235

العنزي ،نايف دالش

1187

عنيزات ،بكر أحلا

1041

عنيزا  ،مونيا حاتم

2437

عنيزا ،حسين هادي

1686

العواد ،أسعا محلا

1696

عواد ،عصام نلر

1293

العواملة ،ابراهيم

2801

العواودا ،سلير محلا

554

عوجا  ،كفاية عبا القادر

2229

العود ،صالح علا

491

عودا هللا ،عبا الرحيم سليلا

2230

عودا ،أمينة

2992

عودا ،إيالف ساما

2934

عودا ،ابراهيم محلا

2438

عودا ،صابرين أحلا

2231

عودا ،عودا محلا

2832 ،2831

عودا ،محلا ابراهيم

2597

720

عودا" ،مظ ر عاصف" أحلا

2232

العودي ،محلا مسعا

2935 ،2598

العورا  ،روق

2697 ،2696 ،2695 ،2694 ،2693

عوض هللا ،دينا حسن

30

عوض ،أيلن خليل

2439

عوض ،فخرية حسن

1315

العوضا ،محلا صالح

1948

عويا  ،أيلن محلا

1074 ،1058

عوياات ،جليل أحلا

2833

عياد ،دياال علاد

1659

عياد ،سريا محلود

2968

العياش ،عباس رحيل

1508

العياصرا ،وليا رفيق

1270

العيافا ،عباهللا محلا زاهر

3087

العياياه ،عاطف خلف

2233

العيثاوي ،أحلا حسين

2834

عيا ،طاهر سيف عبا الرحلن

686 ،377 ،369

العيا ،مروى

2599

العيساوي ،محلا أحلا

3121

العيساوي ،محلود دهام

523

عيسى ،أحلا

980

العيسى ،جاسم محلا

58

عيسى ،حجاب

867

عيسى ،حسين سعيا

520

عيسى ،خليفا

1733

عيسى ،ريزا علا

2600

عيسى ،فايز ر يا

3171

عيسى ،مراد علا

1601

عيسى ،يحيى سليم سليلا

2318

عيشا ،علار محلا

1683

عينو ،عباهللا أحلا

1275 ،1211 ،1177

721

غ
غاردر ،جوستاين

2979

غازي ،ضرغام عالوي

2440

الغالبا ،عصام كاظم

1498

غانم ،علا أحلا

1564

غانم ،غانم غالب

497 ،384

غاوي ،سوزا الياس

2796

غباربة ،سالم أسعا

133

غباري ،ثارر أحلا

115

الغباري ،فضيل أحلا

2441 ،699

غرابة ،هاللة ماجا

2442

غراف ،نصر الاين

635

الغرام ،ساجاا علر

2864

غرايبة ،ج اد

2819

غرايبة ،محلود محلا

2234

الغرايبه ،أمين محلا

895

غريب ،مسعود

2235

غرير ،علار داهود

2877

غرير ،ميرنا داهود

2601

الغريري ،سعاي جاسم

160

الغريسا ،محلا اسلاعيل

1441

غريغ ،راسيل

1190

الغزالا ،أبا حاما محلا

195

الغزو ،يوسف حسن

2602

غزوا  ،معتز عناد

1874

الغزوي ،رمزي خالا

2603

غصيب ،هشام

99

الغلبا  ،ساما محلا

1946

الغلاري ،محلا أحناش

421

722

الغلاز ،أحلا علا

2443

غناوي ،غزوا محلود

3034

الغناور ،أحلا

503

الغنطوسا ،عبا الرحلن ابراهيم

924 ،273 ،242

غنيم ،باسلة محلا

2236

غنيم ،بسام سالم

1618

غنيم ،عثلا محلا

1859

غنيم ،عفاف محلا

2237

غنيلة ،أنيس رارا

2238

الغو  ،أحلا سالم

1522

غوربوز ،سارا

2987

غو ة ،خالاا محلا

2444

الغول ،فايز علا

2846

الغول ،ليلى علر

2797

الغول ،محلا أحلا

209

غولا ،حسن أحلا القره

170

الغويين ،فيصل خليل

3048

غيث ،محلا أحلا

2239

الغيث ،يعرب عبا الباقا

1939

الغيطانا ،محلود محلود

2665

ف
فاتح ،صالح الاين

2445

فاخوري ،جالل زواد

2936

فارس ،إ راق عباهللا

2604

الفاروقا ،سامح برها

807

فا ه ،منير

2798

فاضل ،مشتاق طلب

743

الفاهوم ،فاطلة حسين

2446

الفاهوم ،هيام هشام

2605

723

الفايز ،مفلح النلر

2240

الفتاح ،عالوي عبا الرحلن

1734

فتح هللا ،ابراهيم سعيا

612

الفتلا ،حسين ها م

1252 ،135

الفتيانا ،خالا ابراهيم

303

الفجاوي ،علر

3024

الفحل ،مروا علا

2606

فخر الاين ،هادي

149

فخر الاين ،هشام محلا

580

فخر الاين ،يوسف محلا

2083

فخري ،أحلا محلا

1555

الفخري ،نعله عباهللا

16

فرا  ،خالا خليس

1499 ،1417

الفراجا ،هادي أحلا

3201

فراش ،هبة عبا الللك

2447

الفرجانا ،محلا علا

1831

فرح ،نجوى قعوار

2607

فرحات ،أحلا حسن

291

فرحات ،محلود افعا

1832

فرحا  ،بنا سعا

2878

فرحا  ،محلا عبا الحليا

892

الفردا  ،سوسن أحلا

2608

فركوح ،الياس جور

2938 ،2937 ،2609

الفريجات ،غالب عبا اللعطا

687

فريح ،فؤاد محلا

171

فريحات ،مريم جبر

2006

فريق الرواد للنشر والتوزيع

،1335 ،1323 ،1322 ،1321 ،1320
1339 ،1338 ،1337 ،1336

الفشيكات ،أمانا نوفل

2448

الفضل ،مؤيا عبا الحسين

878

فضلو  ،الزهراء

1117

724

الفقعاوي ،محلا زهاي

1155

الفقير ،إيلا أحلا

2856

الفقير ،نوح مصطفى

3195

الفقيه ،ابراهيم ذيب

3177 ،2449

فقيه ،ميساء اهر بركات

1118

الفالح ،نوال علا

335

الفالحات ،سالم يوسف

3166

الفلفلا ،هناء حسين

157

فنجا  ،عبا العظيم

2939

فنو  ،محلود

819

ف ا ،عبا الرزاق مطلق

768 ،561

الفواز ،علا حسن

2661

الفواعير ،مؤيا عبا الرزاق

1787 ،1781 ،1763

الفيشاوي ،جواد أمير

1955

الفيفا ،عباهللا أحلا

2997

فينسر ،تورين م.

1159

فينينغ ،ايا

1097

ق
قادر ،ابتسام اسلاعيل

612

القادري ،محا الاين علا

359

قادم ،أحلا نبيل

2007

القاري ،مال علا

1509

القاري ،ملك اليلامة محلا صبحا

2610

قاسم ،آية مأمو

2799

القاسم ،راغب محلا

2241

قاسم ،قيس عودا

1884

القاسم ،نبيه فريا

2450

قاسم ،نور الشيخ

2451

قاسلا ،خولة

2611

725

القاسلا ،محلا سليلا

1442

قاسا ،صبيرا سعيا

2242

القاضا ،أمجا بار

803

القاضا ،صارب عانا

2243

القاضا ،فادي فاروق

2244

القاضا ،محلا رافع

2073

القاضا ،محلا نلور

18

قانة ،الطاهر سعاي

862 ،509

القبالا ،يحيى أحلا

1328 ،1300

القبيالت ،راجا عيسى

1253

قجالا ،آمنة

613

قجو ،هيقا

2612

قاور ،علا

1641

القاوما ،عباهللا بن عودا بن عباهللا بن صوفا

424

القاوما ،عو معين

444 ،432

القرارعة ،أحلا موسى

1554

القرالة ،صفاء محلا

2613

القراله ،ماهر محلود

661

قرباع ،محلا خير

806

القرداغا ،علر

433

القر ا ،إنعام عبا العزيز

2614

قرطا ،خليفة

2615 ،2453 ،2452

القرعا  ،أنس عباهللا

460

القرعا  ،زين موسى

3198

القرعا  ،فايز عارف

2245 ،1482

القرم ،إي اب علا

1825

قرنانا ،ياسين

633

القرنة ،ماجا عيسى

1674

القرنة ،مصطفى أحلا

2454

القرنا ،مكين بن حوفا

1443

القرينا ،سامر عبا

326 ،321 ،316

726

القزاز ،مفاز مثنى

821

قسليوري ،كفية

927

قشننا ،مصطفى

2940

قشوع ،باسم حافظ

1119

قشوع ،حازم ريف

3190

قصاب ،عبا القادر

1958

القصراوي ،إيلا ماجا

719

قصري ،البشير ابراهيم

461

قصري ،دالل مانا

2979

قصري ،مانا عبا القادر

2978

القضاا ،أحلا حسن

2246

القضاا ،أحلا مفلح

292

القضاا ،تلارا جليل

1030

القضاا ،س ير محلا

1046

القضاا ،ضحى رارا

2616

القضاا ،عالء يحيى

489 ،209

القضاا ،عودا

2957

القضاا ،محلا حسين

964

القضاا ،مفلح عواد

1078 ،1077

القضاا ،منذر عبا الكريم

1071 ،1070 ،1062

القضاا ،نوح منعم

2247

القضاا ،هاى خالا

3011

القضاا ،هيثم منذر

1684

القطاطشه ،نبيله حلا

2248

القطامين ،أحلا عطاهللا

1764

القطاونة ،محلا أحلا

1007

القطعا  ،محلا علا

2800 ،2325

قطنة ،ادي وحيا

410

قطوس ،بسام موسى

2304

القعيسا ،خليل ابراهيم

1500

قليبو ،س اد حسين

3178

727

قلوه ،جليل برهم طافش

2617 ،911 ،80

قناا ،عياه مصطفى

3145

القواسلة ،محلا عباهللا

2319

القوقا ،أحلا تيسير

324

القيام ،اسلاعيل محلود

1419

القيسا ،خليل عوض

1233

القيسا ،قسلة ماحت

1632

القيسا ،كوكب سليم

1568

القيسا ،ماجا أيوب

1254

القيسا ،يحيى عايا

280

ك
كار ،وليام جاي

765

الكا ف ،درويش مصطفى أحلا

3193

كاطع ،فالح حسن

2040 ،1483

كاظم ،ثامر عبيا

1856

كاظم ،حسين علا

1940 ،1597

كاظم ،سحر عباهللا

1557

كاظم ،س يلة محسن

1249

كاظم ،محلا كريم

753

كاظم ،نوفل

1260

كافكا ،فرانز

2973 ،2972 ،2971

كافا ،فنار

1923

كافا ،مصطفى يوسف

،1712 ،1711 ،1689 ،945 ،938
1923

كافا ،يوسف مصطفى

1712

كامل ،حسام م اي

1245

كامل ،رياض كامل

2008

الكباريتا ،را ا

2327

الكبيسا ،خليل رجب

3063

728

الكبيسا ،كامل ثامر

1545

الكبيسا ،ماثل كامل

1545

كجه جا ،إنعام

2618

كحلوش ،فتيحة

2249

كرا  ،سليلا بكر

1324

كرايس ،الجياللا

556

الكربولا ،خالا علا

1563

الكردي ،أمجا سليم

1080

كردي ،عبا الحليا راجح

434

الكردي ،عبا الرحلن علا

433

الكرطوطا ،معتصم عبا اللجيا

1444

الكرما ،زينات عبا ال ادي

1344 ،1343 ،1313 ،1312

الكروي ،حيار علار

1219

كريبع ،نسيلة محلا

1854

الكريالا ،تحسين علا

3100

كريسويل ،جو

08

كريشا  ،بشير تركا

652

الكريطا ،حيار الل متعب

614

الكريم ،أنور ب جت عبا

920

كريم ،منتصر علوا

1003

كزار ،ماز هادي

1371

كزيز ،آمال

1191

كساب ،فتح عبا الفتاح

569

الكسراوي ،سارا ابراهيم

2941

الكشري ،حيار علا

2455

الكعبا ،آمال صالح

1629

الكعبا ،رارا حاكم

2250

الكعبا ،عالء لفتة

1510

الكعبا ،فاضل عباس

2328

كالفات ،جوك ا

2986

الكاللاا ،ابتسام عبا القادر

2330 ،2329

729

،1619 ،1605 ،1593 ،1592 ،1160

كلاش ،يوسف الزم

1928 ،1657
"كلال الاين" ،حازم

2456

كلال ،إي اب

634

كلال ،ر ياا العلوي

1501

كلال ،ادية علر

2619

كلال ،مزنة رياض

2030

كلونة ،علا عبا األمير

1793

كناعنة ،مصلح محلا

1524

الكنانا ،عانا رحيم

886

الكنانا ،محسن جلوب

688 ،626

الكنانا ،محلا عبا الرضا

1468

الكنانا ،ملاوح عبا اللنعم

1301

كناا ،رضوا النيل

1012

كنزا ،حاماي

1807

كنعا  ،حاما علر

1754

كنعا  ،نواف سالم

1009 ،1008

كنفودي ،محلا

382 ،294 ،293

الكواكبا ،عبا الرحلن

3075

الكواملة ،أحلا عبا اللجيا

2251

كوبالنا ،مايلز

812

الكورانا ،زياد عبا الرحلن علا

3102

كوسيفاكا ،ليلى

1285

الكوفحا ،ابراهيم محلا

2252

كوفلا ،عباهللا جعفر

1011

كوك ،بريا جـ.

1280

الكونا ،ابراهيم حلياو

2620

كوهن ،إليوت د.

172

كوهن ،جال سبايلر

172

كيال ،مجا مباى

2621

كيكانا ،آال سعيا

2457

730

الكيالنا ،رانية ر اد

2804 ،2803 ،2802 ،2801

الكيالنا ،صفاء أمين زيا

،402 ،401 ،400 ،399 ،398 ،397
1356
،2042 ،446 ،310 ،284 ،281

الكيالنا ،فالح نصيف الحجية

،2084 ،2074 ،2066 ،2056 ،2055
2255 ،2254 ،2253
كيالنا ،كامل

2806 ،2805

الكيالنا ،محلود صالح البغاادي

442

ل
الب ،تانج يو

3010

الزم ،نلير يوسف

1657 ،1619 ،1605 ،1593 ،1592

الالال ،دالل خالا

1549

الالما ،صالح خليفة

1357

الالما ،عالء رزاق

3167

الناريث ،غاري لـ.

158

لباد ،سالم

2256

اللباي ،محلا سلير نجيب

243

اللتينا ،يحيى أحلا

1455

اللجنة الللكية إلعلار مقامات األنبياء والصحابة

255

وإدارت ا
اللجنة الوطنية األردنية للن وض باللغة العربية

1529

لحرش ،عبا الكبير معاوية

353

لخضر ،سليلا حاكلا

2043

لخويار ،نورا

635

لزهر ،عقيبا

1418

اللصاصلة ،احلود حرب

3084

اللصاصلة ،محلا حرب

1302 ،1286 ،1255 ،1226

اللصاصله ،ن ى مزلوه حادا

2879

لطفا ،صفا محلا

1875 ،1422

731

لعشوش ،هشام عيسى

220

لعيبا ،هادي ن ر

953

لغرس ،سوهيلة

1713

لفتاحة ،عبلة

2257

لفته ،زياد طارق عبا

1637

لفته ،علا سعيا

2622

لقرع ،علا

726

لكحل ،حلزا نبيل

1469

لكرد ،عبا الفتاح محلود

2078

لنا  ،جاك

2963

الل يبا ،ثروت الحنكاوي

501

الل يبا ،طه

850

الل يبا ،فتحا سالم حلياي

3098 ،2996

اللوانسه ،صقر ف ا

566

لوبانا ،ليلى

1330 ،1329

لوجينا ،عاياا كانيا

3064

لوري ،دو

136

لولو ،فايزا

2623

لويس ،هيلين

1190

ليتيم ،نادية

960

ليفن ،ملتن

1628

ليلو ،موفق مجيا

2044

ليلوف ،دوغ

1257 ،1256 ،1178

لينين ،مار ا م.

1647

اللّكود ،يوسف رضوا

456

م
مؤسسة التاريب الل نا

1586 ،1583

مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع

627

ماء العينين ،العالية

2258

732

ماتشادو ،جواكيم ماريا

2960

ماجا ،محلا سيف

2320

ماجا ،معز محلا

2259

مادوكس ،جيك

2967 ،2966 ،2965 ،2964

مارتن ،ديفيا جـ.

173

مارلو ،كريستوفر

2957

ماكلين ،خابييرا

2759

اللاكوب ،عيسى علا

194

مال هللا ،نضال مؤيا

422

اللالكا ،طارق أحلا

1445

اللالكا ،عباهللا سالم

1560

ااد

1227

اللالكا ،عثلا
مبارك ،زهرا

2624

اللبارك ،عيسى خليل

2625

اللبخوت ،كري عز الاين

2807

اللتيوي ،مراد محلا

689

اللجالا ،أحلا حاما

3133

اللجالا ،سامر حيار

2942

اللجالا ،سعاو نورس دليوا

560

اللجالا ،طارق عبا القادر

2260

اللجالا ،مشعل محلا

40 ،31

مجاها ،جالل حسن

731

مجا ،محلود عبا الفتاح

2459 ،2458

مجاالوي ،فاروق سعيا

826

مجاالوي ،فلورا

2976 ،2975 ،2974

اللجالد ،صالح بن م اي

1450

مجلطو  ،علاد جور

2460

محاجنة ،عالء

779

اللحادين ،بثينة محلود

199

محادين ،يز عبا الحكيم

2943

محافظة ،محلا عبا الكريم

3168

733

اللحاميا ،ويش هزاع

496 ،492

اللحجوب ،البتول

2461

محجوبا ،محلا

2880 ،2261

اللحروس ،عنا رضا

2462

محسب ،محيا الاين

1470

اللحسن ،محسن عبا الرحلن

1228

محسن ،م يب نصر

2823

محسن ،نكتل يوسف

423

محفوظ ،أحلا راتب علر

722

محفوظ ،مراد

877

محلا ،أحلا حاما

875

محلا ،أحلا قاسم

487 ،337 ،336 ،312

محلا ،أمجا حاكم

992

محلا ،أمجا عبا ال ادي

1577

محلا ،اسلاعيل حلاي

62

محلا ،التوم الطالب

3109

محلا ،بكر عبا اللجيا

3189

محلا ،بلوافا

2626

محلا ،تلارا رياض

2627

محلا ،حرم محلا باوي

925

محلا ،حسيب الكوش

1585

محلا ،زروق عثلا

1702

محلا ،زيا عباهللا

1258

محلا ،سلوى عبا الحليم

583

محلا ،عبا عبا الحكيم

2009 ،1477

محلا ،يركو جبار

615

محلا ،ضياء الاين عثلا

2463

محلا ،عبا الرحيم سلطا

1576 ،1575

محلا ،عبا اللعز حسين

221

محلا ،علا حجازي

641

محلا ،علاد جاسم

837

734

محلا ،فاضل بنيا

2063

محلا ،قحطا حلاي

3117 ،408

محلا ،كاظم موسى

820

محلا ،لينا جلال

1788

محلا ،محلا أغ

2262

محلا ،محلا الشربينا

200

محلا ،محلا الفيوما

196

محلا ،محلا حليا

915

محلا ،محلا عانا

1179 ،02

محلا ،محلا غازيوي

1446

محلا ،محلود وصفا

195

محلا ،مفياا يحياوي

1718

محلا ،م اي مال

742

محلود ،أمل اسلاعيل

2881

محلود ،رغا محلا

2628

محلود ،ريم محلود

2629

محلود ،صالح عبود

3157

محلود ،عليا محلود عليا

1456

محلود ،فالح محلا

2662

محلود ،محلود عبا الرحلن

201

محلود ،محلود عبا الفتاح

2263

محلود ،يسرى عبا الوهاب

1873

محيسن ،محلا حسن

976

اللحيليا ،أنس محلا

2464

اللحيليا ،محلا علا عبا الرحلن

424 ،254

اللخارزا ،صابرين حاتم

2630

اللختار ،صالح عبا القادر

737

مخلف ،اكر الحا

3150

مخلف ،عبا الكريم ابراهيم

853

مخنفر ،محلا

1022

مخيف ،را ا مافو

1478

735

اللاادحة ،محلا غالب فالح

3049 ،2631

مااس ،أحلا

1404

اللاانات ،علاد جريس

2882

اللاانات ،نفيس صالح

998

ماانا ،أحلا

881

اللانا ،زياد عبا العزيز

1194 ،795

اللذابا ،هايل علا

2321

مرابعا ،الطاهر أحلا

56

مراد ،ريف

1823

اللرازيق ،عيسى موسى

790

اللراكشا ،حنا ياسر

2010

مرتاض ،عبا الجليل

2632 ،1525

مرجا  ،مجبل رفيق

1815

مرزاق ،أحلا عباهللا

2011

مرزواقا ،رانيا

2633

مرزوق ،إيلا ف ا عوض

2808

اللرزوق ،هاى خالا

1606

مرزوقا ،وسيلة

975

اللرزوك ،عامر صباح

1898 ،1897

اللرزوك ،عبا الستار حسين

1808

مرسالب ،خيرا

1919

اللرسوما ،علا صليبا

2264

اللرسوما ،نبيل جعفر

1380

اللرعا ،هيثم عباهللا

1721

اللرعا ،وليا صالح

2835

مركز البحث وتطوير اللوارد البشرية  -رماح

32

مركز السناسل للبحث وتطوير اللوارد البشرية

1096

مركز القاس للاراسات السياسية

1091 ،874

مركز دراسات الشرق األوسط

773

مرنيش ،أونيسة

716

مروانا ،بسلة هادي

2465

736

مريا  ،سناء عبا الحليم

1287

اللزاياه ،بكر عوض

2265

مزردي ،حنا محلا

1638

مزعاش ،مراد

1472 ،1471

اللزوري ،رقيب سعيا

263

اللزين ،نعلة عبا الفتاح

1296

اللزينا ،حلزا قبال

122

اللساعفة ،أحلا جليل

1180

اللساعيا ،جودت أحلا

3076 ،2857

اللساعيا ،راكا فياض

2266

مسالتا ،عبا اللجيا

450

مسالتا ،محلا عبا البشير

2057 ،2012

مسعا ،محلا سعيا

2267

مسعود ،سارا مسعود

3105

مسعود ،سليح

2634

مسعود ،محلا سليح عبا الفتاح

3035

مسعودا  ،نسلة

1843

اللسعودي ،عانا عبيا

192

اللسعودي ،علا رسول

750

اللسعودي ،مثنى فارق

939

مسعودي ،محلا

914

مسغونا ،منى

1826

اللسكينا ،لطيفة

197

مسلم ،أكرم فرح

2466

اللسللانا ،نبراس أحلا

1579

اللشاقبة ،أمين عواد

740

اللشاقبة ،عبا الرحلن

931

اللشاوره ،عثلا جليل

2635

اللشايخ ،أمل عطاهللا

2944

اللشايخ ،محلا حسن

3080

اللشايخا ،خالا عباس

264

737

مشجل ،نصرهللا راضا

20

مشذوب ،عالء

690

مشرف ،زهير جابر

3002 ،3001

مشري ،آمال علر

1430

اللش اانا ،خالا أحلا

1774

اللش اانا ،سعا سللا

09

اللش راوي ،بسلة جالل

2467 ،244

اللش ور ،أبو بكر العانا علا

427 ،302 ،245

اللش وري ،محلا عباهللا

2636

مصالحة ،مروا أحلا

364

مصباح ،دليلة مصباح

703

اللصري ،روق ج اد

2468

مصري ،فخرية قاسم

2268

اللصري ،محلود عبا الرجيم

1665 ،1661

مصطفاي ،فاطلة صافر

1020

مصطفى ،أكرم فتحا

1271

مصطفى ،بتول السيا

738 ،616

مصطفى ،خزعل ياسين

3134

مصطفى ،طويطا

1547 ،941

مصطفى ،فوزي عثلا

1863

مصطفى ،يوسف حله صالح

162

مصلح ،وسام يوسف

1532

مطاحن ،إسراء سلير

2469

مطاوع ،ابراهيم اسلاعيل

2858

مطاوع ،سلير عباهللا

1844

مطر ،أحلا نوري

882

مطر ،إيلا صبيح

757

مطر ،حازم محلا

1676 ،785 ،731 ،724 ،12

مطر ،ماحت عباهللا

2491

اللطرفا ،مشاري سعيا

559

مطرود ،علا خيري

3209

738

مطلك ،عالء عبا الرزاق

691

اللطوري ،أحلا جاسم

944

اللطيري ،بشاير مشعل

1288

اللطيري ،معصومة س يل

571

اللطيريين ،بشار مخلا

2269

معابرا ،تسنيم عبا الستار

2470

معار  ،محلا اكراز

1473

اللعازي ،ابراهيم محلا

2637

اللعاضياي ،سفيا صارب

745

معالا ،حنين ابراهيم

2663

اللعانا ،جروا عباهللا

2945

معتصم ،محلا

2638

اللعلاري ،نواف رسول

1809

اللعلوري ،حسن عبيا

338

اللعلوري ،عبا النبا جويا

1636

معيرش ،موسى

189

اللعينا ،عبا الحليا محلود

2096

اللغربا ،خايجة

278

مغربا ،عامر

2818

اللغربا ،ليلى عبا الحليا

2946

مفتاح ،عبا الباقا علا

314

اللفرجا ،أحلا خور يا

1051

اللقابلة ،محلا خالا

700

مقام ،عصام أحلا

2075

اللقبل ،هشام حاتم

1346 ،1132

مقبول ،إدريس حسن

2013

اللقااد ،نصر عباهللا

360

مقاادي ،سحر حسن

2639 ،2471

مقام ،آمال

1368

مقام ،وهيبة

1790

مقري ،الزهراء

2641 ،2640

739

اللقصيا ،محلود محلا

1690

مكاحلة ،وارل أحلا

2472

مكاحله ،عبا الكريم أحلا

1640 ،1639 ،1533 ،495 ،127

مكاحله ،عبا الكريم أحلا

1847

مكاوي ،طارق عبا الرحلن

2270

مكتب النيل للاراسات والترجلات

2989 ،14 ،13

مكتبة اللجتلع العربا

1852 ،1538

اللال حسن ،محلا محلود

1819

اللالجا ،تيسير ابراهيم

2473

اللالح ،أسلاء ابراهيم

2642

اللالح ،عبا الكريم علا

2271

اللالح ،علر ياسين

476

اللالح ،مزاحم قاسم

1577

ملحم ،جلال صالح

2947

ملحم ،مطلق أحلا ذيب

655

الللخ ،حسن خليس

1406

ملص" ،محلا بسام" جودت

3149 ،2643 ،2331

الللفا ،مشعل ن ار

1783

الللكاوي ،عنود أيلن

2474

ملكاوي ،ميرفت األحلا

2644

ملكاوي ،نضال يوسف

2059

ملوك ،رابح سعيا

2242

مليكة ،عقو

1161

اللناصرا ،محلا عز الاين

2273 ،2272 ،2014

مناصرا ،نور يعقوب

2645

اللناصير ،حسين جاوع

10

اللناصير ،حلاهللا عبا الرحلن

2015

مناع ،ها م صالح

2016 ،1474

اللنتاى العاللا للوسطية

791

منصور ،حسن عبا الرازق

1531

منصور ،ر ا ر اد

1851

740

منصور ،س ير

2475

اللنصور ،عالا أحلا

3118

منصور ،فاتن أنور محلود

2274

منصور ،فاطلة محلا

2275

منصور ،محلا خالا

462

منصوري ،سعاد لحسن

435

اللنفلوطا ،مصطفى لطفا

2836

منكاش ،زينب عباهللا

851

من ل ،محلا حسين

1762

م اوش ،خليل عبا هللا

1952

الل اوش ،صفاء عبا الرحلن

2948

الل ااوي ،عباهللا محلا

104

الل اي ،الغالا بن شوم

1479

م اي ،عباهللا سعا

1028

م ايا ،فاطلة الزهراء

1794

موسلينغ ،محلا نيزوا

1502

اللوسوي ،إسراء جاسم

617

اللوسوي ،س اد قاسم

1935

اللوسوي ،علا حليا

2276

اللوسوي ،محلا عرب

3006

اللوسوي ،نجم عباهللا

1357 ،1241

اللوسوي ،واثق علا

،869 ،868 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21
،907 ،893 ،879 ،872 ،871 ،870
،1757 ،1756 ،1755 ،909 ،908
،1810 ،1800 ،1799 ،1759 ،1758
1812 ،1811

موسى ،أ رف محلا

1833

اللوسى ،جواد أحلا

1920 ،1784 ،713 ،165

اللوسى ،سليلا

1108

موسى ،قيري نوري

894 ،516

اللوسى ،عصام سليلا

2476

741

موسى ،فراس جاسم

1363

موسى ،لطيفه را ا

2646

اللوسى ،مريم حسن

1317

موسى ،مصطفى

2647

اللوسى ،ن اد ياسين

1331

اللوصلا ،ساما أحلا

111

اللوصلا ،عباهللا محلود

482

اللوصلا ،مظفر أحلا

1565

اللولى ،يوسف عيا

1229 ،1162

اللومنا ،إيناس أحلا

2477

اللومنا ،سلية محلود

2760

اللومنا ،عاطف رضوا

2648

مومنا ،عبا الرحلن محلا

311

اللومنا ،عانا حاما

1914 ،1607 ،1347

اللومنا ،فايزا محلا

3196

اللومنا ،قتيبة رضوا

475

اللومنا ،محلا سليلا

553

اللومنا ،محلا عباهللا

1377

اللومنا ،ن ال عبا القادر

1000

اللياحا ،إيثار عبا اللحسن

1358 ،1212

مياس ،خالا الف ا

2277

ميثين ،ستيفن

3199 ،1579

ميخاريل ،إي اب مضر

1630

ميرزا ،كلال محلا

2649

الليسري ،عبا الوهاب محلا

457

ميغا  ،جور

3011

ميكافيلا ،نيكولو

3044

742

ن
النابلسا ،خليل صالح

2949

النابلسا ،ليانة محلا

2809

النابلسا ،محلا راتب

247 ،246

النابلسا ،معاويه حسا

1047

ناجا ،جلال

2650

ناجا ،نبيلة عبودي

2651

نادر ،ابراهيم سليلا

2652

النازل ،خلود عباهللا

1259

ناصر الاين ،يعقوب عادل

1751 ،1744 ،692

ناصر ،أمجا

2653

ناصر ،سليلا

887

الناصر ،محلا صايل

3186

الناصري ،ابراهيم فاضل

3159 ،3085 ،1197 ،1196

ناهم ،أحلا محلا

2017

نايفة ،منير حسن

2968

نباص ،بشرى

3199

النبالا ،عباهللا العبا

1516

نبورا ،رزا ناظم

2278

النجار ،أسعا محلا

1523 ،1503

النجار ،إخالص باقر ها م

549 ،517

النجار ،تغريا عارف

،2812 ،2811 ،2810 ،1330 ،1329
2817 ،2816 ،2815 ،2814 ،2813

النجار ،رأفت حسن

1700 ،1685

النجار ،سليم صبحا

3069

النجار ،كلال خليل

1595

النجار ،محلا محلود

3199

نجم الاين ،نجيب

3172

نجم ،نجم عبود

1795

النجلاوي ،مزاحم رياض

1801

743

النحاس ،هناء سالم

1608

نخيال  ،عبا العزيز مجيا

1573

الناابا ،طالل عباهللا

848

النااوي ،خضير عباس

875

الناوي ،فيصل أحلا

409

نريلا  ،علوي لس

922

نزال ،نبال نبيل

1518

النسور ،حازم علا

1059

نسيبة ،خالا حازم

693

نسيسة ،فاطلة الزهراء

183 ،182 ،181

نسيم ،بل ول

1106

النشاش ،فااء محلود

2950

نشوا  ،حسين عباهللا

2018

نصار ،جنا علر

2760

النصر ،أحلا صالح

1828

نصر ،حسنا محلا

618

نصرهللا ،رهف حسن

2478

نصرهللا ،هانا توفيق

2019

النصراوي ،سالم عادل

1686

النصراوي ،سلطا جاسم

926

نصرا ،نور طالل

2960

نصير ،م اي

2279

النصيرات ،حلود نزها

2485

نطط ،سعيا محلا

2654

النظاما ،سلير حسن

1527

نظيف ،عارشة رضوا

3041

نعامنه ،محلود خالا

2076

نعجة ،س ى فتحا

2280

نعلة ،عبا الكريم اكر

1869

نعلة ،محلود يعقوب

2655

نعلة ،نغم حسين

1785 ،882

744

نعيلة ،زياد طارق

3011 ،2987

النعيلا ،أحلا اسلاعيل

2058

النعيلا ،أمل رفعات

2951

النعيلا ،بايعة حسن

2479

النعيلا ،صالح م اي

483

النعيلا ،عفراء مرزوق

2818

النعيلا ،محلا جليل

2293

النعيلا ،محلا عبا العال

1548

النعيلا ،يحيى محلا أحلا

2952

النفاخ ،م نا عباس

1447

النقاش ،محلا حسن

1861

النقشبناي ،بارعة بار الاين

2480

النقيب ،عا ور ليث

1087

النلري ،سليم خليل

2281

النلري ،عادل نصر

348

النللة ،عبا الكريم محلا

2656

الن ار ،علار محلا

3137

ن يا ،صالح محلود

2282

النواجا ،لس الاين

2083

نوار ،ورغا أحلا

2657

نواصرا ،راضا محلا

2065 ،2064

النواصرا ،مصطفى سليلا

41

النوافعة ،جلال فالح

2296

نوافلة ،آالء محلا

2953

نوافلة ،محلود رجاء

383

نوال ،س يلا

1890

نوالا ،محلا

1964

النوبانا ،هالة محلا

2819

نوبة ،ياسلين حسنا

326 ،325 ،320

نوح ،عبا السالم محرم

1953 ،1938

نور الاين ،مبنا

1807

745

نور ،زينب السيا

2060

نورالاين ،حاما محلا

1694

نوفل ،أحلا اسلاعيل

301

النوفل ،سلطا أحلا

1801

نوفل ،محلا بكر

1188

النووي ،يحيى بن رف

254

النويرا ،حنا عباه

2302

نوي ض ،وليا عادل

3036

النية ،بنعيسى محلا

222

نيكواليفنا ،تشيتفيريكوفا اولغا

760

نيوما  ،باربرا

107

نيوما  ،فيليب

107

هـ
ال اجري ،سعا صحن

1230

هارو  ،ر يا محلا

2283 ،2020

هارو  ،ف ا محلا

532

ها م ،اسلاعيل محلا

1899

ها م ،فراس عباس

753

ال ا م ،ها م منصور

1378

ال ا لا ،رفا عيادا

1231 ،1134 ،1129

ها لا ،طاهر يونس

42

ال ا لا ،عبا الرحلن عبا

1164

هامل ،م اية

581

هاو ،وانغ وي

2989

ال بارنة ،أحلا كريم

1796

ال باش ،محلود صاقا

541

ال بل ،صفاء محلا

2954

ال تاش ،ناجا محلا

645

هتشنسن ،سلانثا

2796

746

هاايا ،عارف

3065

ال اها ،حلاي صالح

1511

هاية ،مفتاح

1359

ال ذال ،أمجا حاما

761

هراجة ،فؤاد مصطفى

179

ال روتا ،حسين علر

1918

ال زايلة ،فاروق أحلا

2021 ،1969

هسالا ،محلا عزما

1630

هالل ،خلود

3199

هالل ،وليا

75

ال اللا ،عزيز عصام

206

ال اللا ،لؤي عبا علا

1584

ال لسا ،غالب سالمة

2658

ال لاما ،جليل فتحا

2022

هنااوي ،أمينة بتول

2986

ال نااوي ،سالم التريكا

2481

هوار ،عباهللا أحلا

2024 ،2023

هواري ،جالل خالا

1276

ال واري ،صباح علر

1623 ،1622 ،1620

ال واري ،للياء صالح

1172

ال وتا ،سارا أحلا

50

ال ور ،منير حسنا

2820

ال ور ،هناء علا

654

هيئة عللاء اللسللين فا العراق

555

ال يتا ،إياد عبا الواحا

1667

ال يتا ،علاد عبا الرحلن

05

و
وارهام ،أحلا بلحا آية

2284 ،567

الوافا ،خليل

2285

747

وافية ،زاير

1714

الواوي ،سلطا عبا اللحسن

1957

وتا ،كيتا وقا

2659 ،657

الوحش ،علر محلا

1066

الوحشات ،محلا مصطفى

3197

الوحياي ،أسلاء محلا

1305

الوردات ،مش ور أحلا

1552

وردا ،خليفا

524

الوردي ،أنور جليل

1635

الوردي ،جليل

2326 ،2301 ،2300

الوردي ،علا

87

الوريكات ،خليل عبا الفتاح

1031

الوريكات ،ضيف هللا محلا

993

الوزا  ،عبا الكريم عبا الجليل

1399 ،1391 ،65

وساس ،أمل علا

2955

الو لا ،أمة الرزاق محلا

157

وعل ،دعاء محلا

2286

الوكيلا ،لبيك أحلا

3039

ولا بيج ،محلا

2988

ولا عبا السالم ،وزنة

2287

الولا ،العزا محلا

2482

الوليا ،ل وه

2025

الولياي ،نجود ها م

19

الونااوي ،مؤيا ابراهيم

27

الويس ،إسراء فؤاد

1935

ويلا ،انارو لـ.

1280

ويلير ،دايفيا

1097

748

ي
ياس ،خالا علا

2026

ياسر ،علاد كاظم

1940

الياسري ،اسلاعيل محلا

1904

الياسري ،عبا الكاظم محسن

339

الياسري ،علار ابراهيم

1889 ،69

الياسري ،نااء محلا

1260

ياسين ،أريج تحسين قاسم

3181

ياسين ،جبيري

06

ياسين ،سعا غالب

1085

ياسين ،فاء مأمو

1474

ياسين ،محلا طه

1140

ياسين ،محلود عباهللا

3151

ياسين ،مظ ر محلا

2883

الياصجين ،فرحا محلا

1113

الياصجين ،فرحا محلا

130

اليافا ،مساعا

570

يامنة ،سامية الحا محلا

1515

يامين ،محلا اهر

473

يا  ،ا

2988

يانس ،رنا وحيا

3044 ،812 ،765

الياور ،علا عصام

897

يحيى ،بشار عزيز

3093

اليحيى ،ج اد عبا القادر

1327 ،1326 ،1325

يعقوب ،سعيا أحلا خالا

2322

يعقوب ،عزما عباهللا

3099 ،1855

اليعقوب ،لبنى بسام

2323

يعقوبا ،ناصر س ا

1775

يوسف ،آمنة

2660

يوسف ،حلياي علار

101 ،26

749

يوسف ،سلاح حافظ

2483

يوسف ،سليح محلود

2288

يوسف ،عال عبا العزيز

2735

اليوسف ،علا محلا

1970 ،70

يوسف ،مروا نزار

1857

يوسف ،ناصر قاورا

694

يوسفا ،عالء الاين

1789

يونس ،أحلا

1424

يونس ،أريج علر

2484

يونس ،اسلاعيل كوالوولا

511

يونس ،وضحى أحلا

2077

يونغ ،لا جا

14 ،13

750

كشاف العناوين

2699
2700
2578
2562
140

 33قصة من قصص كا فا قايم الزما
 35قصة من قصص كليلة ودمنة
 36ساعة فا خا يخو
 60دقيقة حياا
 8خطوات فا إدارا التنلية الذاتية

أ
اآلثار اإلسالمية فا فلسطين واألرد

3110

اآلثار السياسية واالقتصادية لتوسيع االتحاد األوروبا رقاً :دول أوروبا الشرقية

811

أنلوذجا ً
اآلثار الفلسطينية والعربية ودور اللنظلات اإلقليلية والاولية فا الحفاظ على

3090

التراث واآلثار اإلنسانية
آثار وأخبار الجالية التكريتية فا بالد الشام والجزيرا الفراتية خالل العصور

3085

الوسطى اإلسالمية
آخر الرجم

2524

آداب من حياا نبا األمة صلى هللا عليه وسلم

412

آداب وأخالقيات م نة التاريس الجامعا

1367

آدم وحواء على نحو ما

2635

آدم :رواية

2397

آراء وأفكار فا معاكسة التيار

667

آراء ومواقف فا االقتصاد والسياسة

873

آفاق إنسانية ال متناهية :حوارات ومناظرات

176

آفاق الفكر التاريخا فا الخطاب الجزارري اللعاصر :مثقفو فا التحقيق

707

والتوثيق
اآلفاق اللستقبلية للاولة الوطنية

748

آليات التجريب فا العرض اللسرحا

1897

آليات التااول وإدارا مخاطر االستثلار فا األسواق اللالية

903

آليات التناص فا عر حيار محلود وحبيب الزيودي

2269

آليات الخطاب الصوفا :الحكم البن عطاء هللا السكناري أنلوذجا ً (التااولية وتحليل

1968

الخطاب)
1022

اآلليات القانونية لتسيير النفايات اللنزلية

752

آليات تنفيذ القانو الاولا اإلنسانا :دراسة تحليلية تقييليةعلى ضوء قواعا القانو

975

الاولا اإلنسانا
آليات وضلانات األمم اللتحاا لحلاية حقوق اإلنسا

972

آمال وآالم

2288

آمال وتحايات :قصص من الواقع

2565

آية وحلم البطولة

2965

أبجايات العوللة الصناعية من اللنتج الوطنا إلى اللنتج العاللا

928

األبجاية اللوازية :بحث فا العالقة الجالية بين داللة األبجاية على النفس

567

الرحلانا وبين داللت ا على مراتب الوجود
أبحاث فق ية مقارنة

453

أبحاث معاصرا فا الفقه اإلسالما وأصوله

462

األبعاد االقتصادية لتااول األموال :دراسة تأصيلية تطبيقية من منظور االقتصاد

548

اإلسالما
أبعاد التاريب الرياضا بين الحااثة والتنفيذ

1935

األبعاد السياسية فا التاخل الاولا اإلنسانا

958

األبعاد العربية واإلقليلية والاولية للغزو األمريكا للعراق واحتالله عام 2003

853

أبعاد جيواستراتيجية :رؤية تحليلية للتفاعالت اإلقليلية والاولية من منظار البعا

776

االستراتيجا الثالث
أبناء الشلس

2532

أبناء سومر

3150

أبو العبا :قصص لم تنشر

2649

أبا وديع أنطونيوس أسعا 1964-1900

3028

أتلنى لو نعيش معا ً

2706

أثر إدارا رأس اللال على األداء اللالا للشركات الصناعية

1719

أثر اختالف رواية الشعر فا توجيه اللعنى :عينية أبا ذؤيب فا ديوا ال ذليين

2225

إطارا
أثر استراتيجيتا  OT .O K ,.S.I.iفا تحسين م ارات التفكير التحليلا

175

أثر اإلعال فا الاوافع السياحية

936

أثر الثقافة التنظيلية على اتخاذ القرار اإلداري

1771

أثر الذكاء العاطفا على الر اقة التنظيلية فا منظلات األعلال

1729

األثر السياسا واالجتلاعا للرياضة

713

753

أثر القرآ الكريم فا الشعر الفلسطينا الحايث

2296

أثر القرابة فا اإلعفاء من العقاب فا جرارم االعتااء على األموال

1041

أثر اللنظلة اللتعللة فا البراعة التنظيلية فا منظلات األعلال

1724

األثر النفسا واالجتلاعا لللارب الرياضا

165

أثر النفط فا تحايث دولة قطر 1980-1970

876

أثر ال وية على السياسة الخارجية لسلطنة عُلا

848

أثر الوقت فا أحكام الحاود :دراسة فق ية مقارنة

522

أثر بناء الجاارات الوظيفية فا تحقيق الليزا التنافسية للنظلات األعلال

884

أثر مرونة التصنيع على األداء اللنظلا فا منظلات األعلال

1809

أثر نظم اللعلومات الحايثة على عللية صناعة قرارات اإلدارا اللالية

886

أجنحة

2418

أجنحة الغبار

2449

أجيال العربية :كراسة الكتاب الثانا

1317

أح

2357

أحاجا وألغاز

1396

األحاديث النبوية

391

أحب دينا

2707

أحببتك منذ ثالثة أعوام وصيف

2951

أحببته مقاوما ً

2339

أحجار على رقعة الشطرنج :التطبيق العللا للبروتوكوالت

765

األحااث اللنحرفو  :اللفاهيم ،النظريات ،تاابير اإلصالح وإعادا التربية

1144

األحزاب اللقاومة لالحتالل :حركة اللقاومة اإلسالمية (حلاس) ،حركة الج اد

561

اإلسالما ،حركة مورو ،حزب هللا
أحكام الش ادا فا الفقه اإلسالما :دراسة مقارنة

527

األحكام العامة فا سحب العلل وتسوية اللنازعات النا ئة عنه :دراسة فا القانو

1051

اللانا واإلداري
األحكام العرفية فا العراق :ظروف ا التأريخية وآثارها السياسية 1957-1924م

997

األحكام الفق ية اللستلاا من قصص القرآ  :أولو العزم أنلوذجاً

483

أحكام الوصية والليراث والوقف فا الشريعة اإلسالمية مع مراعاا مايجري عليه

503

العلل فا محاكم الكويت وماجاء فا قانو األحوال الشخصية الكويتا
أحكام عقا الترخيص باستغالل براءا االختراع :دراسة مقارنة

754

1056

أحالم األوركياا

2373

أحالم الطيور الل اجرا

2860

أحلا العقاد وطاقية اإلخفاء

2792

األختام الخليجية :دراسة مقارنة

1870

األخطاء الشارعة فا اللغة العربية :نحوية وإمالرية ولغوية

1451

األخالق الحيوية الطبية :تطورها وتحايات ا فا عصر العوللة

1587

األخالق فا الكونفو يوسية والبوذية واللسيحية واإلسالم

177

أخالقيات اإلر اد فا القر الحادي والعشرين :دليل قارم على دراسة الحالة إلى

172

الللارسة الفاضلة
أخالقيات م نة اإلعالم بين السلوكية والل نية

180

أخوي اللسيحا

267

أخا سلطا على سجادا الخلود تلاد

2221

األداء البشري فا منظلات األعلال

1727

األداء الل نا القارم باالتصال اإلعالما

601

أدب الحرب فا ع ا دول الطوارف فا األنالس

2090

أدب الحوار

239

أدب الرحالت :سناريال بلو الشقارق

2652

األدب الرقلا بين النظرية والتطبيق

1982

األدب الشعبا العربا :تأصيل تراثا

1390

أدب الغناء فا العصر العباسا

2030

أدب الل لشين فا العصر العباسا من القر الثانا حتى ن اية القر الرابع

2028

ال جري
األدب والشعر :إيليلا ،برونتا ،بودلير ،بليك ،ميشليه ،كافكا ،بروست ،ساد ،جينيه

2980

أدباء و عراء عرب :سعيا يعقوب اعراً وإنسانا ً

3072

أدرا اإلسكافية

2370

أدرا اإلسكافيه

2371

األدلة اللادية الجنارية فا عصر اللعرفة

1039

أدوات البحث العللا

03

األدوات واألج زا اللنزلية

1851

أربع فاه ولسا واحا

2579

األرحام فا صار اإلسالم

250

755

األرد م ا الحضارات فا البالد اللقاسة من خالل الطوابع البرياية

3185

أرض السلحفاا

2356

أرض الضياع

2438

أرض العطاش

2602

أرض الوطن العربا م ا لحضارات العالم

3107

أرطغرل وقيام الاولة العثلانية

3141

أركا اإلسالم

225

أركا فا التحري كإجراء من إجراءات البحث الجنارا

1123

األرنب والسلحفاا

2736

أريا ما ال أرى

2147

أريا وطنا ً

2305

األزمات االقتصادية :دراسة تحليلية مقارنة فا الفكر االقتصادي

919

األزمة السورية وفاعلية الاور الروسا تجاه ا

841

األزمة اللصرفية وتوج ات السياسة النقاية :دراسة تحليلية

898

أزمة النقا :بحث فا روط الوعا ومقامات اللعرفة

2001

أساسيات اقتصاديات األعلال

878

أساسيات األمراض الوراثية

1634

أساسيات اإلحصاء التربوي للباحثين وطلبة الاراسات العليا

1545

أساسيات اللؤسسة الحايثة

1709

أساسيات برنامج Ihf f

1582

أساسيات تخطيط اللسار الوظيفا باللؤسسات

1092

أساسيات علم السياسة :دروس ومحاضرات

734

أساسيات علم اللياه

1561

أساسيات فا تعاين البيانات :مفاهيم وتقنيات

16

أساسيات كتابة ونشر األبحاث العللية

05

أساسيات مورفولوجيا النبات

1574

األساطير اللؤسسة للعقياا الي ودية :ديانة محرفة وعقياا وثنية و ريعة وضعية

563

وفكر يطانا ضال
األساطير بين اللعتقاات القايلة والتوراا

565

أساليب اإلحصاء االستااللا البارامترية

1547

أساليب اإلقناع فا اللضامين السياسية لللواقع اإللكترونية األجنبية الناطقة باللغة

757

756

العربية
أساليب التحري الخاصة :البحث والتحري الجنارا وفق أسلوب التسرب (دراسة

1122

مقارنة)
أساليب التحري الخاصة :تقنية اعتراض اللراسالت وتسجيل األصوات والتقاط

1120

والصور (دراسة مقارنة)
أساليب التاخل التفاعلا من قبل الرا اين مع أطفال التوحا وتصليلات البحث

1285

التشاركا
أساليب التسويق السياسا فا البرامج الحوارية التلفزيونية

756

أساليب التكرار فا لغة الحااثة الشعرية فا سورية

2289

أساليب الجلاعات اللتطرفة فا نشر الفكر اإلرهابا بين الشباب

1138

أساليب الجللة اإلفصاحية فا النحو العربا

1486

أساليب الحجا فا الخطاب :دراسة تطبيقية

1479

أساليب الاعاية االنتخابية وتأثيرها على السلوك االنتخابا :األرد أنلوذجا

803

أساليب الشعرية اللغاربية اللعاصرا :مقاربة أسلوبية ،إحصارية ،البنية اإليقاعية

2199

األساليب الفنية فا إنتا النشرات اإلخبارية

45

أساليب الكشف عن اللوهوبين واللباعين

1297

األساليب الكلية اإلحصارية فا الجغرافية

3013

أساليب تاريس العلوم وفن االتصال اآلخرين لللارسين والوعاظ والخطباء

211

أساليب من التربية اإلسالمية :رؤية تاريسية وتاريبية معاصرا

218

األساليب مناهج ونلاذ فا تعليم اللغة العربية

1331

أساليب ومناهج البحث العللا باتباع من جية () nNED

07

األسا والفأر

2686

أسرار الحرب األمريكية على العراق

3154

أسرار الحكلة

2761

أسرار عن الطبيعة

2989

األسرا الجزاررية والتحوالت االجتلاعية واالقتصادية :دراسة مياانية

718

األسرا وجنوح األحااث :دراسة مياانية

1145

أسس التربية الصحية

1599

أسس التطبيقات اللغوية

1415

أسس القياس وأساليبه فا البحث العللا والللارسة فا الخامة االجتلاعية

1111

األسس النظرية لسلوك وبرامج والء الزبارن

1823

757

أسس تقويم األداء للعلم التربية البانية

1215

أسس صناعة اللعجم اللحوسب

1455

أسس ملارسة رياضة الاراجات ال وارية

1946

أسس ومبادئ اإلعالم الرياضا

595

أسس ومبادئ العروض الرياضية

1908

أسس ومبادئ هوكا اللياا

1942

أسس ومبادىء التاليك الرياضا

1626

أسس ومبادىء الصحافة الرياضية

594

أسس وم ارات التحليل واالستنباط التربوي

212

أسطورا السيف اإلسالما :دراسة مقارنة بين فتوح اإلسالم وحروب التنصير

562

األسطورا فا الشعر الفلسطينا اللعاصر

2295

أسعار صرف العلالت :معالجة أزمات ا من خالل التجارب الاولية

897

أسعا نفسك بنفسك :تطوير الذات

2516

أسلحة الامار الشامل ومخاطرها على بيئة اإلنسا ووجوده

1110

األسلاء الشخصية فا العصر اآل وري الحايث  612-911ق.م :دراسة فا الصيغ

1535

والاالالت
أسلعك بعيونا

2390

أسواق اللال العربية وأزمات القر الحادي والعشرو

926

األسواق اللالية وآليات التااول

894

أسود

2385

أسيل نجلة اللرحلة اإلعاادية

2964

أ كال ومضامين صحافة األطفال

53

أصحاب الجنة فا القرآ الكريم :الخلق والليعاد

446

أصااء الروح

2659

أصاقاء فا علبة الحياا

2879

أصاقاء لكن هناك اء أخر

2601

أصل األ ياء وأصل اللادات

1383

األصل التشريعا للتربية اإلسالمية وتطبيقاته التربوية

213

أصول التربية اإلسالمية وتطبيقات ا :دراسة تأسيسية تجاياية

214

أصول التنفيذ وفقا ً ألحاث التعايالت لقانو التنفيذ :دراسة مقارنة

1077

أصول جغرافية الزراعة

3008

758

أصول علم اإلمالء

1421

أصول علم البالغة :اللعانا ،البايع ،البيا

1466

أصول علم العروض

1521

أصول علل ّا اإلجرام والعقاب

1136

األصول واللفاهيم :دراسة تحليلية نقاية فا مشروع محلا مفتاح

2011

أضواء على حياا الخلفاء الرا اين

3120

أطر

2625

أطفال الحا والجرو الصغير

2708

أطياف

1988

أطياف الليل :عر

2091

أطياف :ديوا

2112

عري وخواطر

أعاديكم

2190

أعانق التحاي

2762

أعجوبة الحياا :التربية الجنسية اللثلى للبنين والبنات

1628

أعجوبة القار

2628

أعااد قرءانية

374

األعذار فا القرآ الكريم :دراسة تحليلية موضوعية

336

األعشاب والنباتات الطبية فا مجال الرياضا

1632

أعشقنا

2571

أعطيته حبا ً

2494

أعالم الحركة السياسية والفكرية فا مصر :حيات م فا سطور

3050

األعلال الشعرية

2252

األعلال الشعرية الكاملة

،2108
2246

األعلال القصصية الكاملة

2511

أفانين البالغة

1460

أفكار ورؤى فا طريق التنلية

727

أفكار و ذرات فلسفية

70

أفنا وأوفياء :بحوث ومقاالت إسالمية وأدبية ولغوية ونقاية

243

أقاارنا

2850

أقرب من البعيا بقليل

2332

759

األقزام واالسكافا

2771

األقليات األردنية والحراكات الشعبية

661

األقليات االنفصالية وتأثيرها على االستقرار اإلقليلا والاولا :دراسة حالة

660

كردستا العراق
أقليات مؤمنة فا القرآ الكريم :نوح عليه السالم ،ذي القرنين ،طالوت وجالوت،

380

أصحاب الك ف
األقليات ودورها فا عام االستقرار السياسا فا العراق بعا عام 2003

659

األقلية الكردية فا العراق وتنظيلات ا السياسية 1970-1920

662

األقوى فا الصف

2974

أكاذيب النساء

2572

أكاسيا =IeeeHe

2402

أكاليل ال وى

2176

أكتب لكم من القلب إلى القلب :إليك صايقى اللراهق

648

أكذوبة االنسحاب

816

أكلام الحب والغضب :اثنا عشر وسلا ً من عشرية الربيع وانكساراته

2942

ألف باء تاء حياا

2886

ألف نصيحة ونصيحة :فلسفة التغيير

706

ألف وتسعلاية وتسع وثلانو ()1989

2476

ألف ياء التلرينات الرياضية

1625

ألفاظ من التراث الشعبا األردنا

1386

ألق الفجر

2120

أليس فا بالد العجارب

2772

أمة تنسحب من التاريخ

2835

أمة وحضارا

3145

األمثال الشعبية الفلسطينية :أمثالنا بتحكا عن أحوالنا

1400

أمراء العرب وفرسان م و جعان م ووالت م

3022

األمراض الل نية :انتشار ألم أسفل الظ ر بين الللرضين

1609

أمشا إلي ا

2105

أمل تحت اللج ر

2341

األمم اللتحاا بين اإلصالح وتانا اللسؤولية القانونية واألخالقية

962

األمن الاولا فا القر الواحا والعشرو  :ماهيته ،مقترباته الفكرية العاللية،

822

760

تحاياته غير التقلياية وآفاقه اللستقبلية
األمن الرياضا ومواج ة الشغب والعنف

1105

األمن والحرية من نقطة التحول إلى انزالق الخطاب

974

األموات والشياطين

2372

أموا ريسوت

2604

األمير الصغير

،2958
2981

األمير الضفاع

2773

أمير العا قين

2061

األمير ميكافيلا

3044

أميرا الرها  :دراسات نقاية وجلالية فا قصياا النثر الراهنة فا العراق

2290

األميرا والضفاع الحزين

2693

أميسا ضوء القلر

2178

أنا بين كبيرين

2400

أنا مطلئن

2763

أنا والفرا ة( :خواطر وقصص قصيرا)

2904

أناقة اللرأا

1673

األنثروبولوجيا والتعليم

711

األنثروبولوجيا والصحراء

573

األنثروبولوجيا( :علم االنسا )

580

األنثى قبل األخيرا

2391

األنساق اللضلرا فا الخطاب الاراما النسوي

1892

أنسنة الطبيعة فا الشعر الجاهلا :دراسة موضوعية وفنية

2053

أنطولوجيا مسرح الشارع

1902

أنطونيو التلحلا رفيق تشا جيفارا

3035

أنلاط التعلم وتطبيقاته بين اللعلم واللتعلم

1183

أنلاط التفكير لاى الطلبة اللوهوبين( :التفاؤل والتشاؤم)

1187

األنلاط الشخصية للتالميذ وفن التعامل مع ا

1177

أنلوذ مقترح لتاريس الكيلياء وفق نظريات التعلم اللعرفا

1242

أنواع

2544

أنيلوس

2495

761

أنين الروح

2493

أهل البيت بين الخالفة والللك مع التخريجات الفق ية للصراع السياسا فا صار

241

اإلسالم
أهالً يا رمضا

1340

األهلية االقتصادية والاولية لليناء الفاو الكبير

1380

أهلية الللرات اللارية العربية فا إطار األهلية االستراتيجية للوطن العربا

813

أهلية عامل النلو (االنترلوكين )2-لوظيفة وتركيب الغاا الزعترية التا تعانا من

1568

النكوص :دراسة باللج ر اإللكترونا النافذ واللاسح
األوبئة :البعا التاريخا ومتغيرات الجغرافيا

1629

أوتار الشجرا :يوميات الخرطوم  -ميونخ 2018-2004

2852

أوراق مزهرا  :سيرا ذاتية

3078

أوراق مزهرا :سيرا ذاتية

3079

األوضاع التعليلية لألقليات اللسللة فا الصين

223

أوضاع الصحة والسالمة الل نية وأثرها على التنلية االقتصادية واالجتلاعية

1119

األوضاع العامة فا العراق  1963 - 1958من خالل جرياا الثورا البغاادية

3153

األوقاف فا بالد الشام خالل القر الخامس ال جري الحادي عشر الليالدي

504

أول طيار

2987

أولئك آبارا :تراجم أهل األرد اللنسوبين صراحة إلى اللا األردنية فا

3024

اللصادر التراثية
األولوية التا يحتل ا رأس اللال البشري فا ظالل اقتصاد اللعرفة

1095

أيام ال تنسى

3045

أيام من حياا عارلة

2731

أين أبنارا

2683

أين أنت

2345

أين اختفت قبعتا

2710

اإلبااع واالتباع بين البالغة العربية وعلم النص

1468

إباال فا إدارا النظم التربوية وقيادت ا :اإلدارا باإليلا

1222

اإلبستلولوجيا :نظريات فا تنلية الف م واللعتقاات اللعرفية

665

اإلثبات القضارا :وسارله وطرقه فا الفقه اإلسالما

526

اإلجابة علا أ كل من مخالفات الصحابة رضا هللا عن م

421

إجازا ريادية :قصص مصورا عن البيئة الريادية واالستثلارية

1725

762

اإلجراءات القانونية للستخاما اللنشطات الرياضية

1627

إجراءات وطرق الطعن فا القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال فا مجال العقود

1050

اإلدارية فا ضوء القرار بقانو رقم  32لسنة  2014بتنظيم بعض إجراءات
الطعن على عقود الاولة :دراسة تحليلية نقاية فا النظامين الفرنسا واللصري
اإلج اد التأكساي فا الصحة واللرض

1584

اإلج اد والصحة النفسية

164

إحاى عشر يوما ً للعبث

2337

إحساس القلم

2887

إحكام الترتيب القرآنا فا العاد 114

355

إحكام الترتيب القرآنا فا العاد 6236

371

اإلحكام فا تكرار ألفاظ القرآ الكريم

372

اإلحكام فا حساب الجلل :الجلل الكبير ،والجلل القرءانا

373

اإلخصاب الطبا اللساعا :أهاافه وصوره ووسارله

464

اإلخوا اللسللو والنظام السياسا فا األرد  :دراسة فا العالقة وتطورات ا

560

إدارا أزمات األعلال مفاهيم وتطبيقات

1781

إدارا األداء الوظيفا

1753

إدارا األزمات الرياضية

1784

إدارا األزمات بين التسامح والخالف :نلاذ قرآنية

269

إدارا األزمات فا السنة والسيرا النبوية

541

إدارا األزمات فا اللستشفيات :بين النظرية والتطبيق

1783

إدارا األعلال

1710

اإلدارا االستراتيجية اللعاصرا

1763

اإلدارا االستراتيجية وأداء اللؤسسات االقتصادية

701

اإلدارا االستراتيجية :مفاهيم وحاالت تطبيقية

1764

إدارا الجودا الشاملة ودورها فا تطوير القطاع السياحا

939

إدارا الجودا فا اللؤسسات الرياضية

1767

إدارا الحرب ورها النصر العسكري :األساسيات واألداء

1102

إدارا الحياا :مفاهيم ،م ارات ،تطبيقات ،تقويم

583

إدارا الخطر والتأمين

1150

إدارا الاولة والقضاء فا الاولة العباسية

3122

اإلدارا الذكية لللنشآت الرياضية باستخاام أحاث الوسارل التكنولوجية

1922

763

إدارا السياسة االقتصادية فا ظل ترتيبات سعر الصرف اللختلفة

896

إدارا الشراء والتخزين

1814

اإلدارا الشرطية اللعاصرا :النظرية واللفاهيم

1086

اإلدارا الصفية فا التربية الرياضية

1345

اإلدارا العثلانية فا اللوصل 1908 – 1879

3144

إدارا العقل

123

إدارا العالقات التسويقية :ماخل إدارا عالقات الزبارن

1824

إدارا العالقات العامة

1842

إدارا العلليات البنكية والنقاية

883

إدارا العلليات اللصرفية اإلسالمية

545

إدارا الغضب والعنف عنا الرياضيين

121

إدارا اللوجستك

1815

إدارا اللوجستيات :اإلمااد والتوزيع اللادي األخضر

1711

اإلدارا اللالية العامة

1090

اإلدارا اللالية تحليل وتقييم اللؤسسات

1718

إدارا اللخاطر اللالية

905

اإلدارا اللارسية الحايثة من منظور علم النظم

1217

إدارا اللشاريع الريادية وحاضنات األعلال

1712

إدارا اللشاريع اللعاصرا

1780

اإلدارا اللعاصرا لإلنتا والعلليات

1808

إدارا اللعرفة فا اإلدارا التربوية

1225

إدارا اللعرفة والفكر التنظيلا

1793

إدارا اللعرفة :استراتيجية لتطوير األداء

1777

إدارا اللعلومات فا السنة النبوية :دراسة موضوعية

425

إدارا اللكتبات الجامعية فا البيئة الرقلية

39

إدارا اللنزل واألسرا :التابير اللنزلا فا النظافة والتر يا

1669

إدارا اللواد والتج يز :اللفاهيم ،األساسيات ،االستراتيجيات

1813

إدارا اللوارد البشرية فا النظام التعليلا :اللعلم ،ماير اللارسة ،اللشرف

1232

التربوي
إدارا اللوارد البشرية :رؤية استراتيجية وتطبيقات عللية حايثة

1726

إدارا اللوارد البشرية :ماخل عللا تطبيقا

1093

764

إدارا اللوهبة :ماخل إداري استراتيجا

1723

إدارا الوقت فا العلل الرياضا

1797

إدارا رأس اللال البشري كلاخل إلدارا اللعرفة

1733

إدارا عالقات الزبو

1825

إدارا مخاطر القروض فا البنوك التجارية

890

إدارا مخاطر اللشاريع االحترافية :بين النظرية والتطبيق

1785

إدارا مصاريف الطاقة فا البنايات الحكومية

1100

اإلدراك االستراتيجا اإليرانا بعا  :2011دراسة سلوكية تحليلية

837

إدوارد سعيا ونقا تناسخ االستشراق :الخطاب ،اآلخر ،الصورا

1959

إرث الام :العالقة الللتبسة بين الجالد والضحية

2018

إرث فينا

3199

اإلر اد اللارسا

1275

اإلر اد والصحة النفسية

،1168
1175

اإلرهاب اإللكترونا

1129

اإلرهاب :االنتلاء الوهلا للرض حقيقا

640

إساءا قراءا التفكيك فا ال رمينوطيقا الغربية

205

إسحق فرحا  :العالم واللعلم (قصة حياا )2018-1934

3040

اإلسالم والحياا

209

اإل ارات الكالمية فا الحكم العطارية

437

اإل راف والتقويم فا التربية والتعليم

1234

اإل راف والتوجيه فا اإلدارا الرياضية

1735

إ راقات فا فلسفة الفن والجلال

1853

إ كالية التأويل فا ترويج الخطاب الكرافيكا اللعاصر

1874

إ كالية التحيز للحااثة الغربية من منظور عبا الوهاب اللسيري :دراسة تحليلية

203

نقاية مقارنة
إ كالية تلويل التنلية اللحلية

1089

اإل ار اإلعالما

609

إصابات الرأس لاى الرياضيين

1651

إصابات الرباط الصليبا لاى الرياضيين

1652

إصابات القام لاى الرياضيين

1653

765

إصابات اللالعب الرياضية :تشخيص ،عال  ،تأهيل

1657

إصابات مفاصل الرسغ واللرفق فا اللالعب الرياضية

1655

إصابة الكتف لاى الرياضيين وبرامج العال الطبيعا

1654

اإلصالح اللؤسسا ودوره فا التنلية االقتصادية

944

اإلصالحات االقتصادية فا الاول النامية :دراسة بعض التجارب

867

اإلصالحات السياسية فا األنظلة الللكية العربية

786

إضاءات تربوية فا بناء اللناهج الاراسية وتنظيل ا :رؤية تربوية للعطيات القر

1357

الحادي والعشرين
إضاءات حول التنلر

146

اإلطار العام للاولة واللجتلع األردنيين وتكوين اللجتلع األردنا

728

اإلطار القانونا للسؤولية اإلدارا عن األمن الاوارا وأثر اتفاقية تريبس واتفاقية

1021

التجارا الحرا األردنية – األمريكية
إعادا التأهيل النفسا لالعبين عقب اإلصابة

166

إعادا التأهيل وبرامجه فا اللجال الرياضا

1656

إعادا هناسة العلليات اإلدارية فا اإلدارا اللارسية :مقاربة تطويرية

1216

اإلعاقة الصوتية لاى اللصاب بلرض الباركنسو

1641

إعانة اللبتارين على ف م األربعين

403

اإلعجاز العللا فا القرآ الكريم

368

اإلعجاز الفنا فا القرآ الكريم والللسات البيانية :آيات قرآنية ،أسباب النزول،

363

بالغة فصاحة ،بيا  ،لغة
اإلعااد النفسا والصفات النفسية لالعب الناجح

1917

إعااد معلم التربية البانية

1207

اإلعالم االقتصادي ودوره فا تنشيط اقتصاديات البلاا

622

اإلعالم التطبيقا

589

اإلعالم التفاعلا

616

إعالم التنظيلات اللتطرفة

1128

اإلعالم الجايا والشباب العربا

610

اإلعالم السياسا والتحوالت التلفزيونية

611

اإلعالم العربا وأزمة سوريا :التقاطعات والتباينات الحادا

597

إعالم اللست لك

628

اإلعالم فا اللنظور اإلسالما

263

766

اإلعالم والتنلية اللستاامة

599

اإلعالم والسلطة السياسية فا الجزارر

602

اإلعالم والعالقات العامة :األسس واألخالقيات والنظريات الناظلة

1830

اإلعالم والعوللة

600

اإلعالم والنخبة :جالية التأثير واللؤثر فا صنع القرار

615

اإلعالم وال وية العربية

590

اإلعالم ووحاا األمة

604

اإلفرازات الل بلية :حقيقت ا وأسلاؤها وأنواع ا وأسباب ا وأماكن ا ومكونات ا

485

وط ارت ا وعام نقض ا للوضوء
إلى أي اء

2482

إمااد الكرم فا تفسير خير الكلم

298

اإلمالء على رح اللحلا للورقات فا أصول الفقه محلى باألدلة والتطبيقات

1512

إ فا ذلك آلية

236

إنارا العقول فا تبليغ دعوا الرسول

411

اإلنترنت وبناء الحقارق االجتلاعية لاى الشباب اللراهق

646

اإلنسا فا القرآ

357

اإلنسا فا فلسفة ابن سينا

199

اإلنسا والقااسة فا اللقاربة الفلسفية الاينية عنا مارسيا إلياد

191

إنشارية التفاصيل فا الرواية العربية

2508

إننا طلوح

2933

إن ا تذكرا

244

اإلوزا والبيضة الذهبية

2774

اإليجابية فا حياتنا :اباأ حياتك من جايا

139

اإليقاع الحيوي فا اللجال الرياضا

1932

اإليلا بالرسل

2709

االبتكار واللعرفة فا إدارا اللنظلات

1788

ابستيلولوجيا األخالق عنا كانط

178

ابن البيطار :النباتا والصياالنا

3057

ابن ال يثم :الطبيب وعالم الرياضيات

3058

ابن بطوطة :اللستكشف

3059

ابن خلاو  :للؤرخ

3053

767

ابن سينا :خبير فا الطب وعلم التشريح

3064

ابن عربا فا الفتح اللكا :االنتقاص من القار اللحلاي

280

ابن كوجك

2353

ابن ماجا :اللستكشف والبحار

3060

ابن يونس :الفلكا

3054

ابو الراكز

2340

االتجاه اإلصالحا فا التفسير اللعاصر

311

االتجاه الباوي فا الشعر العباسا فا القرنين الرابع والخامس ال جريين

2071

االتجاهات اإلصالحية فا الاولة العثلانية 1789 - 1623

3143

اتجاهات الحااثة فا الفكر اإلسالما اللعاصر على ضوء الترافع العقاي

271

االتجاهات الحايثة فا أدب األطفال

1961

االتجاهات الحايثة فا اإلدارا الفناقية

1674

االتجاهات الحايثة فا الخامة االجتلاعية اللارسية

710

االتجاهات الحايثة فا اللراجعة

1697

االتجاهات الحايثة فا تاريس التربية الرياضية

1926

االتجاهات الحايثة لرياضة السباحة :تاريخ ،تعليم ،تاريب ،قانو

1950

االتجاهات الفكرية فا الوطن العربا بعا الخالفة العثلانية

763

االتجاهات اللستقبلية للسياسة الخارجية األمريكية فا ضوء التحايات الااخلية

827

والخارجية
اتجاهات حايثة فا التربية العللية

1311

اتجاهات معالجة القضايا اللعاصرا فا وسارل اإلعالم

623

االتحاد قوا

2687

اتخاذ القرارات اإلدارية فا منظلات األعلال

1772

اتخاذ القرارات التربوية واإلدارية بين الواقع والطلوح

1219

اتخاذ القرارات وجودا العلل

1770

االتساق واالنسجام فا عيو البصارر للحلا البشير االبراهيلا :دراسة نصية

1430

تطبيقية
االتساق واالنسجام فا مقاالت اللرأا العُلانية :جرياا عُلا أنلوذجا ً

52

االتصال اإلداري فا البيئة الرقلية

1805

االتصال التنظيلا والسالمة الل نية فا اللؤسسات الصناعية

1806

االتصال الابلوماسا فا ظل ثورا االتصال

825

768

االتصال السياحا الاولا

938

االتصال اللؤسساتا

1803

اتصال اللؤسسة بين النظرية والتطبيق

1804

االتصال واإلر اد الل نا

1276

اتصل باإلسعاف

2975

االتفاقيات الاولية واإلقليلية للكافحة اإلرهاب

961

االتفاقيات الاولية والعربية واللعايير الاولية للكافحة جرارم غسل األموال

1033

اثر إجراءات التحقيق االبتاارا اللعيبة على أدلة النيابة العامة :دراسة مقارنة

1037

احتار نبضا

2451

االحتراق والضغط النفسا لاى الرياضيين

1920

اختبارات الضغط اللصرفا

885

اختبر معلوماتك التاريخية100( :سؤال وجواب فا اللعلومات التاريخية)

2990

اختبر معلوماتك السياسية 100( :سؤال وجواب فا اللعلومات السياسية)

947

اختبر معلوماتك فا اللغة العربية( :فا  100سؤال وجواب)

1411

االختصاص االستثنارا ألفراد األمن العام فا التحقيق االبتاارا :دراسة مقارنة

1038

االختالف اللفظا فا آيات القرآ الكريم اللتشاب ات :دراسة صرفية داللية

348

اخضع لجحيم جواي

2437

االدخار وتلويل التنلية

951

ازدواجية الثقافة وال وية فا الرواية العربية بعا االستعلار

2589

االستثلار فا قانو صكوك التلويل اإلسالما األردنا رقم ( )30سنة 2012

520

استاعاء الشخصيات التاريخية فا الشعر العباسا حتى ن اية القر الرابع ال جري

2073

االستاالل فا اللنطق وتطبيقاته فا اللسانيات

1445

استراتيجيات التخطيط التنلوي الريفا

731

استراتيجيات التذكر ودورها فا تنلية أداء الذاكرا العاملة

126

استراتيجيات التعامل مع األ خاص ذوي اإلعاقة من خالل الفن التشكيلا :اللوهبة

1283

وتحاي اإلعافة
استراتيجيات التعامل مع صعوبات التعلم

1278

استراتيجيات التعلم والتعليم فا ضوء اقتصاد اللعرفة

1164

االستراتيجيات التلويلية لألسواق اللالية

893

استراتيجيات العالقات العامة فا إدارا األزمات

1837

استراتيجيات القيادا اإلدارية بين اآلليات والتخطيط

1756

769

استراتيجيات القيادا اإلدارية بين األسلوب والتحليل

1755

استراتيجيات القيادا اإلدارية بين السياسة والللارسة

1757

استراتيجيات القيادا اإلدارية بين الفاعلية واالرتقاء

1758

استراتيجيات القيادا اإلدارية بين اللن ج واالبتكار

1759

استراتيجيات اللعلم للتاريس الفعال:

1200

استراتيجيات اللنشآت بين الفلسفة والتحليل االقتصادي

879

استراتيجيات حايثة فا إدارا الصف وتنظيله

1213

استراتيجيات حايثة فا تعليم اللغة العربية

1246

استراتيجيات فا التعلم الحركا

114

استراتيجية التعليم اللتلاز اإللكترونية

1266

استراتيجية الكايز اليابانية بين اإلدارا والتطوير (),I ZET

1810

استراتيجية الكايز اليابانية بين اللف وم والللارسة (),I ZET

1811

استراتيجية الكايز اليابانية بين اللن جية والتطبيق (),I ZET

1812

استراتيجية الكيا الص يونا بين تسوية القضية الفلسطينية وميزا القوى الاولا

3146

بعا أوسلو بااية األلفية الثالثة
استراتيجية اللوارد البشرية

1731

االستراتيجية :من ج الللارسات اللتكاملة ،التفكير االستراتيجا ،التخطيط

1751

االستراتيجا ،اإلدارا االستراتيجية
استعادا اللياقة واالستشفاء الرياضا

1610

االستعارا فا اللسرح :دراسة فا أداء الللثل

1903

االستعراضات العسكرية باللغرب واألنالس خالل العصر الوسيط

3129

استغالل مياه الرافاين فا القانو الاولا :دراسة مقارنة

968

االستغناء فا الحروف واألفعال واألسلاء :دراسة نحوية املة

1493

االستنساخ

1847

اصااء نقاية :دراسات ومقاالت وعروض وآراء فا ماونة فر ياسين القصصية

2534

اضطراب التوحا فا ضوء النظريات اللختلفة

1644

االضطرابات السلوكية :التعريف ،النظريات اللفسرا ،أبرز األ كال

105

اضطرابات السلع عنا األطفال

1291

االضطرابات والضغوطات النفسية فا ضوء البرمجة اللغوية العصبية

110

االعتراضات اللغوية فا تفسير ابن عرفة 803هـ

1500

اعتلاد برامج التربية الخاصة فا ضوء اللعايير العربية واألجنبية

1282

770

اغضب واصرخ :من استغضب ولم يغضب ف و حلار

232

االقتصاد األخضر من النظري إلى التطبيق

858

االقتصاد الجزرا التطبيقا ودوره فا إدارا اللشروعات

940

االقتصاد الاولا

920

االقتصاد الاولا نظريات وسياسات

925

االقتصاد الرقلا

860

االقتصاد الزراعا :النظرية والتطبيق

930

االقتصاد القياسا :نظرية وأداء وتجارب

863

اقتصاد اللعرفة والسياحة( :تحليل معاصر لعالقات وتطبيقات)

937

اقتصاديات البيئة والتنلية اللستاامة :األسس واللبادئ النظرية

914

اقتصاديات النظم البيولوجية والتحايات البيئية فا القر  21ومواج ت ا

1130

اقرأ ولو

،1325
1326

اقطفنا مرتين

2236

االكتئاب :أسبابه ،أعراضه ،أنواعه ،طرق عالجه

1643

اكتساب الللكية بالحيازا فا القانو اللانا األردنا

1053

اكتشاف وتنلية مواهب الطالب وتفوق م

1301

اكتشافات عللية مليزا

1539

اكتشافات ملتعة

13

امتلكتنا دو أ تحبنا

2434

امرأا حجرية

2279

امرأا من ماء وطين

2124

امرأا نجت بأعجوبة

2864

امرؤ القيس

3071

االنتباه من منظور إداري

129

االنزياح فا السينلا

1473

االنزياح فا عر السياب

2133

انعتاق

2412

انعكاسات اللسلسالت التلفزيونية على القيم األسرية

624

انفرادات القراء عنا ابن الجزري فا كتابه النشر فا القراءات العشر  :أبواب

327

األصول من باب االستعاذا إلى باب ياءات الزوارا جلعا ً ودراسة

771

انفصال جنوب السودا وانعكاساته محليا ً وإقليليا ً

3208

انكسر الشر

2685

ب
باب اليغلق

2586

الباراسايكولوجا بين النظرية والتطبيق

94

بارانويا القصياا العربية فا القرو الوسطى

2076

باقة ورد :أنا يا وحكايات ومرايا

2140

البايوكينلاتيك الرياضا

1912

بايولوجيا الرياضة والج ا البانا

1617

البحث الااللا والنحوي فا علاا الحفاظ فا تفسير أ رف األلفاظ للسلين الحلبا

1505

 756هـ
البحث الصوتا فا روح كتاب سيبويه فا ضوء اللسانيات اللعاصرا

1447

البحث عن الغفرا  :رواية

2426

البحث عن جلل اللحامل

2488

البحث عن مساحة

2538

البحث فا التربية الخاصة :التصليلات واللناهج والتطبيقات

1280

بحر ماينة كلباء

2297

بحوث فا األدب والنقا :تحليل أدبا فا البنية والرؤيا

2019

بحوث فا التاريخ اإلسالما

3117

بحوث لغوية مرادفات ا وأحكام ا فا الذكر الحكيم

1508

بحوث مقارنة فا الفقه اإلسالما

480

بحوث مياانية تخام النظرية البنارية

1253

باارل االحتجاز فا قانو األحااث األردنا رقم  32لسنة  :2014دراسة مقارنة

1042

بااية طريق

1303

براد اللوتى :مسرحيات

2315

البراري

2094

البرامج اإلر ادية :األساليب والفنيات

170

البرامج التربوية لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة

1286

البرامج الثقافية اإلذاعية

1890

772

برامج تحفيظ القرآ الكريم وطرارقه فا جلعية اللحافظة على القرآ الكريم

324

براميل سامة

2986

برمجة الطفل

151

برنامج  O Enفا العلوم

1310

برنامج تعليم العربية عن بعا للطالب األتراك

1530

برنامج تعليلا محوسب لتحسين م ارات القراءا لذوي صعوبات القراءا

1294

بروتوكول إنتا نباتات الجزر اللعالة جينيا ً

1577

بروحا جناي

2640

بروكا حكاية الفتى رضا

2405

بريا 156

2334

بريطانيا ولعبة السلطة فا العراق التيار القوما والطارفية السياسية

829

بصلة عرية متليزا :قراءات فا عر عز الاين اللناصرا

2206

بصيرا علياء

2280

بعثرات أنثى وردية :نصوص نثرية

2878

بعا آخر

2612

بعا الرحيل

2961

البعا السياسا لألرلة اللعصومين ودوره فا دعم الوحاا الوطنية فا العراق بعا

775

عام 2003
بعاالرحيل خواطر من نور

2903

بعانا عود أخضر

2877

بعض اللظاهر الحضارية البيزنطية فا منطقة األغوار الجنوبية

3198

بعيااً عنك للئات السنين

2613

بغااد عروس الواليات العربية اإلسالمية

3158

بقعة علياء

2383

بكاء الرمال

2591

بال أجنحة

2125

بالغة التحول النصا وسلطة التأويل فا الشعر العراقا اللعاصر :قراءا فا

1475

حفريات اللعرفة ال رمنيوطيقية لللسكوت عنه واللضلر واللتبقا
بالغة التصوف :دراسة بالغية فا التارية الكبرى البن الفارض

2044

بالغة الحجا بين التخييل والتاليل

2007

بالغة الرسارل الصوفية :رسارل ابن عربا نلوذجا ً

2841

773

البالغة العربية الوافية (اللعانا ،والبيا  ،والبايع)

1474

البالغة العربية :علم اللعانا والبيا والبايع

1459

بالغة القصياا الحايثة :تلظ رات الشكل وتجوهرات الااللة (قراءات فا عرية

2264

عبا الرزاق الربيعا)
البالغة اللفترى علي ا بين األصالة والتبعية

1465

البالغة فا القرآ الكريم والحايث النبوي

350

البالغة والتواصل فا العلوم اإلنسانية

1463

بالل والببغاء

2711

بلغة الغواص فا األكوا إلى معا اإلخالص فا معرفة اإلنسا

197

بلاذا يفكر العالم؟

673

البناء الذهنا لللفاهيم :بحث فا تكامل علوم اللسا وآليات العرفا

1464

البناء الفكري فا الحايث النبوي :دراسة تأصيلية

388

بناء دالاللة اللف وم فا القرآ نحو من ج توحياي لقراءا مفاهيم نصوص القرآ

293

البنارية والتفكير االستااللا فا طرارق التاريس :أبلتو أنلوذجا ً

1184

بنت من اتيال

2466

بنش مارك :رواية

2363

بنك اللعلومات اللتنوعة

01

بنو آدم بعا خرو أبي م من الجنة

233

بنو أمية فا األنالس ودورها فا الحباا العامة ( 422 - 138هـ1030 - 755/م)

3134

البنوك اللركزية (الواقع والتحايات) :بنك الجزارر (دراسة تحليلية تقييلية)

888

بنية اإلعااد للعللا اللرحلة االبتاارية

1302

البنية اإليقاعية فا عر عز الاين اللناصرا :دراسات نقاية

2207

البنية الارامية فا عر محلود درويش

2303

البنية الااللية لللشاها التصويرية فا الفن اإلسالما

1856

بنية الشخصية فا الرواية العُلانية

2664

بنية الكتابة فا الرواية العربية :أسئلة التاوين ومتابعة األثر (العراق أنلوذجاً)

2622

بنية الكتابة فا القصة العربية اللخيلة وأسطرا الواقع :العراق أنلوذجا ً

2561

بنية الكتابة فا قصياا النثر :أساليب النص ومحلوالت التأويل

1993

ب اء الاين بن ااد :اللؤرخ األديب 632 - 539هـ (سيرا صالح الاين)

3074

الب اء باق فينا ومعنا

2931

ب اء طاهر :الرواية والتسريا

2821

774

الب اء فا تاريخ حضرموت

3200

ب اء ولعبة االختباء

2712

ب تا

2442

ب جة اللوز

2880

بوح أنثى مليئة بالحبر

2865

بوح الزيتو

3032

بوح الكللات :خواطر أدبية

2895

بوح عجلو

2247

بوح قلم

2917

بوسعا أ أقول

2202

البوسنة وال رسك خالل الحكم العثلانا

3101

بيئة التعلم الفعال فا التربية الرياضية

1346

البيئة الرقلية لإلعالم واالتصال :مراجعة لنظرية حراسة البوابة

587

بيئة العلل اإللكترونا اإلعالما بين تلوث اللعلومات ومعايير اللصااقية

51

البيئة فا التراث الفكري والفقه التشريعا

1131

البيئة وأثرها على حقوق الطالب فا التحصيل الاراسا

1231

بيادق الضالين

2541

البيارق

245

بياض الثلج

2775

بياض الثلج واألقزام

2694

البيا للختصر السيرا النبوية فا القرآ

405

بيت العنكبوت بين التفسير الاينا والتفسير العللا

307

بيت النخيل

2347

بيتر با

2776

البيع الشخصا

1827

البيع الشخصا وإدارا العلليات البيعية

1818

بين أزهار الياسلين

2137

بين االبتالء الربانا والعقوبة اإلل ية :هل اللصيبة التا تصيبنا ابتالء أم عقوبة

268

بين الشيخ واللريا

2556

بين القوا والضعف

2876

بين جارا الحياا

2922

775

بين حل الاولتين وحل الاولة الواحاا

819

بين ود وورد

2198

البينات فا اللواد اللانية والتجارية دراسة مقارنة

1078

بينوكيو

2777

البيوسيلياريات من الطاقة إلى اللعنى

1585

ت
تأثيث اللسكن وتجليله

1672

تأثير التغير فا القيادا السياسية على مشاركة اللرأا السياسية فا األرد واللغرب

652

والبحرين :دراسة مقارنة
تأثير اللسطحات اللارية اللجاورا فا طقس ومناخ العراق

1563

تأثير ال رولة اللنتظلة بصارية الوز أو باون ا فا ضغط الام العالا

1637

تأريخانية العروي :أداا نقاية لتحايث اللجتلعات العربية

3119

التأسيس ألسس معرفية للن وض بواقع اللغة العربية

1409

تأصيل الحااثة :تاريس التاريخ اإلسالما فا ظل التحايات اللعاصرا

1348

التأكا من ف م واستيعاب الطلبة

1256

تألق النص :ظواهر أسلوبية فا األدب والنقا

2015

تأمالت فا تاريخ اللجتلع الجزارري اللعاصر( :قوانين الحركة ومبادىء الفعل)

720

تأمالت فا علر الثلانين :تسع مقاالت للشيخوخة

2827

التأمين على األ خاص

1152

تأويل ال وية :قراءا سوسيو ثقافية فا الشعرية العراقية اللعاصرا جيل التسعينات

2250

تاء التأنيث الساخنة

2610

تار ة فا دنيا ال يام

2897

تاجر الاين :نلوذ الستغالل الاين فا أغراض سياسية

766

تاريخ أوروبا فا عصر الن ضة

3094

التاريخ االجتلاعا للقاس العثلانية  :1900 - 1700بحوث ودراسات

3179

التاريخ االقتصادي للقاس العثلانية  1900-1850بجوث ودراسات

3180

تاريخ الحضارا العربية اإلسالمية

،3109
3111
824

تاريخ الابلوماسية العربية ومفاهيل ا اإلسالمية

776

تاريخ الاولة البيزنطية

3099

تاريخ الشعر العاللا من (الزمن الغابر ) إلى (العصر الحاضر) :رصا أدبا

2100

مقار من منظور إسالما من قبل الليالد إلى 1875م
تاريخ الشعر العاللا من (الزمن الغابر) إلى (العصر الحاضر) من -1876

1962

1980م
تاريخ الشعر العاللا من (الزمن الغابر) إلى (العصر الحاضر) من -1981

1963

2018م:
تاريخ الشيخ ظاهر العلر الزياانا حاكم عكا وبالد صفا

3168

تاريخ الطب األردنا الحايث

1589

تاريخ الفكر األنالسا فا العلوم النقلية

3096

تاريخ الفن األوروبا

1855

تاريخ اللسللو السياسا والحضاري فا بالد األنالس

3132

تاريخ بالد الشام االجتلاعا والفكري فا مطلع الع ا العثلانا 1600 -1516

3140

تاريخ بنا إسراريل وجزيرا العرب من التاريخ الليثولوجا إلى الجغرافيا ال ر

2997

منيوطيقية :مراجعات من اجية فا نلاذ تاريخية معاصرا
تاريخ تطور العلوم الطبية عنا العرب فا العصر العباسا 132هـ 656 -هـ749/م

1588

 1258متاريخ عشيرا الزيادات فا الفحيص 1950-1850

3086

تاريخ علم اللكتبات

30

تاريخ كناا

3209

التاريخ والسنن التاريخية فا كتابات النورسا

234

تانيال وجه الحياا اآلخر

2475

التبادل الرمزي فا قبيلة بنا أحلا( :ال يبة نلوذجاً)

1382

تبا ير صباحية على ماراا أدبية

2914

التبراع نساء على أجنحة الشعر

2258

التبيا للعلم لغة القرآ

1259

تجارب صفية للختلف اللراحل اللارسية

1173

تجايا الخطاب النقاي فا ضوء علم النص

2004

تجايا اللن ج فا دراسة أصول الفقه

452

التجربة الشعرية الصوفية عنا محا الاين بن عربا من خالل ديوانه ترجلا

2043

األ واق

777

التجربة الكورية

872

تجربتا مع الصم

1292

التجسس بين اإلباحة والتجريم

524

تجليات األدب اللقار  :تأثير ألف ليلة وليلة فا األدب الفرنسا

2977

تجليات الشعر اللعاصر

2167

تجليات العنف ضا اللرأا فا األدبين اإلسراريلا والعربا :دراسة تحليلية مقارنة

1966

تحت جناح سحابة

2528

تحت جناحا الللزق تستريح الريح

2161

تحت ظل القلم

664

تحت ظالل جرا الزيزفو

2654

التحايات األمنية التا تواجه األرد فا ظل أزمة اللجوء السوري

806

تحرر من ق رك

133

تحرير الخامات واللنظلة العاللية للتجارا

1376

تحريف التوراا ضلل اللؤرخين

566

تحريم األرلة لزوا اللتعة اللشرع فا فكر الفرقة اإلمامية اإلل ية اإلثنا عشرية

501

التحضر ومجتلع اللانية

733

تحفة آل مكتوم فا علوم الفيزياء والنجوم

1551

تحفة الكرام فا عقارا اإلسالم

433

التحكيم بالعقود اإلدارية (التحكيم بعقود الاولة) :دراسة مقارنة

985

التحكيم بين الزوجين :دراسة فق ية قانونية مقارنة

499

التحكيم فا اللواد اللانية والتجارية كنظام قانونا قضارا اتفاقا من نوع خاص

1081

وفقا ً لقانو التحكيم األردنا رقم  31لسنة  2001واللعال بالقانو رقم  16لسنة
2018
تحليل السياسة :اللفاهيم والللارسات

1097

تحليل الشخصية

136

التحليل الصحفا اإلخباري الورقا واإللكترونا

54

تحليل اللواقع الصناعية من منظور جغرافا

929

تحليل النص القرآنا فا سياق الحلا والتسبيح :دراسة فا مستويات اللغة

338

تحليل سور القرآ

376

تحليل وتقييم أداء اللصارف التجارية واإلسالمية

543

تحليل وتنظيم نظم اللعلومات اللحاسبية

1776

778

التحول الايلقراطا فا الوطن العربا :بحث فا إمكانية تااول السلطة سلليا ً

772

التحوالت الطورية فا اللواد ال ناسية

1662

تحوالت القانو اإلداري فا ظل العوللة

996

تحوالت اللجاز فا الفكر العربا اللعاصر :بحث فا بالغة الفجوات واالمتالءات

1476

تخاصم أهل النار فا ضوء القرآ الكريم والسنة النبوية اللط را

445

التخطيط اإلقليلا :أسس ومبادئ

725

التخطيط االجتلاعا وتطوير العشواريات

724

التخطيط االستراتيجا فا اللجال الرياضا

1910

التخطيط االستراتيجا للواج ة األزمات فا منظلات األعلال

1782

التخطيط التربوي

1236

التخطيط التعاقبا والتطور الوظيفا

1730

التخطيط السياحا من أجل تنلية سياحية مستاامة

933

التاابير الشرعية فا تحقيق السلم االجتلاعا :دراسة تأصيلية تطبيقية

553

التااخل الفنا بين األدب والفنو

1854

التااعيات اإلقليلية للفشل الاوالتا فا منطقة لال أفريقيا

1103

التااولية السردية فا خطاب األقصوصة النسارية

2636

تااولية اللجاز :فا كتاب ن ج البالغة لإلمام علا رضا هللا عنه

1469

تااولية سياق الحال فا الفعل الكالما :دراسة تحليلية تطبيقية

1515

تابر القرآ الكريم بين الواقع واللأمول

291

التابير اللنزلا

1675

التاخالت الخارجية وأثرها فا تفتيت السودا

820

تاريب السباح الصغير/أسس ومبادئ لللارب واللتارب

1930

تاريب اللارب اللتابع = Coach

1739

تاريب اللارب اللنسق = DeeHpHDeDmu

1740

تاريب اللارب الناصح = n hDmu

1741

تاريب اللستخامين فا اللنظلات العامة

1743

تاريب اللعللين داخل اللارسة اإلطار الفكري واللن جا

1208

التاريب على م ارات العال الجالا السلوكا ( tdاألدلة وأوراق العلل)

1647

التاريس بين توظيف التقنيات واستخاام االستراتيجيات

1263

التاريس :م اراته واستراتيجياته

1210

التاقيق الااخلا للتثبيتات فا اللؤسسات االقتصادية

1694

779

تاوينة

2885

ترابط الكارنات دليل إلى هللا

440

التراث الشعبا األردنا فا ماينة اللفرق وجوارها من خالل أر يفات وزارا

1388

الثقافة
ترانيم

2268

الترب الجبسية :تواجاها ،صفات ا ،مشاكل ا ،إدارت ا

1565

التربية اإلسالمية والعبادا

215

التربية اإليلانية لألطفال :اإلجابة على أسئلة األطفال اللحرجة فا مجال الفقه

436

والعقياا
التربية البانية

1613

التربية البيئية فا اللناهج التعليلية

1352

التربية الجلالية واإلبااع األدبا :مقاربة ديااكتيكية

2195

التربية الجلالية واإليقاع الحركا

1615

التربية الجلالية ودورها فا اإلنلاء التربوي

73

التربية الصحية والصحة الرياضية :صحة مارسية ،تركيب الجسم ،تغذية

1619

الرياضيين
التربية اللستقبلية ومنظومة اللارسة

1223

التربية بالقيم واالنتلاء الوطنا

636

تربية ذوي االحتياجات الخاصة

1288

التربية :أصول ا وفلسفت ا عبر العصور

712

الترجلة اإلعالمية :األسس والتطبيقات

618

ترجلة باخ

2220

الترجيح النحوي فا البحر اللحيط ألبا حيا األنالسا 745هـ

1490

تركيا فا منظور العثلانيين الجاد

832

ترنيلات على هامش الحياا

2093

ترويج وتلويل اللنشآت :اللشروعات الصغرى والصغيرا واللتوسطة

913

ترويض النسر

2343

التزكية تصوف أهل السنة من خالل رح منظومة اللباحث األصولية البن البنا

283

السرقسطا
التسعينات :مجلوعة قارا نظلت بعا بلوغ الشاعر التسعين من العلر

2281

تسكن ا روح مالك

2641

780

التسويق اإللكترونا فا القر الحادي والعشرين

1828

التسويق الاولا

1817

التسويق الريادي :نظرا تكاملية

1819

التسويق الرياضا

1821

التسويق السياسا لألحزاب السياسية وتأثيره على إدراك الناخب

802

تسويق الكللة اللنطوقة

1829

التسويق اللصرفا الحايث :إدارا ،استراتيجيات ،خطط

1820

التسويق اللصرفا :ماخل صناعة الخامات اللصرفية واللالية

891

التسيير البنكا( :إدارا البنوك)

887

التشبيه البليغ فا ن ج البالغة :أزمة الترافض وثنارية أنا اآلخر

1483

تشريعات التجارا اإللكترونية مع رح مجلل لقانو اللعامالت اإللكترونية

1070

األردنا رقم  15لسنة 2015م
التشريعات الجزارية والعقابية فا مللكة البحرين

1045

تشريعات قانونية وحوافز ضريبية

1013

التشوهات القوامية والرياضة

1635

التصلب اللويحا اللتعاد من منظور نفس عصبا معرفا

1591

تصليم البحث النوعا :دراسة معلقة فا خلسة أساليب

08

تصليم البحث وأساليبه اإلحصارية

11

تصليم التعليم لللحتوى الرقلا

1268

التصليم التعليلا بين النظرية والتطبيق

1158

التصليم ال ناسا واإلنشارا للتقاطعات األرضية واللجسرا

1666

تصليم واج ات اللستخام التفاعلية

19

التصور العقلا والتاريب الذهنا لاى الرياضيين

1934

التصوف والطرق الصوفية فا الجزارر

282

التصوف والطريقة القادرية

284

التصويت اإللكترونا وتحاياته والرقابة الاولية عليه

801

التصوير التلفزيونا :فن اإلعااد والتج يز

44

التضليل والتحريف فا كتاب إحياء علوم الاين ألبا حاما الغزالا

449

التطبيق العروضا

1523

التطبيقات اإلحصارية فا مقاييس التربية الرياضية

20

تطبيقات العال االجتلاعية والسياسية فا اإلسالم

528

781

التطبيقات العللية فا إدارا اللوارد البشرية باللؤسسات العامة والخاصة

1721

التطبيقات العللية فا فلسفة التربية البانية والرياضية

1913

التطبيقات واللنصات السحابية

1271

التطرف والناس :استطالعات الرأي العاللية حول تنظيم الاولة داعش

1127

تطور الفكر الجغرافا

3000

تطور النظام السياسا فا باكستا 1999 -1947

769

التطوير التنظيلا وآليات إدارا التغيير باللؤسسة

1789

تطوير الذات والعلل

78

تطوير الكفاءات البشرية والتليز فا األداء

1738

تطوير اللناهج الاراسية لتنلية القيم الوطنية :دراسة تطبيقية

1363

تطوير نظام قانونا أردنا لعقا اللشاركة اللتناقصة اللنت ية بالتلليك

1066

التظلم اإلداري :دراسة مقارنة

999

تعارض الاالالت فا البرنامج األصولا :بحث فا قواعا الجلع والترجيح

470

التعايش السللا واألمن اللجتلعا

273

تعادية األسلوب :دراسة نقاية فا الخطاب البصري

1876

تعايل السلوك اإلنسانا :دليل العاملين فا اللجاالت النفسية والتربوية واالجتلاعية

134

التعريف اللصطلحا :دراسة فا ضوء اللصطلحية الحايثة

1526

التعريف باللاارس التكريتية فا التراث الحضاري لبالد الشام والعراق ومصر

1196

والسعودية
التعريف بين التراث العربا والفكر الغربا :دراسة مقارنة

101

التعسف فا إجراءات التحقيق الجزارية

1121

التعصب والعنف فا اللجال الرياضا

1126

تعظيم العظيم

442

تعقبات اإلمام الذهبا فا الليزا على اإلمام ابن عاي فا الكامل

394

تعقبات الحافظ الذهبا على اإلمام ابن عاي فا الرواا الذين لم يجا لللتقامين في م

396

قوالً فا كتابه الكامل فا ضعفاء الرجال :دراسة نقايه
تعلم اإلنجليزية

1534

تعلم الصينية مع خطاب

1457

تعلم العربية مع خطاب بالصينا

1458

التعلم الفعال

1182

تعلم اللغة اإلنجليزية باو معلم

1533

782

التعلم اللستنا إلى التحفيز :حقيبة التطوير الل نا لللعللين

1188

التعلم النشط وفاعلية فا تنلية الل ارات التاريسية

1181

التعليقات اللغوية لألزهري فا كتابه ت ذيب اللغة

1416

التعليم اإللكترونا لذوي االحتياجات الخاصة

1270

تعليم التفكير اإلبااعا والناقا فا اللاارس

1190

التعليم العالا :القضايا اللعاصرا من منظور إصالحا

1373

تعليم العربية للناطقين بغيرها :رؤية استشرافية

1528

تعليم الفروسية للصغار واللبتارين

1957

التعليم اللستلر :جوانب نظرية ونلاذ تطبيقية

1153

التعليم فا الوطن العربا :قضايا وإ كاالت

1193

التعليم فا رق األرد منذ أواخر الع ا العثلانا وحتى االستقالل 1946 -1886م

1194

التعليم فا عالم متغير :الحلول الللن جة

1274

التعليم والتعلم الللتع للعلوم

1306

التعويض عن سلب الحرية

1025

التغاير األسلوبا فا التعبير القرآنا

339

تغذية األطفال

1677

التغذية الرياضية والتسلم الغذارا

1608

التغذية الرياضية واللياقة البانية

1606

التغذية الرياضية واللكلالت الغذارية

1602

التغذية الرياضية ومرحلة اللراهقة

1603

التغذية والحالة النفسية للرياضيين

1607

التغليف :اتجاهات الجل ور نحو تغليف اللنتجات

1807

التغيرات االجتلاعية وأثرها على النظام التربوي

1224

التغيرات اللناخية بين الحقيقة والخيال :الحقارق العللية والرهانات الجيوستراتيجية

1562

التغيرات اللناخية فا الوطن العربا :اللاضا والحاضر واللستقبل

1564

التغيير فا حياتنا خطوات فا الطريق الصحيح

638

التغيير والتطوير التنظيلا فا منظلات األعلال :ماخل اللوارد البشرية

1734

تفاحة العابا

2336

التفاعل بين األدب والفنو األخرى

2006

تفاعليات إرفين جوفلا

695

التفسير الوعظا لسورتا الفاتحة والبقرا

299

783

تفسير جزء قا سلع

303

تفسير سورا الحجر :دراسة تحليلية وموضوعية

301

تفصيح العامية فا التجارب العربية

1525

التفضيل الجلالا فا الشعر الحايث :عر الل جر بأمريكا

2189

تفعيل اختصاص اللحكلة الجنارية الاولية بين الواقع واللأمول

986

تفعيل الاول اللتزامات ا الاولية :دراسة فا ضوء القانو الاولا اإلنسانا

992

التفكير االستراتيجا

1762

التفكير اللتوازي :تنليته ،أسسه ،تطبيقاته (برنامج الكورت أنلوذجاً)

1185

التفكير اللنطقا والااللا عنا رودولف كارناب

1408

التفكير الناقا :ماهيته ،تطبيقاته

1328

التفكير النقاي والخطاب األدبا :دراسة فا جالية التراث واللعاصرا عنا الاكتور

1967

جابر عصفور
تفكير فا التجربة الجلالية

1866

التفكير مفاهيم وتطبيقات

131

تقاسيم على أوتار الزمن

2265

تقاطعات بين الوظيفية واللعرفية

1436

تقاير حاجات أطفال متالزمة داو

1676

تقنيات البحث العللا

06

تقنيات التحرير ومعالجة البريا اإلداري

1678

التقنيات التربوية الحايثة فا التاريس

1240

تقنيات التشكيل الشعري فا الشعر العربا اللعاصر  :دراسة فا بنية القصياا

2179

اللعاصرا
تقنيات الكاميرا التلفزيونية

1883

تقنيات رياضة الوثب

1943

تقنيات فن التعامل مع الحياا واآلخرين كيف نرتقا بالحياا

169

التقويم األرضا :دراسة

1553

التقويم البشري

2993

تقويم اللناهج بين االستراتيجيات والنلاذ

1354

تقويم اللناهج :التوج ات الحايثة ،اللعايير العاللية ،التطبيقات التربوية ،التطلعات

1362

اللستقبلية
تقييم األداء فا اللصرف اإلسالما( :األسس والنلاذ والللارسات الفضلى)

784

514

التقييم األدارا للقطاع التجاري :منظور استراتيجا وتنظيلا

1375

التقييم اللالا لللشاريع

941

التكامل االقتصادي باالتحاد األوروبا لاعم االستقرار االقتصادي

927

التكامل اللؤسساتا فا األنظلة البرللانية اللقارنة :دراسة تحليلية اليابا إيطاليا

856

العراق
التكتالت االقتصادية وتطوير التجارا الخارجية

922

التكشيف واالستخالص فا اللكتبات ومراكز اللعلومات

34

تكنولوجيا التعليم الرياضا

1261

تكنولوجيا التعليم والتربية :مصطلحات ومفاهيم

1262

تكنولوجيا العللة االفتراضية :البتكوين أنلوذجا ً

899

تكنولوجيا اللعلومات وأثرها على فاعلية االتصاالت اإلدارية فا مكتبات الجامعات

38

األردنية الحكومية والخاصة :دراسة مقارنة
التكييف الفق ا ألسلحة التامير الشامل :دراسة فق ية مقارنة

552

التالزم اللغوي :مقاربات تعليلية

1494

تلخيص البيا فا إعجاز القرآ

362

تلصص على حاارق اللوت :عر

2106

التلفزيو وتعزيز الوعا الصحا

626

التلقا والتواصل فا الخطاب األدبا

2068

التلاسك النصا فا عر بار اكر السياب :ديوا أنشودا اللطر انلوذجا ً

2166

تلثال الظالل

2266

التلثالت الفكرية للل لش فا الخطاب السينلاتوغرافا

69

تلر وقعلول

2424

تلرد خجل

2142

التلرينات وتطبيقات ا فا التعلم الحركا

1614

التلكين اإلداري كلاخل فا تحقيق اإلبااع التكنولوجا

1699

تلكين الباحث من الحكم بالنص على الحوادث

468

التلكين :الذمة اللالية اللستقلة لللرأا العاملة وعالقت ا فا العنف األسري

653

تلويل األحزاب السياسية األردنية :دراسة فا الضوابط القانونية والتنظيلية

759

التناسب السياقا فا القرآ الكريم

351

التناسب السياقا فا تفسير ابن عا ور

309

التناص القرآنا فا األدب الحايث بين التوظيف والتحريف

1974

785

التناص وتااخل النصوص :اللف وم واللن ج (دراسة فا عر اللتنبا)

2079

تنبيه ذوي الحجا إلى معانا ألفاظ سفينة النجا

478

التنبيه على تخريج أحاديث الخالصة وال ااية

476

تنسيق إجراءات التصوير الطبا والتحاليل الطبية

1586

تنسيق إجراءات زيارا اللراجعين

1583

التنظيم القانونا لحصانات الاول وملتلكات ا من الوالية القضارية

965

التنظيم القانونا للوكالة اإلدارية فا القانو العراقا

1003

تنظيم الل رجا األوللبا فا اللنظومة الرياضية

1945

تنظيم ومراقبة نشاط ركات إعادا التأمين البحري

1149

التنظيلات اإلدارية فا عصر الرسالة والرا اين

3121

التنغيم الصوتا فا األمثال القرآنية :قراءا فا بالغة الخطاب

365

تنفيذ اللشاريع ال ناسية

1661

التنلية البشرية فا اللجال الرياضا

1732

التنلية اللستاامة والسالم العاللا

787

التنلية اللستايلة من منظور جغرافا

721

تنلية اللوارد البشرية فا اللكتبات ومراكز اللعلومات

31

تنلية اللورد البشري فا التنظيم

1094

تنلية م ارات الرياضة :العقل السليم فا الجسم السليم

1909

تن ياات رملية

2580

تنوير األبصار بأعالم الحواضر العللية فا محافظة األنبار حتى ن اية ق  13هـ

3063

التنوير الشعري

2216

التنين الصينا امبراطورية االقتصاد العاللا

868

ت افت الفالسفة

195

ت ايم األركا من ليس فا اإلمكا أباع ملا كا

429

التواصل الثقافا اللغاربا فا اإلصالح والكفاح والوحاا والتحرير والتنوير

639

التوبة وأثرها فا إسقاط الحاود فا الفقه اإلسالما

521

توترات النص الشعري :قراءا جلالية فا عرية النص

2180

توج ات حايثة فا القياس والتقويم التربوي

1237

توج ات معاصرا فا اللناهج والتاريس

1356

التوجيه فا التربية البانية والرياضة

1914

توحيا العللة بين البلاا اإلسالمية :اللقومات ،اللعوقات ،اآلفاق (دراسة تحليلية)

508

786

التوسل بحضرا النبا محلا صلى هللا عليه وسلم

407

توظيف االتصال اإللكترونا فا العالقات العامة

1835

توظيف الاراما فا األعلال التعليلية التلفزيونية

1273

توظيف الرمز فا روايات ناجا التكريتا

2502

تيسير قبعة اإلنسا والقضية

3036

ث
الثالث عشر من أيلول

2445

الثروا السياسية والقبيلة فا األحواز :سري للغاية ملخص العالقات بين الحكومة

842

البريطانية وقبارل عربستا و يوخ ا مالزم ويلسو القارم بأعلال القنصل فا
عربستا
ثقافات ضرورية فا يوميات اللسلم

227

ثقافة التاين لاى الشباب بين االناما االجتلاعا واالناما الجلاعاتا

276

الثقافة التنظيلية وعللية صنع القرار بلنظلات األعلال

1794

الثقافة الجنسية لأل خاص ذوي اإلعاقة :دليل أولياء األمور واللتخصصين

1112

ثقافة الحياا ومواج ة الضغوط النفسية

167

الثقافة السياسية ودورها فا تطوير قيادات الحكم اللحلا

1087

الثقافة فا بيئة األعلال

1705

ثقب ماريانا األسود

2455

ثقوب سرية فا غابات األمازو

2490

ثالث عشرا ساعة ( 13ساعة)

2587

ثالثو حربا ً وحب

2954

ثلو الليلة األخيرا

2352

ثلار التنقيح على فقه اإليلا

459

ثوب الحوت

2669

الثورا الليبية الواقع والطلوح فا بناء الاولة

784

ج
جامع مرويات أمير اللؤمنين علا بن أبا طالب 23ق هـ 40 -هـ

306

الجامعة اللنتجة :الرؤى االستراتيجية ووسارل التنفيذ

1364

787

الجامية فا الليزا  :دراسة موضوعية نقاية من بااية ظ ورهم إلى وقتنا الحاضر

559

جاارل الورد

2248

الجاارات الجوهرية ونظم دعم القرار

1773

جاليات فلسفية حوار الحكلاء( :رسارل فا النقا الفلسفا)

95

جاليات فلسفية حوار فا نقا العقل الحضاري( :حوار فا النقا الفلسفا)

184

جاليات فلسفية :رسارل إلى الفيلسوف ديوجينوس

187

جاليات فلسفية :رسارل إلى رجل حسن النية

188

جالية الحرية والعاالة فا الفكر السياسا الغربا

789

جالية السلطة و اللعارضة السياسية فا تونس :دراسة تحليلية فا عالقات الصراع

783

والتفاعل واالحتواء
جالية الفرد واللجتلع فا علم االجتلاع

579

جالية القيم والتنلية فا العالم العربا واإلسالما

694

جالية النخبوية والايلقراطية :مقاربة فا الفكر الليبرالا الغربا اللعاصر

761

جايلة بوح ذهبية

2925

جذور الحياا

568

الجرارم اإلرهابية فا التشريعات واالتفاقيات اإلقليلية والاولية وطرق مكافحت ا

1027

الجرارم اإللكترونية فا التشريع الفلسطينا :دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة

1137

الجرارم اإللكترونية ومخاطرها

1142

جرارم القتل أمام اللحكلة الجنارية الاولية

1031

جرارم النصب واالحتيال وعالقت لا بالجرارم اللشاب ة ل لا فا القانو الجنارا

1141

جرارم اليعاقب علي ا القانو

2619

جرح البوح

2866

الجرح اللفتوح

2234

جريلة اختطاف الطاررات فا القانو الاولا

1032

جريلة القتل فا الي ودية واللسيحية واإلسالم

1140

جريلة عصيا

2375

الجريلة والعقاب

2985

الجزري :مخترع آلة رفع اللاء

3065

جزيئات جامحة

2227

جزيرا كريت فا التاريخ العربا واإلسالما

3100

جغرافيا التلوث البيئا :دراسة جغرافية تطبيقية مياانية

1133

788

الجغرافيا الحايثة والتقنيات الجغرافية

3001

الجغرافيا الحيوية

1571

الجغرافيا السياسية

3005

الجغرافيا الشاركة

753

جغرافيا قارا أوروبا اإلقليلية قايلا ً وحايثا ً

3014

جغرافية أستراليا اإلقليلية

3021

جغرافية التعاين والصناعة

1850

جغرافية التنلية

642

الجغرافية السياسية بين النظرية والتطبيق الجيوعسكري

3006

جغرافية الصناعة من منظور معاصر

3009

جغرافية العراق االقتصادية

3007

جغرافية الوطن العربا للنا ئة

3015

جلسات مريض نفسا

2536

الجلوس على الحافة

2480

الجلارك األردنية :دراسة توثيقية

1378

جلال الذات اإلنسانية فا النص القرآنا

230

جلال اللرأا

1600

جلاليات األسلوب فا النقا العربا القايم

2010

جلاليات التجريا فا األ كال البصرية لألبواب النحتية :النحات محلا غنا حكلت

1869

أنلوذجا
جلاليات التعبير فا التصوير اإلسالما

1877

جلاليات التلقا فا عر عز الاين مي وبا

2123

جلاليات الخطاب السيري :ال وية ،الفضاء ،النوع (دراسة موسوعية)

1998

جلاليات القرآ الكريم :دراسة داللية فا التوزيع والتصليم

333

جلاليات اللنظومة الصوتية فا العرض اللسرحا :نلاذ مختارا

1895

جلاليات تشكيل الجسا اللسرحا

1896

جلالية األسلوب فا الخطاب الشعري القايم :بحث فا تحيين البنى اللغوية مقاربة

2057

من منظور أسلوبية التلقا
جلر الوسادا

2527

الجل ورية البايلة :إيرا وإيرا وإيرا

815

جل ورية فاطلة

2392

789

الجليلة النارلة

2778

الجليلة النارلة

2695

جنازا العب خفة

2238

جنة الحروف

2298

جنسانية أم كلثوم

3038

جنوبا

2399

ج ود اللغويين العراقيين فا دراسة اللغات السامية

1513

ج ود اللستشرقين اللغوية فا اللغة العربية

1452

ج ود بعض اللفسرين فا تفسير القرآ الكريم

312

جوارز التليز وعالقت ا بالتابير الجيا فا اإلدارا اإلماراتية :جارزا الشيخ خليفة

1766

لالمتياز نلوذجا ً
جوهرا اللاارن

2294

الجيش الزنكا لللاا 569 - 521هـ1173 - 1127/م :دراسة تاريخية عسكرية

3126

ادات مجلوعة من

3186

الجيش العربا األردنا سيف األمة وسيا الوطن متضلنا ً
األبطال اللشاركين فا معارك الشرف ضا العاو اإلسراريلا
جين وراثا

2387

الجينات الرياضية

1569

جيوبوليتيكا القارا األفريقية :جال السياسة الجغرافيا واألمن

754

ح
حاتم ريف الزعبا قصة إرادا وعزم وأمل

2859

حاجات الطفولة ومشكالت ا

154

حارس أحالم اللاينة :مسرحية كومياية لألطفال

2327

حارس النص الشعري :حوارات ومقاالت نقاية

2272

الحاسة السابعة :كتاب األسياد والعبيا

682

حا ية القول األمين على الحبل اللتين على نظم اللر ا اللعين

253

حافظ األسا ودوره العسكري والسياسا فا سورية 1985 - 1970

3148

الحافلة 133

2648

حافيا ً تحت مطر الياسلين

2923

حاالت التاريب والفورمة الرياضية

1929

790

حاالت اللعب بكرا القام

1941

حانة فوق التراب

2362

حاول يا صايقا

2676

الحب الاموي :رواية

2388

الحب اللحرم :رونيت

2410

حب فا الوقت الضارع

2433

حب لم يكلن حينلا توقف النبض بقلبا

2901

حبا ً جلا

2953

حبق وزعتر

2869

حبا له وخيبتا به

2915

حبيبة الحبيب األولى أم اللؤمنين الكاملة اللكللة السياا أم القاسم خايجة بنت خويلا

413

رضا هللا عن ا :سأعيا للانيا حياا أمنا خايجة كلا لم تعرف ا من قبل
حبيبتا

2263

الحجا االفتراضا :دراسة فا لسانيات الخطاب التفاعلا

1467

الحجا باإليتوس فا الخطاب السياسا

190

الحجا وتوجيه الخطاب :مف ومه ومجاالته وتطبيقات فا خطب ابن نباته

100

حجم األثر وتطبيقاته فا من جية البحوث التربوية والنفسية والطبية

1544

حاارق السلطانة

2568

حاارق النعيم بتحقيق تعليقات الفق اء الثالثة على اللن ج القويم

477

الحااثة الشعرية :حاود الرؤيا وحاود التشكيل

2217

الحااثة فا الشعر العربا وتطبيقات ا فا عر أبا نواس

2077

حاث فا مثل هذا اليوم

1264

حاود تطبيقات تكنولوجيا االتصال فا الصحافة

58

حايث الروح

2501

حايث الصلت

2229

حذاء الطنبوري

2805

الحركة الشعرية فا ماينة الالذقية بين عاما  2000و 1950

2154

الحركة النقابية العربية :مقتطفات فا سيرا ومسيرا

880

حركية الشعر الجاهلا من أفق التوقع إلى بنية االستقطاب :زهير والحطيئة أنلوذجاً

2050

حركية الصورا فا الشعر األنالسا :دراسة تحليلية

2081

حركية اللعنى النحوي :مقاربة عرفانية للقولة الربط

1497

791

حرمة دم اللسلم فا السنة النبوية :دراسة تحليلية

523

حروب اإلهلال :العارلة العراقية بين اإلهلال واآلمال

808

حروف مكبوتة قيا اإلظ ار :مجلوعة قصصية

2506

الحرية والتحررية وااللتزام فا القرآ الكريم

193

الحز يرحل سعيااً

2483

الحس األمنا وإدارا الحرب

1101

حساب كليات الطرق

1852

حسابات االستثلار اللطلقة فا اللصارف اإلسالمية

518

حسا فا حايقة الحيوانات

2713

الحشرات وصحة اإلنسا

1578

حصاد التكليف ال ا لية األنلوذ وتحقيق الرؤى الللكية 2019 -2018

1372

حصاد الرصيفة الثقافا( :اإلنجازات)

3192

الحصاد اللر :صفحات منسية من التاريخ اللعاصر لنضال الشعب العربا

3161

األهوزي اللعاصر
حصاد نصف قر من العطاء :سيرا حافلة باإلنجازات العللية والفكرية والثقافية

3076

الحضارا التار ة :قراءا استشرافية لللستقبل العربا

3118

الحضارا الكنعانية وعقياا األرض اللوروثة

3091

الحفاظ على التراث العلرانا فا اللنظور السياحا

1861

حفريات النص الشعري الجذري :التأويلية إطاراً

2160

الحفياا األمريكية

2618

الحق فا الحصول على اللعلومات فا اللعايير اإلقليلية والاولية لحقوق اإلنسا

1000

والنظام القانونا الوطنا
حقارق التاريخ العربا :قراءا جاياا للوقارع واللفاهيم

3088

حقوق اإلنسا من األلف إلى الصاد

790

حقوق العقا :دراسة مقارنة فا القانو اللانا األردنا واإلماراتا والعراقا مع

1049

بيا موقف الفقه اإلسالما
حقوق الفقراء والعقا االجتلاعا للثورا

658

حقوق اللرأا فا النظرية والتطبيق :دراسة مقارنة (األرد والبحرين)

651

حقوق اللعاقين فا القانو

957

الحقوق والحريات اإلنسانية فا االتفاقيات واللواثيق الاولية بين الوهم والحقيقة

973

الحقوق والحريات والواجبات العامة فا الاساتير العربية

1002

792

حقيقة إيلا فرعو فا التراث العربا

448

الحقيقة حول أصل األرقام من أجل فلسفة أخرى لتاريخ العلوم

1540

حقيقة نلو االقتصاد التركا بعا عام  :2002إحصاريات وبيانات

948

حكايات الصغار :الروضة1

2670

حكايات اللياي ناى :تلت سرقة الرسارل بعو "هاكر" ذكا

2414

حكايات تحت أ جار القرم

2907

حكايات رارعة لألطفال

2688

حكايات رارعة مصورا لألطفال

2689

حكايات زما فا ذاكرا الوزا

1391

حكايات على الطريق

2408

حكايات كليلة ودمنة

2701

حكاية الراوي فا النص الشعري :بحث فا أ كال السرد الشعري اللعاصر بين

2169

النظرية والتطبيق
حكاية فا كل ليلة

2749

حكاية قلب وقلم مشاعر

2918

حكايتا مع الكللات :قصص للفتيا والفتيات

2798

حكم التحكيم اإللكترونا :الحجية والتنفيذ (دراسة مقارنة)

1377

حكومة العالم الخفية

764

الحلم

2513

حلم فوفو

2677

حلالة القلح

2409

حلاية األطفال فا النزاعات اللسلحة فا القانو الاولا والتشريعات الوطنية

979

الحلاية الجنارية لحقوق اإلنسا من خالل مباأ تكامل االختصاص القضارا

971

لللحكلة الجنارية الاولية
الحلاية الجنارية لللعلومات فا األسواق اللالية( :البورصة) دراسة فق ية تأصيلية

515

الحلاية الجنارية للنقود الرقلية ودورها فا تنشيط التجارا اإللكترونية :دراسة

1035

مقارنة
حلاية الحسابات االستثلارية فا اللصارف اإلسالمية

519

الحلاية الاولية لالجئين فا القانو الاولا العام

984

الحلاية الاولية من أثر النفايات الخطرا :اتفاقية بازل أنلوذجاً

1134

الحلاية القانونية الاولية والوطنية لألطفال اللسعفين :دراسة على ضوء اللواثيق

980

793

الاولية والقانو الجزارري
الحلاية القانونية لعلل اللرأا العربية :دراسة مقارنة

977

الحلاية القانونية للصحفيين أثناء النزاعات اللسلحة

982

الحلاية القانونية لللؤ رات (البيانات ) الجغرافية فا سلطنة علا

1019

حلاية رأس اللال األجنبا (االستثلار) وقوانين دول عربية

901

الحوار االقتصادي

861

حوار مع التاريخ

3108

الحوار :مفاهيله ،أنواعه ،تطبيقاته التربوية

1166

حوارات فلسفية :جال الحب واالغتراب

84

حوارات فلسفية :جال الحب والزمن

88

حوارات فلسفية :جال الوجود والالوجود

76

حوارات فلسفية :حوار فا التذكر والتذكير

85

الحوافز ودورها فا رفع إنتاجية اللوارد البشرية

1745

حورية البحر

2779

حوكلة اإلعالم فا الوطن العربا :اإلعالم ما بين التشريع والتعليم والل نية

593

الحوكلة اإللكترونية وأداء العاملين

1084

حوكلة التاريب

1744

حوكلة الشركات بين التجربة والطلوح

1799

حوكلة الشركات بين اللف وم واآلليات

1800

حول العالم فا  80يوما ً

2780

حول القرآ الكريم

287

حوليات فلسفية جال اللوت والحياا

90

حوليات فلسفية :جال الحب واأللم

89

حوليات فلسفية :جال الضعف والقوا

86

حوليات فلسفية :حوار فا أدب الرحالت

2861

حوليات فلسفية :حوار فا نقا الذات

77

حياا األدباء والفالسفة العالليين

3070

الحياا األسرية العربية فا األنالس من الفتح وحتى مست ل عصر اللوحاين

3130

الحياا اإلدارية والثقافية واالجتلاعية واالقتصادية فا فلسطين خالل القرنين الحادي

3163

والثانا عشر ال جريين ،السابع والثامن عشر الليالديين من خالل كتب التراجم
الحياا االجتلاعية واالقتصادية فا ماينة نابلس خالل الثورا الفلسطينية الكبرى عام

794

3181

1936م
الحياا االقتصادية فا مصر من خالل كتاب الخطط لللقريزي من منتصف القر

866

الرابع لل جرا حتى منتصف القر التاسع لل جرا
الحياا الريفية فا بايلك الغرب الجزارري خالل الع ا العثلانا

730

الحياا الزراعية فا األرد 1950 - 1929م :دراسة

931

حياا كسرد متقطع

2952

حياا متوسطية وعناما تكو فا بالد ماركيز

2653

حيث كا الحضور عر الستينات فا العراق

2306

الحيض فا ضوء الفقه اإلسالما والطب الحايث :دراسة مقارنة بين اللذاهب

487

اإلسالمية
حيفا األمل الكبير

2760

حين من الق ر

2896

حين يطير األطفال

2988

حين يفوح الحرف عشقا

2913

حين ينتفض القلم :دراسة تحليلية فا الخطاب الشعري اللقاوم فا عر عبا الناصر

2092

صالح
2063

حيوية األثر اإلسالما فا النص الشعري

خ
الخازنا :الفيزيارا الفلكا

3055

خبايا غرفة التحرير من معالجة البرقيات إلى كتابة التقارير

56

الخبر الصحفا واإللكترونا

57

خبز و اي :سيرا أبو ورام الكركا

2577

خادمات التأكيا اللعقول واللحاود وفق اللعايير الاولية لللراجعة والتأكيا

1691

خامات الفحص والتأكيا :وفق اللعايير الاولية لرقابة الجودا واللراجعة والفحص

1698

والتأكيا والخامات ذات العالقة
خايعة القر والجيل الرابع من الحروب

818

خذ بياي فقا رحل الخريف

2201

خذ بياي :مجلوعة عرية موج ة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

2299

الخرارط الذهنية :م ارات التفكير التخيلا واللفاهيم البايلة فا الكيلياء

1559

795

خرافة تسلى الايانة الي ودية

564

خربشات أفكار

2950

خربشات خريفية

2928

الخرو من التابوت

2547

خريف أنثى مخللية

2932

خريف بال مأوى

2893

الخصارص الل نية للقارم باالتصال فا الصحافة

617

خصوصية لسا نص القرآ  :دراسة نقاية لللااخل التراثية لتفسير نصوص القرآ

294

الخطاب األدبا واللتلقا :قراءا تفاعلية تااولية

1976

خطاب األمثولة :حوار الفكر والسلطة (مقاربة تااولية معرفية)

1979

خطاب األنساق الثقافية فا رواية قواعا العشق األربعو إلليف افاق

2025

الخطاب اإلسالما :واقع وسطا متجاد

242

الخطاب اإلعالما البريطانا :األسس النظرية والتطبيقية

596

خطاب البالغة ،األنساق اللتصارعة ،وجال التأويل :بحث فا مسارات تلقا

2012

الخطاب البالغا الجاحظا فا النقا الحااثا
الخطاب الثقافا فا الجزارر :عالمات فا الثقافة والنقا اللعاصر

708

خطاب الجنو حفريات فا الثقافة العربية

689

الخطاب الساما لصاحب الجاللة ال ا لية الللك عباهللا الثانا ابن الحسين اللعظم:

3188

اللجلا الثامن عشر للعام 1440 - 1439هـ2018 /م
الخطاب السينلارا :بين النظرية والتطبيق (تطبيقات فا السينلا العراقية)

1885

الخطاب الشعري العربا اللعاصرا وسلطة اللرجعيات

2249

الخطاب النقاي عنا عبا العزيز حلودا :دراسة معرفية فا اللن ج والنظرية

1983

الخطاب النقاي فا كتاب الجليس واألنيس لللعافى بن زكريا 390هـ

2048

خطاب دينا أم تأليه سلطوي

192

الخطاب ،اللحادات ،وآليات اال تغال

1437

الخطابة السياسية فا الجزيرا العربية

741

خطايا ارع عشرين

2881

خطب اإلمام علا عليه السالم فا ن ج البالغة :مقاربة فا ضوء علم لغة النص

1478

خطبة الجلعة بين الاينا والسياسا :دراسة فا أبعادها الاينية والسياسية والجنارية

260

والطبقية
2646

خطيئة

796

خفض الضغوط النفسية وتحسين مستوى الحياا لاى النساء اللطلقات

1118

خالصة الكالم فا أحكام الصيام

491

خالفة اللستر ا باهلل العباسا ( 529 - 512هـ1135 - 1119/م)

3125

الخلفاء الرا او  :األرلة القادا والحكام الربانيو أبو بكر علر عثلا علا

420

خلق إنساناً :يزوفرينيا

2462

الخليج العربا فا العصر اإلسالما :دراسة تاريخية وحضارية

3202

خليل فا اللطبخ

2714

الخليل :ملحلة فا موسوعة التاريخ النضالا الفلسطينا توثيق ،تاريخ ،معارك،

3183

قادا،

ااء ،أبطال

خواطر عرية عيو الكوثر

2287

خواطر فا الغربة :صفحات من االغتراب العراقا

2847

خواطر ،قصص ،عر

2947

خوصصة اللؤسسات وظاهرا البطالة

877

الخوف االجتلاعا

586

الخوف والقلق عنا األطفال وكيفية التغلب علي ا

150

الخيال العللا فا رواية اإلسكنارية  2050لصبحا فحلاوي :دراسات نقاية

2423

خيبة 12:12

2919

خيلة فا الخاصرا

2552

د
داخل جارا اللارسة

2576

دباوب والضيف الجايا :قصة أطفال للطفولة الباكرا

2797

دبا أضواء أحكام قانو اإليجارات فا دولة اإلمارات العربية اللتحاا

1055

دراسات الصراع  :مفردات اللصطلحات واللفاهيم فا دراسات السالم والصراع

746

الاراسات اللغوية والنحوية فا كتاب مطالع األنوار إلبراهيم بن يوسف

1488

دراسات فا إدارا التربية الخاصة

1289

دراسات فا اإلعالم اإللكترونا :اإل كاالت اللن جية ،الللارسات ومرحلة مابعا

613

اإلعالم اإللكترونا
دراسات فا التاريخ اإلسالما

3116

دراسات فا السوسيولوجيا السياسية

744

797

دراسات فا الشعر العربا القايم والحايث

2242

دراسات فا الفنو البصرية

1858

دراسات فا الفنو الصخرية من البادية األردنية الشلالية الشرقيه الحرا من

1882

عصور ما قبل التاريخ وحتى القر الثانا الليالدي
دراسات فا اللسانيات العربية بنية الجللة العربية :التراكيب النحوية والتااولية علم

1480

النحو وعلم اللعانا
دراسات فا اللسانيات العربية :اللشاكلة ،التنغيم ،رؤى تحليلية

1481

دراسات فا اللغة والتأثيل واللصطلح

1413

دراسات فا تاريخ أفريقيا العربية الحايث

3204

دراسات فا علل الحايث

392

دراسات فا علم االجتلاع واإلعالم

576

دراسات فا علم الجغرافيا

3003

دراسات فا علم اللكتبات واللعلومات

28

دراسات فا نقا اللتن

393

دراسات معاصرا فا اللسانيات والتااوليات

1442

دراسات مياانية فا التربية الفنية

1873

دراسات نحوية

1495

دراسات نفسية :سياسية الشخصية فا علم النفس السياسا

745

دراسات وبحوث فا الباراسيكولوجا

92

دراسة األسواق :تقنيات ونلاذ

1826

دراسة الجاوى االقتصادية لللشاريع اللستقبلية

942

الاراسة اللياانية فا الجغرافيا

3002

دراسة تااولية حجاجية :اللفارقة التقابلية ،اللفارقة اإلضلارية ،اللفارقة التواصلية

353

دراسة فا الفكر السياسا اإلسالما :نظام السلطنة ووالية الع ا فا العصر األيوبا

3128

أنلوذجا
دراسة فا القانو العام :إداري ،دولا عام ،دستوري

998

دراسة فا تاريخ العالقات التركية اإليرانية 1980-1960

833

الاراما فا الشعر :تقنيات التشكيل ومسرحة القصياا (الشاعر محلا مردا

2136

أنلوذجاً)
درجة مراعاا اللن ا الوطنا التفاعلا للفاهيم اللسؤولية االجتلاعية من وج ة
نظر معللاته

798

1360

الاروس الحايثية فا اللساجا واللجالس الوعظية

258

درويش على تخوم الفلسفة :اسئلة الفلسفة فا عر محلود درويش

2304

دعاء النللة :وقصص أخرى

2732

الاعاية السياسية وأثرها فا تشكيل الرأي العام

742

دفء

2595

دفتري :نصوص من العام 1955 – 1954

2868

دفقات

2233

الاكتور ماجا عرسا الكيالنا وج وده التربوية والفكرية

3051

دالالت الحب فا الفن التشكيلا العراقا اللعاصر

1868

الاالالت النفسية فا صور الشعر الجاهلا

2058

الاالالت النفسية لتطور رسوم األطفال واللراهقين

159

الااللة اإليحارية فا قصتا يوسف وموسى علي لا السالم

341

داللة الرياح ورمزيت ا فا الشعر األنالسا :عصر الطوارف واللرابطين

2080

واللوحاين 636-400هـ (دراسة موضوعية فنية)
الااللة والحاود :دراسة للقواعا األصولية اللغوية فا التحرير والتنوير

315

دليل إعااد البحوث والرسارل الجامعية فا العلوم السلوكية البحث العللا من الفكرا

571

إلى النشر
الاليل التاريبا لبرنامج الجنار بالعربا

584

الاليل التاريبا للشروع التربية اإلعالمية واللعلوماتية

606

الاليل التاريبا للشروع الزمالة مع مجلس النواب

697

دليل الخارطة األثرية لتكريت اللاينة التاريخية

3159

دليل الخطابة والتاريس للطالب الجامعا

2837

دليل الخالفات الزوجية فا القرآ الكريم

502

دليل الرعاية الذاتية للرضى السكري من النوع الثانا

1630

الاليل العللا الختيارات مواد إنشاء الطرق

1663

الاليل العللا لللر اين التربويين والنفسيين فا التاريب اللياانا

1172

دليل الفلكا الصغير

1549

الاليل الكامل للرسم :دورا عللية للفنانين

1871

الاليل اللختصر فا كتابة البحوث واألطاريح العللية

02

دليل الوالاين واللعللين مع األطفال اللعوقين

1284

دليل تأهيل اللقبلين على الزوا وحل مشاكل اللتزوجين

715

799

دليل لغوي لتقويم لغة اإلعالم فا الجزارر

42

دليل مقامات األنبياء والصحابة واللواقع الاينية والتاريخية فا اللللكة األردنية

255

ال ا لية
دليل م ارات ما قبل اللارسة

1304

دليل ميسر إلى الفكر واللعنى

122

دليلك اإلحصارا فا البحث العللا flff

12

دماء على رقعة الشطرنج

700

الاماغ كنز اللعرفة

2678

دمعة ذرب

2419

دما جر سالب :عر

2270

دور األحزاب والقوى السياسية فا األرد 2017-1989

800

الاور االجتلاعا للرياضة فا مواج ة االنحراف والسلوك العاوانا

1125

الاور التركا اإلقليلا فا اللنطقة العربية :األزمة السورية أنلوذجا ً

835

الاور التوزيعا للللكية فا االقتصاد اإلسالما

509

الاور السياسا والثقافا فا األنالس للصقالبة

3133

دور العوامل االقتصادية فا االستقرار السياسا لاولة اإلمارات العربية اللتحاا

875

دور اللحكم فا إجراءات التحكيم الااخلية

1079

دور اللواثيق واللعاهاات الاولية فا الحا من انتشار السالح النووي فا العالم

994

دور اللورد البشري اللعلم فا التاريس بالكفاءات

1214

دور رأس اللال البشري فا تطوير االقتصاد الذكا فا الوطن العربا

1096

دور فالحا منطقة جبل نابلس ومناطق أخرى فا الثورا العربية الفلسطينية الكبرى

3170

1939 – 1936
دور مجلع الفقه اإلسالما الاولا فا البناء الفكري والعللا لألمة

458

الاولة القانونية فا الفقه اإلسالما

530

الاولة ال شة وإ كالية إعادا بناءها

747

الاولة والتنلية العربية :تحوالت اللتغير النفطا والعالقة مع النظام العاللا

949

دو اكتلال حصيلة أعوام من اللشاعر ،هنا تركت قلبا

2948

دو مقام الرضا فا الكتابة ومكاباات ا

1420

دونلا نام

2882

الايسفازيا :اضطراب نلو اللغة بين التشخيص والعال

1405

ديكتاتورية اللستنيرين :روح اإلنسانوية العابرا وأهااف ا

760

800

الايلقراطية بين الاين والعللانية :دراسة تحليلية مقارنة

532

الايلقراطية واألحزاب السياسية فا الوطن العربا

799

الايلقراطية وحقوق اإلنسا اللتضلنة فا كتب التاريخ فا بعض الاول العربية

788

الاين والتنلية :نلاذ إسالمية

266

ديناصور فا دار دالل

2715

ديوا الحلامات

2284

ديوا ساد الغلام

2240

عر :درا قلبا

2213

ديوا

ديوا محلود ساما البارودي

2109

ذ
الذرب والقنفذ

2716

الذات واآلخر :قراءا فا عر طرفة بن العبا

2059

الذات واللوضوع :دراسة تطبيقية فا أدب السيرا العربية

1960

ذاك الغريب

2911

ذاكرا الورود

2103

ذاكرا من أكتوبر

2921

الذكاء االجتلاعا ودافعية اإلنجاز

1165

الذكاء االصطناعا  :Iبين األسلوب والتحليل

21

الذكاء االصطناعا  :Iبين التطبيق واآلليات

22

الذكاء االصطناعا  :Iبين الفلسفة واللف وم

23

الذكاء االصطناعا  :Iبين اللن ج واالبتكار

24

الذكاء االصطناعا  :Iبين النظرية واللعرفة

25

الذكاء االقتصادي

945

الذكاء االنفعالا لاى طفل الروضة

160

الذكاء العاطفا

125

الذكاء النفسا أثناء اللنافسات الرياضية

1916

ذكريات قاصرا :أصول العشق

2444

ذكريات معلم عربا فا القنفذا :الطريق إلى غاما الزناد

2851

ذكريات من بيار الحياا

2849

801

ذكرياتا فا التربية والتعليم العالا

2857

ذلك عيسى ابن مريم

384

الذهب األخضر

2748

ر
رأس اللال الفكري بلنظور عللا متقام( :عربا  -انجليزي)

1774

رأس اللال الفكري وأثره فا تحقيق الليزا التنافسية اللستاامة

1720

الرأي العام فا الاولة الفاطلية 567 - 358ا هـ

3123

الرأي العام واإلعالم :كتاب من جا ضلن مفردات وزارا التعليم العالا والبحث

603

العللا للادا الرأي العام لكليات اإلعالم كافة
رؤى أكاديلية لقضايا إعالمية

612

رؤى اقتصادية فا حايث جبريل اللش ور بـ أم السنة

547

الرؤى الشعرية :دراسة فا عر مظفر النواب

2292

رؤى جلالية فا عر عبا الكريم الناعم

2181

رؤيا اللوت والحياا بين لوركا ونازك اللالركة

1965

الرؤيا والتشكيل فا أعلال ليلى األطرش الروارية

1991

رؤية أحزاب اليلين العللانا والاينا فا إسراريل للف وم السالم

844

الرؤية الجلالية واأليايولوجيا فا زهايات أبا العتاهية

2033

الرؤية السياسية فا النص اللسرحا العربا

2318

الرؤية الفلسفية لقيام دولة فلسطين

777

رؤية النص وداللتة فا عر سعا الاين اهين

2096

رؤية معاصرا فا استراتيجيات التفكير الليتامعرفية  :نلاذ وتطبيقات فا

1169

التاريس
رؤيتك للحياا102 :زاوية لحياا أجلل

145

رريس البرللا فا النظام السياسا العراقا

857

رارحة التراب

2168

رارا اإلل ام علر بن الخطاب رضا هللا عنه فا باب مصالح األنام

418

الرابح والخاسر

2717

الراعا اللخادع

2737

ربيع الليل :من مسرح اللونودراما

2319

802

ربيع بال أزهار

2126

رثاء النساء فا الشعر العباسا من سلطة العرف إلى إنجاز ال وية

2040

الرجل الذي زرع األغنيات

2684

رجل فا مكر امرأا

2531

رجل من اللاضا

3049

الرجل والن ر

2452

الرحالت الحجازية :رحالت اللغرب األدنى تونس وليبيا وطرابلس

2998

الرحالت الحجازية :رحالت اللغرب األقصى وبالد نقيط وغرب أفريقيا

2999

رحالت فا اللغرب ما بين  :2019 - 2012دراسة وصفية

3020

رحلة إلى الحياا :رواية

2504

الرحلة الصينية لبالد عربية :السياحة فا األرد  ،السعودية ،البحرين ،ولبنا

3010

رحلة مع غوايات اإلبااع :دراسات فا الرواية الفلسطينية

2450

رحيق الرغا

2567

رحيل

2598

الرحيل نحو الشلس

2549

رحيل نورس

2831

رداء محبر

2477

رذاذ الايم

304

رسارل إلى كارال

2889

رسارل إلى ميلينا

2971

رسارل الحكلة اللقاسية

237

رسارل الحكيم

676

رسارل الزهور

2934

رسارل الزيتو من اللغرب إلى القاس

2274

رسارل العشق الزرقاء من وإلى الوطن العربا

2129

رسارل حب ملنوعة

2838

رسارل فا التجربة االعتقالية

2843

رسارل ماريا السبع :رواية

2443

رسارل من الذاكرا اللتعبة

2842

رسارل وتين

2920

رسالة إلى اللتنبا :ديوا

2241

عر

803

رسالة فا بيا األضااد للشيخ محلا اللانا (ت  1200هـ)

1496

رسالة فا تحقيق معنى ال ااية :تلزيق الضاللة فا تحقيق ال ااية

443

رسالة فا علم مصطلح الحايث الشريف

389

رسم الصورا الشخصية :دورا عللية للفنانين (البورترية)

1879

رسم الطبيعة الصامتة :دورا عللية للفنانين

1881

رسم اللشاها الطبيعية :دورا عللية للفنانين

1880

رسولة العطر

2944

ر ا والكرا

2679

ر اقة القوام والرياضة

1618

الر اية عنا الجابري :ابن ر ا فا فكر محلا عابا الجابري

202

الرضا الوظيفا لللارسا العالقات العامة

1746

رفع كفاءا السباح وحلل التاريب

1931

رفع مستوى التوقعات األكاديلية

1178

رفيق اللحام :رارا الفن األردنا اللعاصر

3067

رقارق من الاعاء

493

رقابة البنك اللركزي على اللؤسسات اللالية الخاصة( :دراسة مقارنة)

889

الرقابة الاستورية على السلطة التقايرية لللشرع :دراسة مقارنة

995

رقابة مراقب عام الشركات على الشركة اللساهلة العامة

1059

الرقص الشعبا :دراسة فا الجغرافية الثقافية

1906

رقصة الشحرور

2585

الرمزية فا اإلعالنات التلفزيونية

1836

رهارف التقريرات على لطارف اإل ارات

455

روارع التليز اللؤسسا :اإلبااع ،االبتكار ،القيادا الر ياا ،أفضل الللارسات

1786

اللتليزا
روارع الحكم واألمثال العربية والعاللية

1398

روارع القصص العاللية

2750

روارع من األدب العربا :العصر " الجاهلا ،اإلسالما ،األموي ،العباسا"

2016

الروارية فا اللاونة السردية العربية الن ضوية :دراسة فا تااخل الخطابات

2623

رواد الحاسوب - SHhCm f 8 :اللستوى األول

1307

رواد الحاسوب - SHhCm f 8 :اللستوى الثالث

1308

رواد الحاسوب - SHhCm f 8 :اللستوى الثانا

1309

804

روايات عربية تحت اللج ر

2537

رواية أحالم

2440

الرواية الجزاررية العربية اللانية :صورا ومرجعية أ كال وبنى (صورا اللاينة)

2615

الرواية الجزاررية والعربية اللانية :صورا ومرجعية أ كال وبنى (اللرجعيات

2453

التراثية)
الرواية العربية واللغة :تأمالت فا لغة السرد عنا نجيب محفوظ

2822

الرواية العربية واللونتا السينلارا :نحو نظرية لتكاملية الفنو

1888

الرواية بين األيايولوجيا والفن :الرواية األردنية أنلوذجا

2663

رواية حقيقة (حب فا الخيال) :من حكايات األساطير

2633

رواية عين العسل

2539

الرواية والتاريخ :وقارع األر يف ومجازات السرد

2530

الرواية والرسم من خالل نلاذ روارية إلدوار الخراط

2519

روبن هود

2781

روسيا من ثورا إلى ثورا ( :روسيا أحجية التاريخ)

3097

الروض الاانا فا السبع اللثانا

349

روضات الجنات

426

ريادا األعلال والتعليم الريادي

1163

ريادا األعلال :األعلال الصغيرا واللتوسطة والشركات الريادية

1787

رياضة الجودو لللبتارين

1947

الرياضة للجليع

1928

الرياضة والتربية البيئية

1132

الرياضة والصحة العقلية ومرض الزهايلر

1645

الرياضيات( :تطبيقات اقتصادية)

1537

ريحا الصفا

2116

ريم فا غابات دبين :مجلوعة قصصية لألطفال

،2746
2747

ز
زاد الطالب من النحو العربا :القواعا والتطبيقات

1487

الزبير كيا سعودي على أرض العراق :هجرا عكسية تعيا أبناء نجا إلى بالدهم

3160

805

الزراعة الحافظة باو حرث مال ا وما علي ا :الفرص واللحادات فا الوطن

1667

العربا
زراعة القوقعة :رحلة إلى السلع

1659

زلة القارئ

328

زمن مرجانة

2348

زنزانة  :704تجربة أسرى الثورا الفلسطينية بين نفحة وجنيا

1148

زهرا السنونة :رواية

2380

زهرا السنين

2458

زهريت

2603

الزوا بين األقارب فا الوسط الحضري بين التقليا والتغير

716

زوجة تنين أخضر وحكايات ملونة أخرى

2564

زيارا الطبيبة

2810

زينة وزياد

2718

س
سؤال اللعنى فا الخطاب التاريخا :مقاربة لقضايا من اللغرب واألنالس

1461

سؤال فا التفسير :محاولة فا البحث عن من ج

346

سارا والقلم

2941

الساعة  7:22مساء

2425

ساعة حرب ساعة حب

2500

السايكولوجية اإليجابية

1167

السباحة لذوي االحتياجات الخاصة

1951

سباق العزيلة

2795

السبتيو  :دراسة فا أنثروبولوجيا الاين بلاينة بغااد

714

سبعو عاما ً على النكبة :اللتغيرات فا إسراريل

3171

سبل الوصول إلى هللا :أعلال القلوب

246

سبل الوصول الى هللا :أعلال الجوارح

247

سبيل الر اد فا مستقبل البالد

472

سجية الحيوا

1393

سجين الزرقة

2361

806

سحر الرواية :قراءات مختارا فا روايات معاصرا

2962

سا الن ضة اإلثيوبا واألمن القوما اللصري

1010

سر الف ا اللرقط

2811

السرد اللاكر رهانات الحب واالحتالل واالغتراب :قراءات فا روايات عواد علا

2560

سرديات األثر البصري

2661

سرديات بايلة مقاربات ثقافية

2566

السرعة وتلرينات ا للسباحين

1952

سفارن وفنارات :قصص قصيرا جااً

2512

سفر الخرو إلى إسطنبول

2529

سفر الرمال

2098

سقط ل وا

2872

السقوط الحااثا :نقا اللن ج فا التعامل مع النص القرآنا

358

سقوط اللسؤولية اللانية :دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالما والقانو اللانا

1046

السالح السايكترونا للسيطرا على العقل والتحكم به عبر األقلار الصناعية

111

سلسلة حكايات رارعة لألطفال

2690

سلسلة صناوق حكايات األطفال

2738

سلسلة فا علم االجتلاع الثقافا التربوي :سوسيولوجيا اللناهج التربوية

1361

واستراتيجيات اإلصالح
سلسلة فا علم النفس العيادي :ظاهرا التنلر وضوابط تقايرها طلوح ما بعا أداا

147

كوبر سليث
سلسلة قصص األنبياء لألطفال

2752

سلسلة قصص الحكلة واللعرفة

2739

سلسلة قصص السيرا النبوية لألطغال

2753

سلسلة قصص القرآ لألطفال

2754

سلسلة من جلا  :رواية

2581

السلط :األرض الطيبة

3193

سلطا العارفين ابن عربا

196

السلطة التقايرية للقاضا الجنارا فا تقاير األدلة والعقوبة :دراسة مقارنة

1080

سلطة الخطاب الشعري عنا بنا هذيل فا الجاهلية واإلسالم والعصر األموي:

2045

دراسة تااولية
1980

سلطة الخطاب فا األدب واإلعالم

807

السلطة ومعضلة حرية الرأي والتعبير فا األرد

792

السلفية الاعوية بين التاين والسياسة

556

السلم الطويل

2680

سلم على األقصى

2226

سللى والقلم السحري

2730

السلوك التنظيلا فا اللنظلات اللعاصرا :ماخل تحليلا

1722

سليم والجوال

2681

سليلا النابلسا ودوره فا الحياا السياسية األردنية 1976-1908

3048

سم لذيذ

2467

سلاء الفينيق :رحلتا إلى فلسطين

2863

سلات الحااثة فا رسوم فاخر محلا

1872

السلات الفنية والقيم الجلالية فا الخطوط العربية على العلارر اللللوكية :قلعتا

1423

(الكرك والشوبك) أنلوذجا ً (923-648هـ1517-1250/م)
سلفونية الغربة :قصارا نثرية ،خواطر يومية ،رسارل متبادلة

2173

السلوم النباتية والحيوانية فا البيئة العربية

1567

سنابل اإلسالم :بستا

1343

سنابل اإلسالم :تل ياي

1344

سنابل العلوم :بستا

1312

سنابل العلوم :تل ياي

1313

سنة أولى نجاح

168

السنة النبوية وقضايا التنلية البشرية

270

السنجاب سحلب يخطط للقلب

2675

سنجوب والحليب اللسكوب

2759

السناباد البحار

2782

سناريال

2783

سنونوات منخنقة

2657

س ام اإلصابة فا الاعوات اللجابة

495

س وا السلاء عنا

2937

السور الفواتح وأصاق العلوم واللوارح

377

سور من القرآ الكريم  :مقاصا ودالالت 5

297

السور والعصفور مايشبه اليقين فا وصف بالد الصين :رحلة روارية

2428

808

سورين كيركيجارد فيلسوف الوجودية

72

سوسو فا حيرا

2734

سوسيولوجيا التربية

1154

السوسيولوجيا القيلية وفضاء االتصال اللستحاث

592

سوسيولوجيا اللارسة والتكوين فا الجزارر

1161

سوسيولوجية االستقطاب لاى الحركات اإلسالمية :مقاربات من جية

558

سوسيولوجية النظرية النقاية فا الفكر الغربا :رصا معرفا من مرحلة ما قبل

2026

الحااثة إلى مرحلة مابعا الحااثة
السياحة التاريخية

3004

السياحة :مرادفات ا وأحكام ا فا الذكر الحكيم

265

سيارا تاال

2812

السياسات الحكومية تجاه ذوي االحتياجات الخاصة :العراق ومصر أنلوذجا ً

981

السياسات العامة لألمن الوطنا فا مكافحة اإلرهاب

1104

السياسة التركية تجاه مصر (1963-1945م)

836

السياسة الجغرافية

752

السياسة الخارجية التركية فا منظقة الشرق األوسط :اللرتكزات ،اللحادات،

834

األهااف
السياسة الخارجية اللصرية حيال اللنطقة العربية منذ انت اء الحرب الباردا

849

السياسة الاولية وزيادا السكا بين نبوءا مالثوس القايلة وحلول اللالثوسية الجاياا

645

السياسة الشرعية فا رراسة الرعية

537

سياسة الفوضى الخالقة واالستراتيجية األمريكية لل يلنة على العالم العربا

817

السياسة اللارية التركية وأثرها على األمن القوما العربا

751

سياسة الللك الحسين بن طالل تجاه الصراع العربا اإلسراريلا 1973-1967

3189

سياسة بريطانيا الخارجية تجاه فرنسا فا أوربا 1815-1756

828

السياسة فا فضاء تويتر :الثورات العربية نلوذجا ً

738

السياسة والايلقراطية االجتلاعية

785

السياسية األمريكية تجاه كينيا وآفاق ا اللستقبلية

854

السيبرنتيكا واللسرح :دراسة عللية ،فلسفية ،فنية

1900

سيبويه فا كتب التفسير :مجلع البيا للطبرسا اختياراً

1510

سياات الكثيب

2461

السيرا الذاتية فا األنالس :دراسة فا البنية والرؤية

1971

809

السيرا النبوية لألطفال

404

السيرا النبوية من خالل تفسيري ابن أبا حاتم الرازي والبغوي

406

سيرا كفاح يتيم األبوين منذ الطفولة

3025

السيرورات اللعرفية الثالثية األبعاد فا النظرية الااللية اللعاصرا :نلوذ نظرية

1446

الااللة التصورية
السيكولوجيا الحايثة فا إدارا الوقت وتنلية الذات

1798

سيكولوجيا تطور النلو عنا األطفال

153

سيكولوجيا تعليم األطفال القراءا والكتابة

1305

سيكولوجية اإلرهاب

641

سيكولوجية التعلم الصفا

1176

سيكولوجية التعلم والتعليم

1160

سيكولوجية الشيخوخة :األسباب والخصارص والنظريات اللفسرا واألمراض

161

سيلاهم فا حروف م

2956

السيليارية والااللة فا الرواية والتراث

2632

سيناريو

2522

السينلا األردنية بشاير وأحالم

1886

ش
الشارعات و بكات التواصل االجتلاعا :اللخاطر وسبل اللواج ة

629

ادي واللوت اللؤكا

2350

اذل طاقة كلا عرفته

3077

الشاعر العربا الكبير عز الاين اللناصرا يتوهج كنعا  :مختارات عرية

2208

و ادات
اعر ال يناسبه االنحناء :عز الاين اللناصرا اعراً وناقااً (إ ارات و ادات)

2209

اعرية النص األنثوي فا عر أ جا هناي :دراسة أسلوبية بالغية

2187

اكر

2765

الشام إل ا نبا

2131

الشام تقص علينا قصص ا :خواطر قصصية

2643

الشامل فا أطياف الجزيئات العضوية :مطيافية األ عة فوق البنفسجية واأل عة

1557

تحت الحلراء ،مطيافية الرنين النووي اللغناطيسا ،ومطيافية الكتلة

810

الشاها الشعري :دراسة معجلية بالغية (الكشاف للزمخشري عينة)

2235

الشاها القرآنا عنا ابن الحاجب النحوي

332

اها على الفقر :أنثروبولوجا يتجول بين تفاصيل اللجتلع األردنا

572

اي

2368

الشباب الجامعا والبرامج الثقافية التلفزيونية :دراسة نظرية ومياانية

591

بحا السجين :قصتا التا لم تحاث

2422

بكة اإلنترنت :تقنية غيرت وجه العالم

15

بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري "نظام اإلسالم"

397

بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري :أركا اإليلا

399

بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري :السيرا النبوية

400

بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري :ثقافة إسالمية

401

بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري :أركا اإلسالم

398

بكة مفاهيلية من جية للتن صحيح البخاري :فقه النساء

402

به إنسا

2239

بة

447

تاء بين أضلعا

2555

تاءات تحت السقف

2609

تات روح

2930

جرا التوت

2431

جرا اللحبة وقصص أخرى

2794

جو وتغاريا

2177

خصيات عراقية فا وثارق بريطانية  :1923أعالم والية اللوصل

27

الشخصية الشعبية فا تراث الطفيلة وبلاات ا

1394

الشخصية العراقية تحت اللج ر :دراسة اجتلاعية عن طبيعة الشخصية العراقية

729

وخصارص ا بين السلب واإليجاب على ضوء اللاضا والحاضر
الشخصية الكاريزمية

143

الشخصية الل لشة فا ضوء مجلوعة العشب القصصية ألنور عباالعزيز

2662

خير

2278

ذرات صحفية

678

ذى الريحا فا دالالت خالف الظاهر من القرآ

343

الشراكة األورو متوسطية فا ظل التحايات األمنية الراهنة

811

923

رح ألفية ابن مالك فا النحو والصرف

1491

رح الحرحشا معلقات العرب

2052

رح الللحة البارية فا علوم العربية

1484

رح ديوا الشيخ عبا القادر الكيالنا و اء فا تصوفه :دراسة تاريخية أدبية

281

رح قانو أصول اللحاكلات الشرعية

1076

رح قانو العقوبات القسم الخاص :جرارم االعتااء على األموال وفق آخر

1034

التعايالت
رعية اإلنجاز والحياا السياسية

3190

رفات الشوق

2277

ركة األرد دبا كابيتال واستثلارات ا فا األرد حقارق وأرقام 2009-2005

912

ركة الشخص الواحا

1060

الشريف اإلدريسا :مخترع مجسم الكرا االرضية

3056

ظايا روح

2478

عارر النص :تجليات قصياا النثر فا عر نادر هاى

2197

عب اإليلا

432

عبيات

2271

عر أحلا بن علوية الكاتب ت بين 322 - 320هـ933 - 932/مـ

2067

عر أختا سباجيتا

2818

عر األطفال( :خصارصه الفنية ومزاياه)

2302

عر الجواري فا العصر العباسا :دراسة أسلوبية

2075

الشعر الصامت :العلارا اإلسالمية ودورها فا التقارب الحضاري

1862

الشعر العربا الحايث :مقاربات فا الحااثة اللقاومة والفاعلية

2273

الشعر العربا عنا الطوارق :كل سلوك نلوذجا ً

2262

عر القاسم بن يوسف بن القاسم العجلا ت نحو 220هـ

2054

عر علا الفزاع :دراسة لغوية وأسلوبية

1506

عر محلا القيسا فا ضوء جلاليات التلقا :قراءا فا افق التوقع

2146

عر نزار قبانا :دراسة أسلوبية

2260

الشعر والتفسير :دراسة من جية فا التحرير والتنوير
عراء اللاينة اللنورا فا صار اإلسالم

1504
2064

الشعراء الي ود فا اللاينة اللنورا فا صار اإلسالم
عرية الجسا :تعليم اإلبااع اللسرحا

2065
2320

812

عرية السرد فا الرواية العربية اللعاصرا

2416

عرية اللعارضة عنا ابن عبا ربه فا العقا الفريا

2157

عرية الوصف فا قصص سناء الشعال

2627
2282

الشعوبية وأثرها فا الشعر العربا
غف السؤال :حوارات مع مفكرين ومثقفين عرب

1992

الشكر :قوته ومنزلته

248

الشلس والريح

2691

الشلول اللالا :متطلبات التطبيق ومؤ رات القياس

882
2801

ن ن يحتا إلى حن

224

وا

68

اء من الفلسفة

200

الشيخ الرريس ابن سينا
يطا األخالق الحلياا :عناما تلارس الشياطين الفضيلة
الشيوعية واإلنسانية فا ريعة اإلسالم

2393
762

ص
صاحبة الشعر البرتقالا

2800

صاحبة القبعة

2802

الصادرات والنلو االقتصادي :قراءا فا التطور النظري واإلحصارا

943

واستراتيجيات التنلية
صادق

2766

الصافا فا قواعا العربية :نحواً وصرفا ً وبالغة وإمالء

1417

صالة استقبال الضواري

2862

الصالحات نور ونجاا :كيف تزيا رصياك من األعلال الصالحة

259

صالو األربعاء الثقافا

685

صبورا وصايقت ا الشجرا

2705

الصحابة رضا هللا عن م الذين فتحوا بالد ما وراء الن ر وإقليم الايلم وإقليم الرحاب

419

الصحابا أبو لبابة األنصاري رضا هللا عنه :دراسة فا سيرته ومروياته التاريخية

422

الصحافة السياسية

62

الصحافة فا اللجتلع

47

813

الصحافة والعالقة مع الاول اإلقليلية والجوار

65

الصحافة وقيم اللواطنة :دراسة تحليلية

63

صحافتنا العربية والصحافة الغربية

49

صحة الاعوى وعناصرها فا اللحاكم الشرعية

525

الصحة النفسية للطفل( :دليل األسرا للتعامل مع األطفال نفسيا)

152

الصحة والتغذية للحياا والرياضة

1605

صخرا أور ليم

2593

صاق أو ال تصاق

680

الصاق الفنا فا الشعر :الغزل حتى ن اية القر الثانا ال جري

2035

الصايق اللفقود

2325

الصراع على السلطة

698

صرخة الحرية بين ضفتا ن ر األرد

2441

صرخة الطين

2285

صرخة مونش

2545

صعوبات التعلم ما قبل اللارسة

1287

صعوبات التعلم والتعليم

1296

صفات اللرأا الااعية

261

صفحات من تاريخ قبيلة بنا حلياا

3084

صفحة وسطر جايا

2845

صكوك القانو الاولا اإلنسانا

993

صناديق االستثلار :العلود الفقري لألسواق اللالية

902

الصناعات اللنزلية

1670

صناعة االستراتيجية

1752

صناعة الرأي العام من عصر الطباعة إلى فضاء اإلنترنت

630

صناعة صورا الرريس األمريكا بين التسويق السياسا والتناول اإلعالما

755

والتجسيا الفنا :كيف يصنع الرؤساء فا أكبر دولة فا العالم
صناوق الحكايات اللصورا لألطفال

2740

صناوق حكايات لألطفال

2741

صوبا إحاى قرى فلسطين اللامرا عام 1948م فا بيت اللقاس :تاريخ وطن وحياا

3177

قرية
2871

صوت فوق الغلام

814

الصوت والضوضاء فا العلارا والبيئة الحضرية

1135

صورا األمير عبا القادر فا الشعر الشعبا

2256

صورا الجسم :مقاربات نفسية نظرية وإكلينيكية

91

صورا الجنة فا القرآ الكريم

356

الصورا الذهنية للنظلات اللجتلع اللانا ودور العالقات العامة فا تكوين ا

1838

صورا القاس الشريف فا اللشاها الارامية فا رحالت اللوحات وعين الكاميرا

3018

والاراما
صورا القاس الشريف فا رحالت ومرآا الغربيين

3174

صورا اللعتصم باهلل وقادته فا قصارا اللاح العباسا :دراسة نقاية فا ضوء

2070

التاريخ
الصورا فا عر اللقالح :األبعاد الرمزية والسيكولوجية (قراءه تأويلية فا

2267

سيلوطيقا النص)
الصورا وتلاسك النص :دراسة فا عر عبيا بن األبرص

2245

صياغة الخطاب القانونا :الكفايات اللغوية لطلبة القانو ورجال القضاء

953

الصيرفة اإللكترونية وتطبيقات ا العللية

892

الصين القطب القادم

3102

ض
الضبط اإلداري فا اللجال العلرانا( :دراسة مقارنة)

1860

الضبع والضفاع

2719

ضجيج أخرس

2427

ضجيج الصلت

2163

ضجيج كاتبة

2629

ضحك السحاب من مذكرات غيلة

2899

الضحية والجالد

2517

ضريح فا األقصى

2820

ضغوط العلل واألداء الوظيفا

1736

الضلا االجتلاعا فا الجزارر :اللبادئ واألحكام

1024

ضلانات حرية الرأي والتعبير :دراسة فا ضوء الاستور األردنا واللواثيق

976

الاولية والفقه اإلسالما

815

ط
الطاحونة

2481

طاقة الحياا :الريكا ،الحرية النفسية ،التأمل التجاوزي ،اليوغا ،االسترخاء،

1595

العصب الحارر ،الرنين الحيوي ،التنفس العليق ،التايتشا
الطاقة الحيوية وكفاءا الحرق فا اللجال الرياضا

1594

الطاقة النووية :مخاطرها ومنافع ا

1664

طاهر يحيى رريس وزراء العراق ما لم يعرف عنه سابقا ً

3034

الطاووس

2499

طبارع االستبااد ومصارع االستعباد

3075

الطبقة العلالية فا ظل اقتصاد العوللة :دراسة حول الظروف الل نية واالجتلاعية

656

طبيعة اللغة الصوفية :مقاربة وصفية للغة الخطاب الصوفا عنا الشيخ األكبر محا

279

الاين بن عربا
طرارق التاريس الحايثة :رؤية أكاديلية تربوية ونفسية

1241

طرارق التاريس العامة بين التاريس التقلياي والتاريس اإللكترونا اللعاصر

1249

طرارق العناية والتعامل مع كبار السن

1114

طرارق العناية وزراعة الحاارق اللنزلية فكرا تنفيذ عناية

1668

طرق اإلحصاء اللتقام متعاد اللتغيرات فا البحث العللا

1548

طرق التاريس العامة

1244

طرق التاريس اللسالم الذكا واللتطور :تاريس باو عنف

1243

طرق التاريس فا القر الواحا والعشرين

1226

طرق الوقاية من إصابات اللالعب

1658

طرق واستراتيجيات التاريس الحايثة

1211

طريق

2432

الطريق إلى السعادا

684

الطريق إلى النجاح وتطوير الشخصية

142

الطريق إلى بلحارث :رواية

2650

الطريق األمثل للنلو الحقيقا للشركات

1750

طريقة مبسطة لتعليم القراءا والكتابة لألطفال علوما ً ولألطفال ذوي صعوبات

1290

التعلم :دليل لألهل واللعللين والل تلين
1238

طريقك إلى تاريس الفيزياء

816

طقم الروز قصص من القرية

2575

طقوس بناقية

2894

الطالقة فا م ارات اللغة العربية

1419

طالل أبو غزالة لتعلم اللغة العربية

1350

طيف

2439

طيف من حلم األمل

2874

الطيور الل اجرا :رحلة األمراء الخلسة

2909

طيور وادي فينا من اللاضا إلى الحاضر

1579

ظ
الظل الكبير

2588

ظل ال جير

2310

الظل الوارف فا تنلية التفكير والذكاء ال ادف :ألسس النظرية والتطبيقات

1180

الرياضية
ظل متحجر لطارر ال ي اأ

2520

ظل ماينة تعود إلى الحياا

2377

ظلأ القراب

2214

ظواهر غامضة حيرت العللاء

93

ع
العارلة والزوا والقرابة :دراسة سيوسيو أنثروبولوجية (اللجتلع الجزارري

668

أنلوذجاً)
العاطلو عن الحياا :فكر وفلسفة

2823

العالم العربا من االنقسام إلى اللصالحات

773

عالم مستحضرات التجليل

1849

العباءا العربية ال ا لية :الحسين بن علا والثورا العربية الكبرى

3187

عبا السالم اللجالا :مسيرا عطاء فا كللات

3037

عبير الذكية

2682

العتبات النصية فا روايات واسينا األعر

2584

عجارب اإلعجاز العادي والرقلا فا القرآ الكريم

370

817

عجارب وغرارب الفطريات

1573

العجاربية فا قصص سناء عال  :نلاذ مختارا

2611

العاالة التصالحية فا السياسة الجنارية :دراسة مقارنة (الصلح الجنارا ،الوساطة

1040

الجنارية ،التسوية الجنارية ،اللفاوضة على االعتراف)
عانا اثنين كلا كنا

2489

العاوا األمريكا على العراق وموقف اللنظلات الاولية

963

عذب الشراب :رح صالا الجلاعة على طريقة سؤال وجواب على مذهب اإلمام

489

الشافعا رضا هللا عنه
عرار :الرؤيا والفن (قراءا من الااخل)

2032

العراق وصناعة النفط والغاز

932

عراقيو فا الل اجر :موسوعة وطنية اجتلاعية

3155

عرب األهوار

3017

عرب عللوا العالم :كتاب للنا ئة واألطفال

3052

عربية هذي أنا

2193

العرضات الحربية عنا ذوي عطية

2038

عسكرا اللجتلع :التأثيرات السياسية واألمنية

1109

عشب أرعن فا حايقة خلفية

2938

عشية آدم :نص مسرحا

2308

عصا نبا ضالة :رواية

2406

العصر الحجري القايم فا الصحراء الوسطى

3089

عصر بركة خا سلطا اللغول القفجاق (665 - 655هـ1266 - 1257/م)

3105

العصف الذهنا وتطبيقاته فا التعليم

1189

العطار :رواية

2404

عطور يتيلة :رواية

2403

العفو العام وآثاره فا التشريعات األردنية وقانو العفو العام رقم 5لسنة 2019

1006

عقارا اللفكرو فا القر العشرين

272

العقب الحاياية

2963

عقبى الاار

2656

عقا الحنين إلى الفردوس اللحتل فلسطين

2089

العقل الفق ا واللصلحة :دراسة فا قضايا السياسية واالقتصاد اللعاصر

461

العقل فا القرآ الكريم :ألفاظه ومزاياه وعيوبه (دراسة فا البنية والاالة والسياق)

366

818

العقل واللن ج فا الثورا العللية الكبرى

99

عقود التلويل اإلسالما :تنبي ات ومالحظات رعية

512

عقياا أهل اإليلا اللوضوعة لتعليم النساء والصبيا للشيخ عبا القادر الفاسا

222

و روح ا
العقياا العسكرية الجزاررية :القيادا واالستراتيجية فا قر يتسم بالخطورا

1106

العقياا ومسارل اإليلا كلا جاء فا القرآ وسنة النبا العانا

434

عالء الاين واللصباح السحري

2784

العال اللعرفا السلوكا الضطراب القلق اللعلم لاى األطفال :دراسة مياانية

155

العال اللعرفا السلوكا وأساليب مواج ة الضغوط النفسية

1646

العال بالطب الشعبا بين الفاراا والضرر يستنا على الناحية العللية

1633

العالقات األردنية اإلماراتية وانعكسات ا على األمن العربا

847

العالقات األردنية البريطانية 1951-1922

845

العالقات األردنية اليلنية 2017-1990

846

العالقات األمركية الصينية بعا الحرب الباردا وأبعادها السياسية واالقتصادية

851

العالقات األمريكية اإليرانية 2008-1993

852

العالقات اإليرانية السودانية :الواقع واللستقبل

839

العالقات اإليرانية السورية فا ظل التحوالت اإلقليلية والاولية 2016-2005

838

العالقات البريطانية السعودية 1964-1953

830

العالقات العامة فا العصر الرقلا

1839

العالقات العامة فا اللجال الرياضا

1845

العالقات العامة واستراتيجيات االتصال

1831

العالقات العامة ودورها فا دعم النشاط النفطا

1841

العالقات العامة :جسر االتصال والنجاح

1844

العالقات العامة :منظور استراتيجا فا اللؤسسات

1843

العالقات العراقية  -األفريقية :جنوب أفريقيا أنلوذجا ً 2008 -1961

843

العالقات العربية األمريكية :دراسة فا األبعاد االستراتيجية

840

العالقات الفينيقية الكنعانية مع بنا إسراريل وأسطورا بناء هيكل سليلا عليه

3162

السالم
عالقة بعض متطلبات الجودا الشاملة بالخصارص اإلبااعية لعلااء كليات التربية

1768

الرياضية
العالقة بين النص والعقل والواقع وأثرها فا صياغة الحكم الشرعا

819

474

العالمة التجارية فا اللؤسسات الرياضية

1834

العلة والتعليل بين النحاا والفق اء

469

علكة :رواية

2378

علم أصول الكللات اإليتلولوجيا :دراسة تطبيقية فا كتاب الزينة

1434

علم اجتلاع التنلية

723

علم اجتلاع اللنظلات بين النظرية والتطبيق

1713

علم األحياء اللج رية التشخيصا

1566

علم االجتلاع

578

علم االجتلاع القانونا :النشأا ،التطور ،االتجاهات ،القضايا

955

علم االجتلاع وميادينه

574

علم االقتصاد لطلبة العلوم االقتصادية

862

علم البيا  :مباحث وإضاءات

1482

علم الايااكتيك علم وفن ومن جية التاريس :مستحاث تربوي قايم حايث وتفكير

1252

لتجايا التعليم والتعلم
علم اللناعة

1636

علم النفس اإلكلينيكا :رؤية طب نفسية معاصرا

171

علم النفس االجتلاعا اللارسا :اللفاهيم وتطبيقات ا

582

علم النفس البيئا

163

علم بيئة النبات

1575

علم نفس الصحة ف م العالقة بين العقل والجسا

1601

العلم والخيال العللا فا اللسلسالت التلفزيونية

1891

علم وظارف األعضاء والج ا البانا

1592

عللاء العرب

3061

العللاء واللخترعو

3062

العللانية ومشكلة الطرح اإلسالما البايل فا رؤية عبا الوهاب اللسيري أنلوذجاً

207

عللنا علر خصية اللسلم اللعاصر

410

علوم ما بعا الحااثة :اللفاهيم والتااعيات

102

على أعتاب اللاينة

2573

على استقامة حلم

2890

على ال اوية التقينا

2616

على جناح الطير

1987

820

على دروب األنالس

2634

على وتر القلب

2924

علا بابا واألربعين حراما

2785

العلارا اإلسالمية فا سورية

1863

العلالة الوافاا :األثر االجتلاعا والثقافا

703

علر والكنغر

2720

العلل األمنا الناجح :دراسة نظرية تحليلية

1011

عن أ ياء

2463

عناد الحظ

2484

عناما تبتسم الشلس

2421

عناما كنت وزيراً :سيرا ومشاهاات عراقية

3033

عناما نتواصل نرتقا :دليلك العللا لالرتقاء بشخصيتك فا مجالا العلل والحياا

585

العنوا فا عر ذنو األطرقجا :دراسة تحليلية

2293

ع ا من القاس

2607

عواصف الخريف

2172

العوامل الل نية اللؤثرا على القارم باإليصال اإلذاعا

620

العودا إلى الجذور

2211

عودا بال تاريخ

2374

العوللة األمريكية ضا الاولة العراقية

3156

العوللة فا مف وم اإلسالم ونظرات اللفكرين اللعاصرين العوللة واقع باو جذور

924

العوللة وال وية فا الثقافة

687

عو الخطباء فا تبليغ دعوا األنبياء

257

عيادا القراءا :كيف تباأ بالقراءا وتستلر طوال حياتك

1532

عيب إساءا استعلال السلطة أو اإلنحراف ب ا فا القرارات اإلدارية

1001

العيش مع السرطا ملكن وليس مستحيالً

2855

العين والبصر فا القرآ الكريم :جلع و رح ودالالت

367

عيو أبكت ا أ واك الزمن

2110

عيو فا الفضاء

2667

821

غ
الغارا على العالم اإلسالما

570

الغاز الطبيعا جيوبوليتيك الصراعات القادمة

915

غاية الوصول إلى رح لب األصول

454

غذاء الجنا بثلر الجنا  :محاضرات فا علوم القرآ

289

غربال الذكريات

1387

غربة الحجل

2354

غرف علوية

2218

الغروب

2486

غريب فا وطنه

774

الغزو األمريكا للعراق عام 2003م

3157

غواية السرد فا الشعر العربا القايم

2046

غيبوبة مشاعر

2127

الغيث اللارار فا صحيح كرامات الصحابة األخيار

414

غير بعيا من هنا

2259

غير تفكيرك تتغير حياتك

137

ف
فأر القرية وفأر اللاينة

2742

فأسليت ا لس :قصة قصيرا

2605

فإنك بأعيننا

124

فئرا الغوس

2454

الفاراا القانونية فا التشريع والقضاء األردنا :دراسة تحليلية فا ضوء القوانين

465

األردنية والفقه اإلسالما
الفارسة الصغيرا

2966

فاطلتا

2558

فاعلية إدارا اللنظلات

1717

فاعلية استخاام برنامج محوسب معلم على منظومة التعلم اإللكترونا

1267

(  )ECr eeفا تنلية م ارات التفكير اإلبااعا والتحصيل الاراسا للطلبة
اللوهوبين فا عينة أردنية

822

فاعلية التذكر فا رواية الطريق إلى سحلاتا البراهيم السعافين

2660

فاعلية برنامج تاريبا مستنا إلى نظرية تريز فا تنلية م ارات التفكير الناقا

130

فاعلية طرارق التاريس الحايثة فا تنلية االتجاهات العللية

1209

فاك ة الغرباء :مقاالت أدبية

2825

فالتر بنيامين والنقا اللختلف

2970

فانتازيا على فخذ الشيطا الفحيح والشرك وطقوس الام

2364

فتاا الكرز = dn uu yf LHu

2696

فتح أقفال األسرار بلفاتيح األنوار

231

فتح باب اإلسعاد فا رح بانت سعاد

1509

الفتن الواردا فا القرآ الكريم بين اللاضا والحاضر

360

الفتنة األنالسية الكبرى وأثرها فا الشعر األنالسا (422-399هـ)

2082

فتنة اإلزاحة فا النص الحااثا( :دراسات فا الشعرية اللعاصرا)

2182

فتوح الرحلن فا رياض القرآ  :تفسير فا النظم القرآنا ون جه النفسا والتربوي

300

(سورا آل علرا )
فتوحات اردا ألنوار عربية مستاامة

669

فتى الغيم :مجلوعة قصصية

2592

فجيعة الفردوس :ماجاء فا األثر عن سيرا نزيل فا مستشفى األمراض العقلية

2574

فاا الجنة

2647

فرارس سامة :يفرا القطيع

2407

فرا ات على لوزا الجارا

2174

فرا ات ا الوارفة اال تعال

2940

فرحة العيا

2751

فردوسا

2469

فرص ضارعة

2365

الفروض الكفارية اإلطار اللعرفا للتنلية اللستاامة

466

الفسارل والخلارل

686

الفساد السياسا فا الرواية اللغاربية

2665

فساد واستبااد بيا للرأي العام

1098

فسلجة محاصيل الخضر

1576

فسيولوجيا القوا العضلية وميكانيكية األداء الحركا

1597

فسيولوجيا وتشريح اإلبل

1580

823

فسيولوجيا وتشريح الخيل

1581

فشل الابلوماسية الوقارية فا اللسألة العراقية فا ضوء ال يلنة األمريكية على

826

ال يئات واللنظلات الاولية
فصل اللقال فا ما بين الاين والعلم واإلرهاب والسياسة من اتصال وانفصال

674

فضاء كللاتا

2926

فضل الصالا على النبا صلى هللا عليه وسلم

494

فعالية التعليم للنصة إدمودو اإللكترونية :دراسة محكلة

1155

فقاته مرتين

2430

فقه األخالق فا الشرارع السلاوية

249

فقه األيلا والنذور والذبارح

492

الفقه االفتراضا وأثره فا تغطية اللستجاات :دراسة تأصيلية تطبيقية

460

فقه التاين فا خطاب الوحا" :الجزريات أنلوذجاً"

216

فقه العبادات واللعامالت بصيغة اإلستفتاء على مذهب اإلمام أبا حنيفة رضا هللا

484

عنه مقارنا ً بعضه بآراء أخرى
فقه اللغة العربية وأورمت ا الجزيرية

1435

الفقه اللالا اللعاصر :دراسة فا اللفاهيم واللعامالت

506

فك اال تباك :عاللية اإلسالم ومصادر العللنة

278

فك يفرا األحااث التا تالحقنا هذه األيام عربيا ً وإسالميا ً وعاللياً :نظرات تحليلية

2995

فا أعلاق وجذور هذه األحااث (سلسلة مقاالت)
الفكر اإلسالما بين الحضرنة واألسللة مفاهيم ومعطيات

235

الفكر التولياي النحوي فا أعلال داوود عباه وميشال زكريا

1427

الفكر الجغرافا بين التراث اللعرفا والجيومعلوماتية اللعاصرا

3012

الفكر السياسا اليابانا :دراسة فا أبرز التيارات الفكرية 2000-1868

758

فكرا لتغيير العالم

2791

فال يفتح هللا للحب بعاك باب

2411

فلتغفر خطيئتا

2542

فلستيا

2317

فلسطينيات

2049

فلسفات جنازا

2232

فلسفة إدارا الجودا الشاملة ودورها فا تحقيق االستراتيجيات التنافسية

1754

الفلسفة التشريعية الحايثة لضوابط وضلانات إبرام العقود اإلدارية بطريق

1048

824

اللناقصات العامة
فلسفة الجلال فا الزخارف العربية :قبة الصخرا نلوذجًا

1878

فلسفة الحجا البالغا

186

الفلسفة السياسية النسوية :سؤال السيادا والكونية فا فكر سيال بنحبيب

206

الفلسفة السياسية واالجتلاعية نحو هناسة عالم أفضل عنا كارل بوبر

204

فلسفة الطريقة الشاذلية اليشرطية

285

فلسفة تحليل الفاعل بالحاث فا الخطاب اإلعالما :دراسة فا من جية تحليل

1402

الخطاب
فلسفة خار اإلطار

80

الفلسفة وأفق الف م والتأويل :تأمالت فا تأويلية اإلنسا اللعاصر

75

فلا بكت علي م األرض

2496

فن األسترخاء

1631

فن الصوت واإللقاء فا اإلذاعة والتلفزيو

621

فن العروض

1522

فن القراءا :نظرا تحليلية

1531

فن كتابة مسرحية األطفال :دراسة فا األدب اللسرحا ومسرحة األدب

2328

فنارات ال تنطفئ :أبحاث ومقاالت فا الفكر واألدب

1994

فنو اإلدارا الحايثة

1083

فنية الرمز ودالالت الخطاب فا القصة القصيرا :مقاربة تأويلية " القصة القصيرا

2557

األرد أنلوذجا"
ف م الاافعية واالنفعال

115

الفوارا اللنتقاا من أمالا إمام العصر محلا أنور اه الكشليري

226

فوبيا الضوء

2910

فوضى اللشاعر

2223

فوضى اللواجع

2151

فا األدب األنالسا :موضوعات وقضايا

2029

فا التحليل النقاي للخطاب

1470

فا الثقافة األردنية :الرؤية والواقع

683

فا الجغرافيا البشرية للعالم مع اإل ارا لألرد

643

فا السرديات اإلسراريلية :مقارنة بين ابن عطية وابن جزي فا اإلجراء واالستثلار

313

فا الظل

2900

825

فا الفاصلة القرآنية :دراسة وصفية تحليلية إحصارية

352

فا الفقه اإلسالما الحقوق السياسية بين الشريعة والقانو  :دراسة مقارنة بين

463

السودا واألرد
فا الكتابة والكولونيالية :مقاالت نقاية فا الكتابة النسوية واألدب الرقلا

2017

فا اللرآا أ ب نا

2155

فا تأبين وتكريم الاكتور رجا محلا سلرين :األديب والشاعر الراحل

2039

فا حضن زاويتا

2492

فا خامة الع اين

3047

فا دروب الفكر والكتابة :حوار أجرته فاطلة الفالحا

71

فا ذكرى الكاتب صالح عربيات

2824

فا رأسا دجاجة

148

فا صحبة القرآ

290

فا ضفاف القرآ الكريم

286

فا طريق الحااثة :دراسات فا النقا واألدب

1972

فا ظالل الاالالت القرآنية :أبحاث ومقاالت

334

فا علم النفس االجتلاعا :سلات الشخصية والتوافق النفسا

1174

فا فقه اللغة

1429

فا قراءا النص ونقاه

2021

فا قلب مرآا معتلة

2979

فا قلبا برتقالة

2394

فا كل خطوا

693

فا مايح النصوص :قراءات نقاية حليلة

2224

فا منت ى حبسا

2117

فا نقا النقا :حصاد ألسنت م

2022

الفيزياء الفلكية

1552

الفيل محلود

2721

الفيلة الثالثة

2796

فيه ما فيه

194

الفيوض العزية فا تخليس ال لزية

1519

826

ق
القارا الذي أطفأ النار وميسو الكلبية :حكايات عرية ()2

2300

قادا التحرير اإلسالما فا العصر الزنكا واأليوبا

3127

قادا التحرير اإلسالما فا العصر اللللوكا

3136

قادا الفتح اإلسالما فا العصر األنالسا

3131

قادا الفتح اإلسالما فا العصر العثلانا

3142

عر

2286

قالوا كفى :ديوا

قانو أصول اللحاكلات اللانية رقم  24لسنة 1988م وتعايالته واللعال رقم 31

1082

لسنة 2017م ونظام الخبرا أمام اللحاكم النظامية ونظام تبليغ األوراق القضارية
بواسطة الشركات
قانو األحوال الشخصية

1047

قانو األحوال الشخصية ونظام صناوق تسليف النفقة وتعليلات منح اإلذ بالزوا

1063

للن أكلل الخامسة عشرا سنة لسية من علره ولم يكلل الثامنة عشرا وتعليلات
تنظيم وتسجيل حجج التخار
القانو التجاري الجزارري( :التاجر ،األعلال التجارية ،اللحل التجاري)

1061

القانو التجاري لطلبة االقتصاد ويليه مباحث قانونية فا قانو العلل األردنا

1071

وقانو الضلا االجتلاعا األردنا وقانو تنظيم م نة اللحاسبة القانونية
القانو الجزارا الفرنسا

1043

القانو الاولا اإلنسانا

991

القانو الاولا اإلنسانا وحقوق الالجئو  :دراسة حالة

983

قانو الشركات رقم  22لسنة 1997م وتعايالته

1068

قانو العقوبات :قانو رقم  16لسنة  1960وتعايالته مع آخر التعايالت لغاية

1044

اللعال رقم  7لسنة 2018م
قانو الللكية العقارية رقم  13لسنة 2019

1065

قانو اللوازنة العامة للسنة اللالية  :2019مجلا البيانات التفصيلية

1017

قانو ضريبة الاخل رقم ( )34لسنة  2014وتعايالته

1015

قانو ضريبة الاخل :قانو رقم  34لسنة  2014وتعايالته واللعال رقم  38لسنة

1014

 2018جايا مع أحاث التعايالت
قانو موازنات الوحاات الحكومية للسنة اللالية 2019

1018

قانو نقابة اللحامين النظاميين :قانو رقم  11لسنة  1972وتعايالته

954

827

القبارل العربية على األرض األردنية منذ الفترا العثلانية حتى قيام الاولة األردنية

3184

1921 – 1516
قبارل ذوي حسن فا محافظة الليث :أصول م وفروع م ،ارتباط م ووالر م

3087

للحكومات اللتتابعة على بالد الحرمين الشريفين منذ ع ا الاولة ال ا لية وحتى
ع ا اللللكة العربية السعودية
قبور اللثقفين العرب

696

قبيلة السواللة :ماض وحاضر

3081

قبيلة هواز  :من فجر اإلسالم إلى ن اية العصر العباسا األول

3082

القبيلة والنص :تحوالت البااوا فا الرواية العربية

2543

القار والحزم :دراسة سيليارية لحكايات من كتاب كليلة ودمنة

2620

القار يجلع مرتين

2367

القاس

2311

القاس فا رحالت اللشارقة من الشرق األوسط واألقصى ومن الغرب (أمريكا)

3019

إلى اللسجا األقصى
القاس فا رحالت اللغاربة :اإلسراء من األنالس واللغرب األقصى واللعرا فا

3175

اللسجا األقصى
القاس وأكناف بيت اللقاس

3178

القاس وقرار ترامب

779

القرآ واإليلا وأثرهلا فا الوقاية من األمراض النفسية وعالج ا

208

القراءات الجاياا للقصة القرآنية :دراسة تحليلية نقاية تكليلية

382

قراءات فا مسرح الرؤى

1893

قراءا اإلمام أبا جعفر اللانا من روايتا ابن وردا وابن جلاز من طريقا الارا

331

والطيبة
قراءا اإلمام حلزا من روايتا خلف وخالد من طريقا الشاطبية والطيبة

329

القراءا السريعة

1324

القراءا السريعة والقراءا التصويرية

1318

القراءا الشاعرية الفاحصة :حوار مع تجربة د .ابراهيم خليل النقاية

2114

قراءا فا األزمة :اللف وم العام واألسباب واألثر على النشاطات واللتغيرات

921

االقتصادية الكلية وسبل اللعالجة
قراءا فا تاريخ وحاضر االقتصاد األردنا 2018-1971

865

قراءا نقاية فا السرد النسوي اللعاصر

1989

828

قرار رقم 40

2139

قرار مأجور( :عناما تزول األقنعة ويتال ى اللصير)

2510

قرحة اللعاا وعالج ا باألعشاب :أمراض الج از ال ضلا

1639

القرد العادل وحذاء الطنبوري :حكايات عرية ()1

2301

القرصنة وأمن البحر األحلر

1029

القرصنة والقانو الاولا للبحار :إ كالية سالمة اللالحة البحرية فا ظل مباأ عام

969

استخاام القوا اللسلحة (سلطنة عُلا نلوذجاً)
القرض الحسن فا القرآ الكريم وأثره فا بناء اللجتلع

510

قصارا الشوق والحنين من الغربة

2203

قصارا الغزل

2204

قصارا لم تكتلل

2135

قصارا من الغربة آهات وحسرات

2205

قصارا نسيت ا الحرب فا جيب الشاعر

2156

القصة الخفية لألم تريزا

569

القصة بين التأثير والتعبير  :تطبيقات عللية للعال بالقراءا :الكتاب الثانا

1648

قصة حب جزاررية حيزية (محلا بن قيطو وعز الاين اللناصرا ):

2210

قصة طفل األعلال

3066

قصة يوسف :تفسير ورؤية قصصية حايثة

383

القصا الخاص فا جريلة التعذيب بين التشريعات الوطنية واللواثيق الاولية

1030

قصص األطفال ال ادفة :الروضة 2

2671

قصص األنبياء لألطفال

2755

قصص الحكلة واللعرفة اللصورا لألطفال

2743

قصص الحكلة واللعرفة لألطفال

2744

قصص الحيوانات والطيور والحشرات الواردا فا القرآ الكريم

385

قصص الروضة n ,HhC ugeuD h =1

2672

قصص الروضة n ,HhC ugeuD h = 2

2673

قصص الزهور لألطفال = uf ODmuH f

n Dpm

2674

قصص السيرا النبوية لألطفال

2756

قصص القرآ الكريم للنا ئة

381

قصص القرآ لألطفال

2757

القصص الكاملة :وديع والقايسة ميالدا وآخرو  ،زنو وباو وفالحو

2658

829

قصص كا فا قايم الزما

2702

القصور فا العلل اإلداري

1801

القضاء اإلداري األردنا

1008

القضاء فا األنالس منذ عصر الخالفة وحتى سقوط غرناطة (897-316هـ-929/

540

1492م)
قضاء وقلر

2162

قضاا القاس الشريف ومجالس حكل م 1336 - 923هـ1917 - 1517 /م

3176

قضايا إدارية واقتصادية معاصرا

1707

قضايا إعالمية وثقافية

605

قضايا التنلية فا فكر السلطا قابوس بن سعيا :رؤية استشرافية

3201

قضايا الخطاب فا الفكر اللسانا والسليارا

1440

قضايا الشعر الصوفا بين الفكر والفن

2041

قضايا اللرأا فا اللجتلع الجزارري

1117

قضايا الليتالغة اللسرحية

1964

قضايا تربوية حايثة فا اإلدارا اللارسية

1220

قضايا تربوية معاصرا

1228

قضايا سياسية معاصرا :كوارث وجوع وخراب أصابع أمريكية وحلول

768

قضايا فا أسللة العلوم االجتلاعية :علم االجتلاع أنلوذجا ً

274

قضايا فا تحليل الخطاب

1404

قضايا فا فلسفة العلوم

1536

قضايا معاصرا فا التربية :نلاذ وتحوالت راراا فا التربية والتعليم والتعلم

1203

قضايا معاصرا فا موضوعات اإلدارا

1706

القط ذو الحذاء

2786

قطة فا حايقتنا

2722

ك
قفا نب ِ

2118

القفز الجوي

1955

قل أعوذ برب الفلق

2723

قلب من أراكا

2644

قلب موقوت

2891

قلب يتحاث

2630

قلق أنا

2230

830

قللا يكتبنا

2946

القلوب اللشتعلة

2097

قلوب من نار

2533

قليص األثر

2144

قليص الذنب

2243

قناا السويس محور العاوا الثالثا على مصر عام  :1956دراسة تاريخية

3206

قناديل األنام من سيرا ابن هشام البن اللعافري البصري ت 213هـ

408

قناديل الك ف اللسحور

2799

قنص متواصل

2085

قنوات الجنس الفضارية تغزو نسقنا القيلا

688

قوارير

2927

القواعا األصولية تأصيل وتطبيق

471

قواعا اإلمالء والترقيم

1424

قواعا وأصول علم السؤاالت الحايثية :تقعيا وتأصيل جايا لعلم السؤاالت الحايثية

395

القواعا والضوابط الحاكلة لعقود الشركات فا الفقه اإلسالما :جلعا ً ودراسة

511

القواعاية وعناصر األفضلية فا اها الحايث الشريف

1502

القوام البشري :أسبابه ،تأثيراته ،طرق عالجه

1593

قوانين األسواق اللالية فا دول الخليج العربا

1072

قوانين العالمات التجارية فا الاول العربية

1057

قوانين اللعامالت والتجارا اإللكترونية فا دول الخليج العربية

1016

قوا الثقة بالنفس

634

القوا الذكية فا سياسة أمريكا الخارجية تجاه منطقة الشرق األوسط (-2001

850

)2018
قوتا الذهنية

1342

القول التام فا فضل الرما بالس ام

550

القول الليسر فا فواتح السور

308

قوي

2767

القيادا التحويلية وأثرها فا األداء االستراتيجا :الاور اللعال لجودا حياا العلل (

1796

دراسة تطبيقية فا داررا الجلارك األردنية)
القيادا التربوية

1221

قيادا علليات التغيير فا ماارس التعليم العام

1374

831

القيادا فا التربية :م لات وم ارات

1218

القيادا فا القر الواحا والعشرين

1795

القيادا فا اللجال الرياضا

1792

القياس النفسا :مبادئ ومفاهيم أساسية ،اللقاييس النفسية بناؤها وتكييف ا ،التحليل

108

العاملا والنلذجة
قيا الزهور والفوالذ

2471

قيس بن الللوح ( :حياته و عره)

2060

القيم األخالقية فا اللجتلع العربا بين التنظير والللارسة

،181
183 ،182

القيم الوطنية فا اللناهج التعليلية

1359

القيم فا الشعر الجاهلا ضابطا ً اجتلاعيا ً

2051

القيم فا الفلسفة اليونانية :أعالم ومشكالت

189

القيم فا الكتب اللارسية

1349

ك
كأس الزنابق

2191

كارن مثقوب

2540

كابوس الحب

2473

الكامل فا تعلم اوراكل ()g11

17

الكاميرا تشرق من القاس :هانا جوهرية مسيح الثورا 1976 -1939

3069

كا ثنارا الوالء كا خارنا

2839

كا فا علا

2809

كا ياما كا

2459

كبسوالت تحفيز

112

كبسولة التغيير :الكبسولة السحرية فا التنلية البشرية

149

كتاب التأمالت :موسوعة فلسفية

185

الكتاب اللقاس ليس وحيا ً إل يا ً

438

كتاب معانا القرآ وإعرابه للزجا  :دراسة معجلية

335

الكتابات اآلرامية من غور الصافا

3194

الكتابة االحترافية لإلعالم والعالقات العامة

1840

832

الكتابة الساخرا فا الصحافة :محاولة للقراءا

46

الكتابة الشعرية النسوية

1995

الكتابة اللسانية فا الجامعة الجزاررية :قراءا فا االتجاهات واألنلاط

1449

الكثير من ال راء

2351

كحل على مرود :ديوا

2113

عر

الكراتيه والعا التنازلا

2967

كرا السلة لللحترفين

1938

الكرا الطاررا :م ارات ،تعليم ،تطبيقات بايوميكانيكية

1939

كرتونة البيض العجيبة  :1حيوانات ،أدوات للزينة ،متفرقات

1329

كرتونة البيض العجيبة  :2خصيات كرتونية ،معلقات ،حشرات

1330

الكروموسومات والجينات الوراثية

1590

الكشاف العظيم

14

كشف األحواز من اإلنكليز :تقرير عسكري حول عربستا (اللنطقة رقم  )13تم

3151

تجليعه من قبل القيادا الجوية العراقية
كشف الخفا عن عبث الوهابية بكتب العللا

557

كشف الطالع

2982

كشكول معلم

2873

كفاءا اإلدارا الحايثة فا نجاح اللشروعات

1779

كفاءا التخطيط والتنظيم وصناعة القرار

1761

الكفاءا التاريسية وفق بيااغوجية اللقاربة بالكفاءات

1368

الكفاءا التعليلية :بين النظرية والتطبيق

1227

الكفالة العينية فا القانو األردنا

1064

كفايات معللا التربية البانية

1205

كلب أنا :ديوا

2143

عر

الكللات اللكررا فا القرآ الكريم :آيات ا وسورها وبذيله معلومات عامة عن

344

القرآ
الكللات ومحلوالت اللعنى فلسفة وسرديات :أعلال مختارا

1970

كللات ومعا  :ما كل ما يعلم يقال

677

كللة ونغم

2883

كلا ثقة :رحلتا مع صغيري واللرض (تجربة إنسانية ألم وطفل ا مع اللرض)

2376

كليشيه وديستوبيا :أناس عاديو

2382

833

كلا ينبغا أ أكو

2867

كنت أنا

2333

الكنز اللرصود

2793

كنز اللعلومات :رحلة فكرية فا الثقافة العامة

672

كنوز اإليلا  :الكتاب األول

1341

كنوز دفق األنفس الب ية :بوارق األنوار القاسية واألسرار الربانية من وارق

252

الحكم العطارية فا رح الحكم بالحكم
ك رما

2600

الكوتشنج التنفيذي واإلداري

1748

الكوتشنج :م ارات الكوتش اللتقام وتطبيقات الللارس

1749

كوخ العم توم

2959

كورتيزو حكاية أجنحة بال جسا

2470

كولا لوك والاببة الثالثة

2787

الكو الواسع والنانو

2968

كيف أصبحت الفأرا وزيرا :وقصص أخرى

2733

كيف تؤسس مشروع صغير بنجاح

1716

كيف تحقق أهاافك

1791

كيف تاير مشروع صغير ومتوسط بنجاح

1715

كيف تصنع اللنتجات الغذارية فا اللنزل :التابير اللنزلا

1671

كيف تعالج القولو اللزعج

1640

كيف تقتل زوجتك يكفا أ تكو

رقيا ً لتفعل ا

2912

كيف تكو معللا ً

1204

كيف تكو مفكراً مباعا ً وناقااً

1186

كيف تنجح وتتفوق وتطرد الخوف فا االمتحا

1171

كيف تنلا ذاكرتك

127

كيف لتغيير وإدارا حياتك نحو األفضل :أنت وحاك من يستطيع أ يرفع من هلتك

141

كيلياء االكتئاب

1650

كيلياء الجسا

109

كيلياء الحب

116

كيلياء الخوف

119

كيلياء الخيانة

671

834

كيلياء الاماغ

1598

كيلياء الروح

81

كيلياء السعادا

118

كيلياء العاطفة

117

كيلياء اللالئيلاياات الجاياا :دراسة طيفية وبايولوجية

1556

كيوبيا

2884

ل
آللئ خالاا وعظيلة

650

ألنك الروح وأنا الجسا

2257

ال با أ يورق الاحنو

2323

ال تسألونا

2165

ال تسافر أي ا الحلم

2892

ال تغضب

120

ال يا تاال

2813

الجئ على طريق اللوت من سوريا إلى أللانيا

2606

الالجئو الفلسطينيو وعللية السالم فا الشرق األوسط فا ميزا القانو الاولا

804

الحقا ً أقام أعذاري

2468

الذرب وال حذاء أحلر

2624

الال اء فا تناها كل اء

2906

الالمركزية اللالية فا حقل التطبيق :التجربة األردنية النا ئة

1091

لبيب وجاه نجيب

2724

لحم للبيع

2312

لاينا ما يكفينا

2735

اللسانيات التطبيقية :قضايا وميادين وتطبيقات

1439

اللسانيات العربية :اللن ج واللف وم والصناعة

1433

اللسانيات النفسية :مرايا الذات واآلخر

1406

اللسانيات وديااكتيك اللغة العربية :تاريس اللغة العربية من منظور تولياي

1441

اللسانيات :قضايا وتطبيقات

1443

لست الولا البكر ألبا

2945

835

لسنا عراء إنه الحب

2102

لطفا ال ارب

2447

اللطيف فا رح قواعا التصريف

1498

اللعب العالجا فن العالقة

158

لعبة األمم

812

لعبة الحروف :الحروف ال جارية  -ابحث لو

1327

لعنة و م

2369

لغة الجسا

113

لغة الجسا فا القرآ الكريم

364

اللغة وأثرها فا تأويل النص :دراسة فا فكر اإلمام الشاطبا

1410

اللغة والخط العربا :النشأا والتطور وآفاق جلالية وبالغية

1422

اللغة واللذا الشعرية عنا وهيب عجلا :دراسة تأسيسية فا جلالية اللغة الشعرية

2183

اللغة واللنطق :دراسة فا البناء والتأصيل

1438

اللغة وسؤال ال وية فا زمن العوللة

1412

لقلب ا أنتلا :فتاا تخالف اللألوف

2389

لكا تكو معللا ً أفضل :طبشورا ولوح

1201

للحات من تاريخ الحضاره السومريه

3093

للن هذه الامية

2814

لنتعلم معا ً الرياضيات :الروضة

1335

لنتعلم معا ً الرياضيات :اللستوى األول

1336

لنتعلم معا ً الرياضيات :اللستوى الثانا

1337

لنتعلم معا ً الرياضيات :براعم

1339

لنتعلم معا ً الرياضيات :واجبا

1338

لنتعلم معا ً العربية :اللستوى األول  -الجزء الثانا

1320

لنتعلم معا ً العربية :اللستوى الثانا  -الجزء األول

1321

لنتعلم معا ً العربية :اللستوى الثانا  -الجزء الثانا

1322

لنتعلم معا ً العربية :براعم

1323

هللا اللطيف الخبير

2725

لو كا لا قلبا

2832

لواء كفرنجة العجلونا

3195

لوارح اللنتجات الوطنية لأللعاب الباراللبية ألصحاب ال لم ذوي اإلعاقة

1936

836

لواعج حب

2219

لوحات تراثية من قرية عابود

1385

لوالك

2764

اللياقة البانية اللرتبطة بالصحة

1620

اللياقة البانية الل ارية

1611

اللياقة البانية لذوي االحتياجات الخاصة

1622

اللياقة البانية لغير الرياضيين

1616

اللياقة البانية للرضى الايسك واالنزالق الغضروفا

1612

اللياقة البانية والصحة اللارسية لطالب اللرحلة االبتاارية والثانوية

1621

اللياقة البانية ورياضة اللرأا

1623

اللياقة العضلية للرياضيين

1624

ليالا الزجل الشعبا والعرس الفلسطينا

1397

ليبيا وإ كالية بناء الاولة -األمة 2017 - 1951م

3205

ليت للزمن لسانا ً

2617

ليتنا كنت أعلى

2569

ليل والت الطويل :رواية

2457

ليلة إعاام دمشق :مقاالت فا األدب والفكر والثقافة

2830

ليلة سبسطية :رواية

2594

ليلى والذرب

2788

ليلى والذرب اللاكر

2697

م
اللآالت وأثرها فا أحكام السياسة الشرعية :دراسة أصولية

539

اللؤتلر الاولا األول للتعليم التقنا :جامعة البلقاء التطبيقية

1265

اللؤتلر الاولا فا الريادا :اإلبااع واالبتكار فا بيئة األعلال

1802

اللؤتلر الاولا :األمن اللجتلعا وأثره فا وحاا األمة :أوراق علل

791

اللؤتلر العللا الاولا الخامس اللحكم :آفاق تطور البحث العللا والتربية والتعليم

1365

فا إطار التحايات اللعاصرا
اللؤتلر العللا الاولا الرابع اللحكم :الذكاء االصطناعا والتنلية االقتصادية

946

اللؤتلر العللا اللحكم :العنف فا الخطاب اإلعالما بين التصعيا والتكريس

1124

837

للحوار
اللؤتلر النقاي الثانا والعشرو  :الحس القوما واإلسالما فا األدب العربا

1978

الحايث
مؤتلر فضاءات بكات التواصل االجتلاعا فا الوطن العربا :الفرص،

627

التحايات ،اللخاطر ،آفاق اللتسقبل
مؤسسات الطفولة ومنظلات ا

1116

اللؤسسات العاللية وطرق تصنيف اللؤسسات األكاديلية

33

مؤ رات الجلا عنا الرا اين اللصابين بااء الربو :دراسة عيادية ألربع حاالت

1638

مؤ رات الحنكة الجلالية فا بنية القصياا اللعاصرا

2184

ما بعا أحبك

2417

ما بعا اإلسالم السياسا :مرحلة جاياا أم أوهام أيايولوجية

533

ما بعا الحااثة البنيوية والنسوية

2023

ما بعا قيامة أرطغرل عثلا وبنوه من الاولة إلى الخالفة

3139

ما بين وبين

2583

ما تأخر من القول

2888

ما زلت أفكر ،نفكر لنكسب معركة وجودنا

692

ما سرقته منا الحياا

2507

ما قبل الخلسين :بحث فا النفس اإلنسانية

106

ما كل إمرأا أنثى

2148

ما نااال

2355

مارة مقطع لصيف متوسطا مرتبك

2244

اللاتريو كا

2983

اللاضا يستلر :رواية

2464

ماكسليليا روبسبير

2088

ماما مريضة

2815

مانشيت :رواية

2358

مباحث فا اإلبل ومشتقات ألفاظ ا فا القرآ الكريم

337

مباحث فا اإلعجاز العادي 4

375

مبادئ إدارا مكاتب السياحة والسفر

934

مبادئ اإلحصاء الوصفا

1546

مبادئ اإلدارا الرياضية

1925

838

مبادئ االحتراف الرياضا

1921

مبادئ االستثلار وتطبيقاته

911

مبادئ االقتصاد اإلسالما فا القرآ الكريم

544

مبادئ التسويق الرياضا

1822

مبادئ العالقات العامة

1833

مبادئ القانو التجاري

1069

مبادئ القانو الاولا العام

959

مبادئ الكتابة الصحفية :الشكل واألسلوب

48

مبادئ تحليل الخطاب فا التراث البالغا العربا من خالل روح التلخيص

1403

مبادئ تربية اللوهوبين

1298

مبادئ تقانة حيوية

1846

مبادئ حفظ األغذية

1848

مبادئ رياضة الكيك بوكسنغ

1949

مبادئ علم السياسة

736

مبادرات بال أرواح :أوهام اللصالحة العراقية

796

مبادرا الحزام والطريق :بين اآلثار والتحايات = (d pD ehC NmeC ) d N

869

مبادرا الحزام والطريق :بين اللف وم والسياسة = (d pD ehC NmeC ) d N

870

مبادرا الحزام والطريق :بين الواقع والطلوح = (d pD ehC NmeC ) d N

871

مبادىء اللحاسبة اللالية :بين النظرية والتطبيق

1684

مبادىء رياضة التايكواناو

1948

مبارزا مع العواطف

2523

مباهج الفلسفة

97 ،96

مبترداً بناري

2188

اللبنى السردي فا أفالم ما بعا الحااثة :الشكل الليتاسرد الزمن

1889

متجر األحالم

2553

اللتشابه اللفظا فا القرآ الكريم :قصة موسى عليه السالم نلوذجا ً

340

اللتعللو ثناريو االحتياجات الخاصة

1299

اللتغير العسكري وأثره فا العالقات الروسية التركية منذ بااية القر الواحا

831

والعشرين
متغيرات البيئة اللحلية والتوافق اللحاسبا الاولا :دراسة تحليلية وآلية مقترحة

839

1686

اللتغيرات الجيوسياسية القادمة فا العراق فا ضوء السلوك السياسا الخارجا

814

والااخلا
متفارلة بحذر :كللات بطعم األلوا

2875

اللتكبرو وجزاؤهم الانيوي فا الذكر الحكيم :دراسة بالغية تحليلية

378

متالزمة أمريكا :هل هو ربيع عربا أم سايكس بيكو جاياا

737

متناص الرحلة من قلعة عجلو إلى سارا اللنت ى

2935

اللثقفو والاولة :مرحلة ما بعا العوللة

699

مثنويات أنت وأنا

2115

اللثنوية جالية التغريب فا مطارحات اللفترض :دراسة فكرية

79

مثيرات الخطاب الحااثا :قراءا نصية فا الحااثة الشعرية

2185

مجاالت التجايا التربوي :خبرات عاللية معاصرا

1230

اللجتلع الر يا :ن ضة أمة

722

اللجتلع اللانا فا سوسيولوجيا التنظيم ومنطق الحكامة

732

اللجتلع اللانا فا منطقة الخليج العربا :دراسة حالة الكويت

726

اللجتلع ودوره فا التصاي لالحتالل اللغولا 740 - 634هـ

3135

مجلة األحكام العالية

467

اللجلوع النبوي

427

مجلوعة البالليق اللصرية والزجال الشامية فا كتاب عقود الآلل فا اللو حات

2083

واألزجال
مجلوعة القرارات التفسيرية الصادرا عن الايوا الخاص بتفسير القوانين

1007

واللحكلة الاستورية
مح

2107

اللحاسبة اإلدارية

،1679
1685

محاسبة االستاامة والشفافية وفق مؤ رات  EOL/OS./ OIومعايير LN

1695

محاسبة التكاليف

1688

محاسبة التكاليف اإلدارية

1687

محاسبة التكاليف البيئية

1689

محاسبة التكاليف :ماخل تطبيقا

1690

اللحاسبة القضارية وصلت ا بالجرارم اللالية

1701

اللحاسبة القضارية :استراتيجية للحاربة الفساد فا السودا

1012

840

اللحاسبة اللالية = DHheheHep IeemrhDHhg

1681

اللحاسبة اللالية = DHheheHep IeemrhDHhg

1682

محاسبة الوحاات غير الربحية

1703

محاسبة ركات األ خاص :األصول النظرية والتطبيقية

1702

محاضرات فا النظرية النسبية وعلم الفلك

1555

اللحافظ االستثلارية اللثلى ودور البرمجة الرياضية في ا

904

اللحاكلة

2972

محاث الحجاز السيا محلا بن علوي اللالكا اللكا الحسنا اللتوفى سنة 1425

439

هـ ،وج وده الكالمية
محطات على قارعة الزمن

2446

محطات فا وطنا

2908

محطات من حياا مراهق

647

اللحظورات اللغوية :دراسة لغوية فا حظر األلفاظ وتحسين ا فا ضوء الحايث

390

النبوي
محفظة تعادل اللخاطرا

900

محكلة العال الاولية ودورها فا تطوير قواعا القانو الاولا الجنارا

987

محكلة العال الاولية ودورها فا تطوير قواعا القانو الاولا العام والقانو

989

الاولا اإلنسانا بوجه خاص
محلا صلى هللا عليه وسلم نبا الرحلة وما أرسلناك االّ رحلة للعاللين

409

محلود غناوي الزهيري مواقف فا الحياا واألدب :كتاب تذكاري بقلم مجلوعة من

3029

أهله وطالبه ومعارفه
محلود محلا طه :رؤية تجاياية فا اإلسالم

3041

محنة الصحافة األردنية إبا االنتااب

66

اللخاطر والسالمة اللختبرية لللتعاملين باللواد الكيلاوية

1099

اللختار للفتوى

482

اللختار من عراء التصوف وعيو الشعر الصوفا

2042

اللختار من نسب آل البيت األط ار الرفاعية

3083

مختارات من حصاد األيام

702

مختصر تذكرا الحافظ واللجيز لكتاب هللا العزيز

292

اللختصر فا الرسم ال ناسا باستخاام الحاسوب األوتوكاد

18

841

اللختصر فا رح القانو اللانا األردنا عقا البيع :دراسة متقابلة مع الفقه

1067

اإلسالما والقوانين اللانية العربية
مختلف عليه

2149

اللخر بوصفه قاررا ً

2316

مخطوطات النحو والصرف :مخططات مبتكرا ووسارل جاياا لتيسير دراسة قواعا

1499

اللغة العربية وتاريس ا
مخطوطة الغراف

2655

مخلوق العجارب السبعة

2395

مخلوق غريب يبحث عن هويته

2819

اللخيلة :الشظية األولى

2597

ماارات سردية :قراءات تطبيقية على الرواية والقصة القصيرا جااً

2548

ماارس التعليم الكبرى والنخبة الوطنية الثقافية فا الجزارر

1198

اللاارس اللسانية واتجاهات ا اللعاصرا

1401

اللاارس اللعززا للصحة واللياقة البانية

1277

ماخل إلى اإلدارا الرياضية

1923

ماخل إلى االتصال التسويقا

1816

ماخل إلى االستثلار فا اللجال الرياضا

906

اللاخل إلى التأكيا اللعقول :وفقا ً لللعايير الاولية لللراجعة

1692

ماخل إلى التربية

1162

اللاخل إلى الجغرافية البحرية

1560

ماخل إلى تربية الطفل

157

ماخل إلى صعوبات القراءا الايسلكسيا

1295

ماخل إلى علم األغذية

1604

ماخل إلى علم اإلدارا

،1704
1708

ماخل إلى علم السكا

644

اللاخل إلى فقه آيات األحكام وتطبيقاته

475

ماخل إلى مناهج البحث التربوي

1192

اللاخل السلوكا لاراسة العالقات اإلنسانية

1747

ماخل الوعا األدبا من منظور طرارق التاريس

1251

ماخل إلدارا األعلال

1714

842

ماخل لاراسة الفكر اإلسالما

229

ماخل لذوي االحتياجات الخاصة

1113

اللاد القانونية اللقررا فا القوانين األردنية

952

اللارب العابر100" :تقنية تاريبية من تصليم 100من كبار اللاربين"

1742

اللارسة اآلمنة :مغاهيم وآفاق

1170

اللارسة ال لامية صرح حضاري زاهر يخلاه موقع تراثا داثر

1197

اللارسة كلسيرا

1159

اللا الذكية الن ج والتخطيط واإلدارا

1859

ماى التلكين اللجتلعا لللرأا فا الشريعة اإلسالمية

275

ماى النص :أفق التأويل

1507

ماى تحقق مباأ اللساواا بين الرجل واللرأا من منظور النوع االجتلاعا الجنار:

654

دراسة مقارنة
اللاينة اللغربية من خالل الفيلم األجنبا :طنجة نلوذجا ً

1887

ماينة الناجحين

2807

مذاق الغربة محطات فكرية فا الل جر :سلسلة مقاالت قصيرا فا تحايات

657

الل اجرين العرب االجتلاعية والتربوية
مذبحة باريس

2957

مذكرات براس كوباس بعا اللوت

2960

مذكرات ناجا من كلية التصليم

2854

مرآا واحاا ال تكفا :رواية

2338

اللرأا السعودية والبحث العللا :طلوح بال حاود وإنجازات عللية وعللية على

655

اللستويين اللحلا والعالا
اللرأا العربية فا الشعر الجاهلا

2055

اللرأا بين اللجتلع والسياسة

649

اللرأا بين النص والفقه :قراءا من خار اإلطار

500

اللرأا فا عر أبا العالء اللعري

2069

اللرأا وتطوير السرد العربا :النسارية النسوية األنوثة

2638

اللراجعة والرقابة فا النظم اللحاسبية

1693

مرارا ق وا

2335

اللراسم الابلوماسية والرسلية

823

اللرام

2111

843

مرايا الروح

2175

مرايا رحلة الحياا واللوت

2833

مرايا قصصية :كاتبات من جليع أنحاء الوطن العربا

2614

مرايا نورا

2465

اللرتكزات األساسية للتعلم التعاونا

1371

اللرجع األكاديلا الحايث فا السباحة لذوي اإلعاقة :إدارا وتنظيم ،تخطيط،

1954

تاريب ،تحكيم ،بيوميكانيك ،قياس وتقويم
اللرجع الشامل فا تصليم اللناهج اللارسية

1355

اللرجع الشامل فا تعليم الكتابة اإلبااعية من الطفولة اللبكرا وحتى الجامعة

1332

مرساا

2498

اللر ا اإلكلينيكا فا التقييم واالختبارات النفسية

1649

مر ا الحيرا إلى معرفة أحوال اإلنسا

498

اللر ا فا إعااد البحوث والرسارل الجامعية

1370

مرض الشلل الاماغا باركنسو  :العال بالتلارين العالجية الرياضية

1642

اللركز القانونا لحقوق الطفل فا دولة اإلمارات العربية اللتحاا

1073

اللركز القانونا لذوي االحتياجات الخاصة فا دول الخليج العربا

1023

اللركز وال امش فا الرواية :عذراء سنجار أنلوذجا ً

2526

مرو ج نم

2456

اللرود واللكحلة

1867

مزا الريح

2870

اللزا والشخصية وعالقت لا ببعض :اللتغيرات النفسية والتربوية

135

مزاد علنا

2479

مزمار هاملين

2789

اللزيج التسويقا لللاارس الخاصة

1199

اللسؤولية االجتلاعية فا منظلات األعلال( :اللف وم واألهلية ،اإلدارا والتقييم،

1790

التجارب الاولية)
اللسؤولية الجزارية عن التلويل اإللكترونا للجلاعات اإلرهابية

1028

اللسؤولية الجنارية الفردية عن الجرارم ضا اإلنسانية فا القانو الاولا الجنارا

967

اللسؤولية اللانية لطبيب األسنا

1052

مسارل فق ية منتخبة

481

844

مسارل فا الحظر واإلباحة :األطعلة،األ رية ،اللباس ،الل و

496

اللسابقات األوللبية اللارية

1944

اللساجا اإلسالمية فا األنالس وتغيرات ا اللعلارية بعا الغزو اإلسبانا

1864

اللسار إلى دنبسار( :حول األرض بالعرض )2

2631

اللسارات الفضارية فا اللغة العربية

1414

مساعا

2768

مسافة جرح

2170

مسافر بال راحلة

3027

اللسافر :مجلوعة قصصية

2637

اللسانا  :قاموس عربا  -إنجليزي

1456

اللستارك على تذكرا الكاتب للناقا اسعا داغر :دراسة ومعجم

1990

اللستعلرات اللستوطنات الي ودية والبؤر االستيطانية فا القاس اللحتلة

3172

مستقبل البيئة واللياه فا منطقة الخليج العربا

918

مستقبل اللؤسسة العسكرية فا النظام السياسا التركا بعا محاولة انقالب تلوز

1107

2016
مستقبل النظام اإلقليلا العربا :دراسة فا دور اللتغيرات الخارجية بعا أحااث

855

الربيع العربا
مستقبل دور منظومات التعاو اإلقليلا فا القارا اآلسيوية :دراسة لنلاذ مختارا

821

اللستكشف الصغير

2758

اللستويات واللعايير البايوميكانيكية لل ارات الكرا الطاررا

1940

اللسخ

2973

مسرح األطفال :جلاليات التربية والتعليم واللعب

1333

اللسرح التركا اللعاصر

1898

اللسرح الخليجا :كالم الفرجة بعالمات ال وية (متابعات نقاية)

2324

اللسرح عبر العصور

1904

مسرحا الصغير

2331

مسرحية أنا الحياا

2329

مسرحية صاحب الجناح

2330

مسرحية هذيانات كسبير

2313

مسرد للكفايات التاريسية الالزمة ألعضاء هيئة التاريس فا الجامعات الحكومية

1366

األردنية بناء على الواقع واالتجاهات اللعاصرا

845

مسرور أبو القشور

2803

مسك الختام فا علوم اإلنشاء واألرقام

369

اللسلك اللن جا إلعااد مذكرات التخر فا العلوم االجتلاعية

581

اللسنين فا األسرا الجزاررية :الواقع واللأمول

1115

اللسير األطول فا التاريخ

3011

مشاا ال يعبرو الطريق

2342

مشارك

2769

مشاركة األفراد فا مضامين وسارل اإلعالم الجاياا

631

مشاعر

2955

مشاعر على ورق

2101

مشاعل فا دروب الليل

2095

مشاكل القياس واإلفصاح عن القضايا اللحاسبية اللعاصرا

1683

اللشتقات اللالية وإدارا اللخاطر

910

اللشكالت السلعية :مقامة فا اإلعاقة السلعية

1293

مشكالت الطفولة السلوكية والنفسية :واقع ا ،حلول ا

156

مشكالت فا الجغرافيا االقتصادية

864

مصارر اللخيلة بين قصياا النثر واألقنوم الطروادي

1981

مصادر األخبار فا الصحافة

50

مصادر الصورا فا عر حليا سعيا

2283

مصارع العشاق

2037

اللصارف اإلسالمية

517

اللصارف اإلسالمية :االستثلار والتلويل فا اإلسالم

516

مصر وبالد الشام فا عصر الللاليك

3137

مصطفى جواد وج وده اللغوية

1485

اللصطلح البالغا فا تفسير التحرير والتنوير مف وما ً تطبيقيا ً وإجراء :مصطلحات

1471

اللصطلح البالغا فا تفسير التحرير والتنوير :مف وما ً تطبيفا ً وإجراء (مصطلحات

1472

علم اللعانا
علم البيا )
مصطلحات السرد فا النقا األدبا :دليل القارئ

2027

اللصطلحية العربية فا فكر علا القاسلا

1454

اللصعا فا نقا اللسرح

2321

846

مصنع اللربى

2703

اللضحك اللبكا فا ذكريات عراقية

2848

مطرقة بغااد

2366

مظاهر التناسب الااللا والترابط النصا فا قصة صاحب الجنتين :محاولة لبناء

1511

من جية تكاملية للتحليل الااللا لبنية النص فا القصة القرآنية
اللعاجم اللغوية واأللفاظ اللعربة

1453

معاقل الضوء

2086

اللعالجة اآللية للغات

1407

معالم التجايا فا التربية اإلسالمية عنا ماجا عرسا الكيالنا

219

معانا أسلاء ما عربية

3016

معانا حروف الجر وأثرها فا التفسير :دراسة نحوية داللية

347

معاها التعليم التقلياية ودورها فا الحياا الثقافية فا اإلصالح والكفاح

1195

اللعاهاات واالتفاقيات الاولية الخاصة بالتحكيم

966

معايير اختيار اللشرفين التربويين فا وزارا التربية والتعليم

1235

معايير التاقيق الااخلا الاولية للحا من الغش واالحتيال وماى االلتزام ب ا

1696

معايير اللحاسبة الضريبية

1700

معايير هناسة وتصليم اللنشأت الرياضية

1924

معا ً نتعلم حروف لغتنا الجليلة

1319

معتقلو فا صاالت القلار السياسا

1146

اللعجم اإلحصارا التحليلا لسور القراء الكريم

296

اللعجم البيئا لللصطلحات العللية وال ناسية

1572

معجم القاصين والرواريين األردنيين

3080

اللعجم القرآنا بين اال تراكين اللعنوي واللفظا

295

معجم الكيلاويات والعوامل اللسرطنة

1558

معجم اللصطلحات اللتعلقة بالسلطة الاولية لقاع البحار

970

معجم عراء طاء

2034

اللعجلية التوليفية وتطبيقات ا

1425

معسكرات الحسين للعلل والبناء

1108

معلم التربية الرياضية واكتشاف اللواهب

1206

معلم القر الحادي والعشرين الرؤى التربوية الل نية والتاريبية

1202

847

اللعلومات الااخلية لألوراق اللالية اللسؤولية الجزارية للشخص اللطلع علي ا:

895

دراسة مقارنة
اللعلاري

2698

اللعنى اللراوغ :قراءات فا عرية النص

2005

اللعين فا األدعية واإلر اد

256

مغامرات األرنوبة دنفش

2692

مغامرات فتاا ال ايك

2808

مغلس التاريخ والسكا

3182

اللفاتيح األساسية فا الفيزياء :الليكانيكا والك رباء واللغناطيسية

1554

اللفاهيم األساسية لعلم البيئة والتلوث

1570

مفاهيم حايثة فا علم النفس الرياضا :سلبيات ومعالجة

1915

مفاهيم رياضية

1538

مفاهيم وتطبيقات فا اللسانيات الحاسوبية

26

مفاهيم ومصطلحات فا االقتصاد واللال واللصارف

859

اللفاوضات الاولية فا عصر اللعلوماتية

809

اللفردات اإللكترونية للتعليم اإللكترونا

1272

اللفكر الرضوانا ( :)2الصف الثانا األساسا  -الجزء الثانا

1334

مف وم االستالب وتجلياته فا النص اللسرحا العربا اللعاصر

1899

مف وم التعادية فا الفكر اإلسالما

536

مف وم الاولة فا الفكر السياسا الفلسطينا اللعاصر

778

مف وم الطاقة بين العلم والقرآ

387

مف وم الفعل فا فلسفة بول ريكور

1418

مف وم القصص فا القرآ الكريم :دراسة مصطلحية

379

اللقابالت فا البحوث النوعية من متطلبات مقرر اتجاهات تربوية معاصرا

1737

اللقابلة اإلكلينيكية

174

مقاربات فلسفية فا تشريح العقل عنا العرب

82

مقاربات فا اللنجز الشعري للشاعر اإلماراتا حبيب الصايغ :دراسة نقاية

2200

مقاربات لسانية فا مسارل من التصريف

1517

مقاربات مختارا فا األدب والفن والنقا

1996

مقاربة لسانية معاصرا للظاهرا اإللحاف فا اللغة العربية :دراسة صرف –

1444

صواتية

848

مقاش

2497

مقاصا الشريعة اإلسالمية

457

مقاصا العقياا اإلسالمية من الكتاب والسنة :مقامات فا التأسيس النظري والبيا

435

العللا
اللقال االفتتاحا الصحفا

59

اللقال الصحفا فا الصحافة العربية

55

مقاالت صحفية بلنظار أكاديلا :أفكار بحثية

675

مقاالت صحفية جاذبة

60

مقاالت صحفية الذعة

61

مقاالت فا األدب األفغانا اللعاصر والحايث

2826

مقاالت فا التراث واللجتلع

2834

مقاالت فا فقه التحوالت

444

مقاالت ورؤى

2829

مقام النخيل

2171

مقامات

2251

اللقامر

2984

مقاييس القيلة فا نظم اإلدارا اللالية

1680

مقامة ابن خلاو

201

مقامة اللجلوع :رح الل ذب

254

مقامة الن وض :نظرية االنسحاب والعودا

3166

مقامة فا األخالق اإلسالمية

251

مقامة فا اإلدارا اإللكترونية

1085

مقامة فا اإلعالم الرقلا :اللف وم والنظرية و األدوات

625

مقامة فا االتصال واالتصال التعليلا

608

مقامة فا االحتلاالت واإلحصاء التطبيقا لطلبة العلوم االقتصادية والعلوم

1543

التجارية وعلوم التسيير
مقامة فا التربية الخاصة

1279

مقامة فا السياحة الرياضية

935

مقامة فا العروض

1520

مقامة فا سباق ال جن

1956

مقامة فا علم أصول التربية اإلسالمية

217

849

مقامة فا علم االجتلاع

577

مقامة فا علم اللعلومات

29

مقامة فا علم نفس الشخصية :اللف وم والنظريات واالضطرابات واللقاييس

138

اللقصور والللاود عنا ابن سياه :دراسة فا اللستويين الصوتا والصرفا

1518

مقياس علم النفس الرياضا والتاريب

1919

مكافحة الفساد فا التشريع الفلسطينا واللقار  :دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة

1004

اللكانة الاولية لليابا  :الواقع واللستقبل

750

مكانة اللعرفة التاريخية وتجربة الحقيقة فا التاريخ عنا هانس جور غامار

2992

مكانة النص عنا اللعتزلة :القاضا عبا الجبار أنلوذجا ً

450

اللكانز :ضبط اللصطلحات واللفاهيم فا التحليل اللوضوعا للوثارق

35

اللكتبات الجامعية وتشريعات ا فا عصر التكنولوجيا :التطبيقات العللية لتحقيق

37

نظام اللكتبات الجامعية
اللكتبات الجامعية ودورها فا بناء مجتلع اللعلومات

36

اللكتبات واللعلومات والتوثيق :الوصول الحر لللعلومات

32

مكنونات ذاكرا م تررة

2474

اللالركة تعود إلى العلل

2939

مالبس أمريكية

2969

مالبس عسكرية

2344

مالزمة النفا فا اللغة العربية الفصيحة( :دراسة تقابلية فا ضوء علم اللغة

1514

اللعاصرا)
مالمح التصوف اإلسالما فا أدب نجيب محفوظ

2590

مالمح الشخصية الكوردية :دراسات نفسية اجتلاعية على فئات من اللجتلع

162

الكوردي
مالمح قصصية فا الرسارل األنالسية

2840

الللتقطات من حا ية الكلال ابن أبا ريف على رح جلع الجوامع لللحلا فا

456

أصول الفقه
ملتقى البحرين

2413

ملحلة حاياو والغويلة

2485

ملكات التاريخ

3042

ملكية األراضا فا فلسطين 1948-1918

3164

الللوك ال ا ليو فا العراق

3152

850

الللارسات الثقافية فا التربية والتعليم

1191

ملارسات من جية فا موضوعات ومواد الكيلياء فا اللناهج العربية

1239

ملانعة النص ومضلراته الحااثوية :مضلرات النص الحااثا

2186

الللكن اللتخيل :اللرجعية السياسية فا الرواية

2525

ملكنات الشعرية فا القصياا العربية اللعاصرا :النظرية واإلجراء

2158

مللكة أرمينية الصغرى :دراسة فا العالقات السياسية مع القوى اللجاورا للفترا

3098

(776 - 463هـ1374 - 1071/م)
مللكة الشودانيا :رواية

2379

مللكة بيت اللقاس الالتينية و إسراريل :مسار واحا مصير واحا

3124

من أكن

2551

من أوالً

2816

من أين جاءت ما بعا البنبوية ومقاربات أخرى

103

من أين كل هذا العطاء

2726

من األدب الشعبا :حكايات الجاات

1389

من اللورفولوجيات إلى السيلياريات :ماخل إلى فكر فردينانا دو سوسير

1428

من ال رطقة إلى األصولية :قراءا فا فكر جور طرابيشا فا كتابه من إسالم

431

القرآ إلى إسالم الحايث
من تكنولوجيا اللعلومات إلى مجتلعات اللعرفة

635

من تيه إلى سراب :رحلتا إلى أمريكا

2858

من حصاد األيام

666

من حقيبتا

679

من دالرل اإلعجاز العللا فا القرآ الكريم

361

من ذاكرا اللكا ( :عين جنا)

3196

من ذخارر الع ا العثلانا فضارل الج اد

551

من رحم الحياا :قصص واقعية من رحم اللعاناا

2550

من روارع القصص فا بطو كتب التراث العربا واإلسالما

1384

من زاوية أنثى

2436

من سللة الباسلة إلى جاا غير :وثيقة مواطن فلسطينا

3031

من سواليف السلف :الانيا حكايات

2846

من رفة الثقافة :حركة الزمن ودور أهل الفكر

670

من ظللة األسر إلى نور الحرية

1147

851

من علم األخالق إلى األخالقيات الجاياا :القيم و أنلاط االستاالل األخالقا عنا

179

توماس وول
من قتل حلزا

2307

من كنوز العربية ( :)2للصف الثانا األساسا  -الجزء الثانا

1316

من مظاهر العالقات األردنية األميركية :أسطورا علا الحجايا فا تاريخ الواليات

3026

اللتحاا الشعبا
من نافذتا

2215

من وحا استراتيجية البعث واللقاومة بعياا اللاى

797

من وحا الفلسفة

67

مناجاا حلم

2152

اللناخ األخالقا وعالقته باالحتراق النفسا وااللتزام التنظيلا لاى رؤساء األقسام

1233

فا مايريات التربية والتعليم
اللنار فا رواية حفص من طرق طيبة النشر

330

منازل

2138

مناهج البحث االجتلاعا وماارسه

575

مناهج البحث العللا فا التربية وعلم النفس

1156

مناهج البحث فا علوم واالتصال وطريقة إعااد البحوث

43

اللناهج النقاية والنص األدبا :القبعة والساحر

1984

اللناهج فا التربية الرياضية

1258

اللناهج فا عالم تكنولوجا متغير

1351

مناهج وأساليب البحث العللا

04

اللناهج وطرارق التاريس

1254

اللناهج وطرارق التاريس :رؤيا معاصرا فا التاريس (العلوم)

1358

مناورات فكرية فا الفلسفة واألديا وطبيعة الحكومات

663

اللنة فيلن بشره النبا بالجنة

423

منتقى األلفاظ بين العاما والفصيح

1450

اللنجا فا الترجلة

1527

منحى النظم فا اللناهج التربوية بين النظرية والتطبيق

1353

اللنسا :التاريخ كلا يجب أ يكو

2472

منطق الخطاب اللركز والتابع :قراءا فا السرد الكولونيالا

1999

اللنطق واألخالق فا البيئة الجامعية :رؤى ومااخل تطبيقية

1369

852

اللنطلق فا فقه العلل

507

اللنظلات الذكية (منظور استراتيجا)

41

اللنظور االستراتيجا لإلعالم الاعوي

262

اللنظور الفلسفا لتاريخ التربية الرياضية

1937

اللنظور القانونا لحقوق األ خاص ذوي اإلعاقة فا القانو األردنا

978

اللنظومة التخيلية فا الفن اإلسالما

1857

منظومة ك ف السبعة فا وظارف يوم الجلعة

302

منظومة مارة اللعانا والبيا فا علوم البالغة

1462

منفيه عن وطنا

2639

منكرات األعراس

497

اللن ا التاريبا للعللا الرياضيات اللارسية :لرياضيات س لة عليقة ملتعة

1247

مرتبطة بالواقع
اللن ا التعليلا فا القرآ الكريم وتطبيقاته فا البيئة اللارسية

220

من ا القيم والل ارات للنادي الاارم :اللستوى الثانا  -السنة االولى  -الفصل الثانا

325

من ا القيم والل ارات للنادي الصيفا :اللستوى األول 2019 -

320

من ا القيم والل ارات للنادي الصيفا :اللستوى الثالث 2019 -

316

من ا القيم والل ارات للنادي الصيفا :اللستوى الثانا 2019 -

317

من ا القيم والل ارات للنادي الصيفا :اللستوى الرابع 2019 -

321

من ا القيم والل ارات للنادي القرآنا الاارم :اللستوى الثالث  -السنة االولى -

318

الفصل الثانا
من ا القيم والل ارات للنادي القرآنا الاارم :اللستوى األول  -السنة األولى -

323 ،322

الفصل الثانا
من ا القيم والل ارات للنادي القرآنا الاارم :اللستوى الرابع  -السنة األولى

326

من ا القيم والل ارات للنادي القرآنا الاارم :اللستوى الرابع  -السنة االولى -

319

الفصل الثانا
من ج التربية البانية واللفاهيم التعليلية

1927

من ج التفسير التحليلا :دراسة فا األساليب والطرارق

305

من ج القرآ الكريم فا تأصيل قاعاا سا الذرارع

473

من ج الكافرين فا القرآ الكريم

354

اللن ج الوصفا فا كتاب سيبويه

1448

اللن ج عنا ابن تيلية

479

853

من ج قراءا النص العربا

2003

من جية البحث العللا

09

الل ارات األساسية فا التربية البانية

1347

م ارات اإلدارا اللارسية والتربوية

1229

م ارات اإلر اد والعال النفسا

173

م ارات االتصال اللتقامة

607

م ارات االتصال والتواصل األسري

717

الل ارات االتصالية واإلعالمية لللارسا العالقات العامة

1832

م ارات التعامل مع وسارل اإلعالم

588

م ارات التفكير بين النظرية والتطبيق :التفكير التاريخا أنلوذجاً

1179

م ارات الحياا لأل خاص ذوي اإلعاقة :االعتبارات األساسية وإجراءات التاخل

1281

م ارات الحياا :م اراتا األولى

1314

م ارات السباحة الاولية

1953

الل ارات القرارية والكتابية :طرارق تاريس ا واستراتيجيات ا

1255

الل ارات القيادية فا إدارا اللعرفة

1778

م ارات ما وراء اللعرفة فا تاريس التاريخ

1245

م زلة العقل البشري

87

م نا الارا :موسيقار الفر اا ،فيلسوف اللو

3068

اللواثيق اإلسالمية اللتعلقة بحقوق اإلنسا

531

اللواج ة الجزارية لإلرهاب فا التشريعات الوضعية :دراسة مقارنة مع اللواثيق

1026

الاولية
اللواج ة الجنارية لجرارم الكسب غير اللشروع

1036

اللواج ة النفسية لألحااث الصادمة :حوادث اللرور أنلوذجا ً

104

اللواد الاراسية وطرارق تاريس ا :التاريخ أنلوذجا ً

1260

اللوارد البشرية فا ظل اقتصاديات اللعرفة

1728

اللواطنة فا الفكر اإلنسانا االجتلاعا :دراسة فا علم االجتلاع السياسا

793

اللواطنة والايلقراطية

795

اللواطنة وال وية الوطنية فا األرد والوطن العربا

794

مواقع التواصل االجتلاعا والليزا التنافسية

632

مواقع التواصل االجتلاعا وقيم الشباب

633

مواقع التواصل ودورها فا التوج ات السياسية

743

854

مواقع السور القرآنية فا أبواب الفتوحات اللكية

314

اللوانىء العراقية وأثرها فا قوا الاولة  -دراسة فا الجغرافية السياسية

1379

اللوت فا حيفا

2621

اللوت والحياا فا عر صار اإلسالم

2062

موجز الاراسة فا اللاخل إلى علم السياسة

735

اللوجز الليسر فا علوم القرآ الكريم :مفردات ،إعراب ،قراءات ،تجويا،

288

موضوعات وأحكام ،ناسخ ومنسوخ ،أسباب النزول
موجز تاريخ فلسطين منذ فجر التاريخ حتى الفتح العربا اإلسالما

3167

موجز تاريخ كربالء الثقافا :دراسة تاريخية ما بين عام 2004 -1964

690

موجز عظلاء األعالم فا القايم والحايث

417

اللوجز فا تاريخ اإلمارات العربية اللتحاا :منذ عصور ما قبل التاريخ حتى

3203

 1971م الحضاري والسياسا
اللوريسكيو

3095

موسم التين

2727

موسم الاموع

2515

موسوعة اإلدارا االستراتيجية اللعاصرا :منظور علليات وحاالت دراسية

1760

وتطبيقية
اللوسوعة االستثلارية :بين العوللة والتكنولوجيا

907

اللوسوعة االستثلارية :بين اللحادات واإلنتاجية

908

اللوسوعة االستثلارية :بين النظرية والسياسية

909

موسوعة السرد العربا :معاينات نقاية ومراجعات تاريخية

2559

اللوسوعة الشاملة لشخصيات عراقية معاصرا :دراسة فا السيرا الشخصية

3030

موسوعة اللطاولة والتحلل :التاريب ،الفسيولوجيا ،اإلنجاز

1933

موسوعة اللفردات غير العربية فا العامية الفلسطينية

1524

موسوعة اللقاييس النفسية فا مجال علم النفس الرياضا

1918

موسوعة النقا النسوي اللعاصر :الحركة النقاية النسوية فا الشام والجزيرا

2031

والخليج نحو خارطة نقاية نسوية مستقبلية
موسوعة النقا النسوي فا الثقافة العربية :النقا النسوي فا خطابات التونسيات،

1975

اللغربيات ،الليبيات ،خطابات الحااثة ومابعا الحااثة
موسوعة تراجم النساء اللقاسيات من القاس وألجل القاس

3039

موسوعة حقارق عللية جراثيم زمنية

2491

855

موسوعة سوسيولوجيا الفكر اإلسالما :طور االزدهار

،3112
3113

موسوعة سوسيولوجيا الفكر اإلسالما :طور االن يار

3114

موسوعة سوسيولوجيا الفكر اإلسالما :طور االن يار ومحاولة تنظير

3115

موسوعة سوسيولوجيا الفكر اإلسالما :طور التكوين

240

موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية فا عشرا

2066

مجلاات ( عراء العصر األموي)
موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية فا عشرا

2056

مجلاات ( عراء جاهليو )
موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية فا عشرا

2253

مجلاات ( عراء العصر الحايث)
موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية فا عشرا

2074

مجلاات ( عراء العصر العباسا األول)
موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية فا عشرا

2084

مجلاات ( عراء الفترا الركاا اللظللة)
موسوعة عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية فا عشرا

2254

مجلاات ( عراء اللعاصرا)
موسوعة كيلياء العبادات ( : )1كيلياء الصالا

488

موسوعة كيلياء العبادات ( :)2كيلياء الصوم

490

موسوعه عراء العربية :دراسة موسوعية لشعراء األمة العربية فا عشرا

2255

مجلاات ( عراء الن ضة العربية)
اللوسيقا واللؤثرات الصوتية وأثرهلا فا التكوين اللسرحا

1901

اللوسيقى التصويرية :ماخل فا جلاليات وفلسفة اللوسيقى التصويرية

1884

موسيقى الشعر :دراسة تطبيقية فا عر البحتري

2078

موضوعات خاصة بالقانو اللانا

956

موقف العقول فا وقف اللنقول

505

موقف القانو الاولا من االستيطا اإلسراريلا فا األراضا الفلسطينية اللحتلة

964

مولا الرسول صلى هللا عليه وسلم :حليلة السعاية

2728

اللوهبة واإلبااع :التفوق العقلا والتفوق األكاديلا

1300

مياه الشرب

917

الليثاق األخالقا فا اللجال الرياضا

1911

856

الليايولوجيا واللسرح اللعاصر :دراسة فا الوسارطية وتلظ رات ا فا العرض

1894

اللسرحا
1489

الليسر فا النحو واإلمالء والترقيم

ن
نابليو بونابرت

3043

الناجا :رواية

2666

نار ساوباولو

2554

نافذا الصبار حين تتزين النوافذ بالصبار تصبح الورود ترفا باهظ الغياب

2420

النبات وداللته اللوضوعية والفنية فا الشعر العربا فا عصر ما قبل اإلسالم

2047

نبذا من معجزات النبا صلى هللا عليه وسلم ويلي ا أسانيا العالمة عباهللا صوفا

424

إلى صحيح البخاري
نبض الشعراء

2036

نبض الليالا نبض وطن

2228

نبضا

2401

خفقة بين قلبين

نبضة

2642

نبوءا حلم :رواية

2608

نبية دمع ا

2121

نثرات تشكيل فلسطينية :الكتاب الثانا

1865

نثريات قاربا امرأا

2153

النحو التطبيقا واللسانيات :مقاربة تطبيقية وفقا لنظرية الغاليينا فا الخالصة

1516

اإلعرابية (اللستويا األول والثانا)
النحو التولياي :قوالبه النظرية و أنساقه الفرعية

1501

النحو الليسر

1503

نحو مقاربة استراتيجية لألمن اللارا العراقا

916

نخبة اللسار فا فقه القيادا واإلدارا

542

ناف

2898

ت
ناى الفجر آ ِ

2087

النزيف حكاية ضلير نارم

2599

نساء فا تابوت الش وا

2487

857

نساء من فتات( :عشرا مسرطنة)

2521

نسبة مشاركة الطلبة فا الغرفة الصفية

1257

نسق السرد التقويضا فا رواية جلرات من ثلج :دراسة تحليلية فا األدب النسارا

2596

نشأا وتطور مناهج البحث والتاوين التأريخا فا الشرق األدنى القايم :بالد

2994

الرافاين أنلوذجا ً
النشاط االقتصادي للاول العربية بين التحايات وفرص النلو

546

النشاط التجاري القايم بين بالد الرافاين وبالد الشام من أقام العصور إلى ن اية

3092

العصر البابلا القايم
النشاط الرياضا الترويحا والعالجا

1907

النشاط الرياضا والتنشئة االجتلاعية

637

النشاط السياسا واالجتلاعا والثقافا الفلسطينا فا لبنا  :1969 -1949دراسة

807

وثارقية
نشوء دول اللستقبل فا العالم :دراسة مقارنة

749

نشوا فا مرمى بناقية

2398

النص الذي نحيا به :قضايا ونلاذ فا تلاسك النص ووحاا بناره

1432

النص الروارا الجزارري فا ثالثية أحالم مستغانلا :مقاربة تحليلية

2626

النص القرآنا وعلوم اللغة

345

النص فا النقا العربا القايم فا ضوء النقا الحايث

1969

النص واللن ج النقاي

1958

النص وحاود التأويل :ال يرمنوطيقا ومسارات الف م للغة والعالم

2013

نظام إدارا الاعوى اللانية :دراسة تطبيقية مقارنة

1075

النظام اإلقليلا العربا ودوره فا مواج ة ت اياات أمنه القوما :دراسة حالة

988

االعتااءات اإلسراريلية على قطاع غزا
النظام االقليلا بين التحايات اللزمنة واللتغيرات الجيوسياسية الراهنة :دراسة

770

مستقبلية
النظام السياسا األردنا

780

النظام القانونا إلعادا التأمين البحري

1151

النظام القانونا للسلوك البرللانا األردنا

1005

نظام اللقاوالتية فا الحا من البطالة :بين النظرية والتطبيق

1020

النظام الللكا الحثا فا بالد األناضول  1207-1680ق.م

3103

النظام النحوي فا الخطاب القرآنا :تلثل إجرارا فا سورا الك ف

342

858

النظرات

2836

نظرات االعتاال فا الصحابة واآلل :دراسة مقارنة

416 ،415

نظريات االتصال واإلعالم :دراسة نقاية فا ضوء ثورا االتصال

619

نظريات التطور اإلنسانا

107

نظريات التعلم

،128
1157

نظريات السلطة فا السياسة الشرعية

538

نظريات السياسة اللقارنة من التقلياية إلى العوللة

740

نظريات الشخصية

144

نظريات النقا الثقافا :التأصيل اللن جا واإلجراء التطبيقا عنا عباهللا الغذاما

704

النظريات النقاية الحايثة :مناهج الحااثة (لعبة الليكانو)

1985

النظريات النقاية الحايثة :مناهج مابعا الحااثة (قارئ الفنجا )

2141

النظريات النقاية الحايثة :مناهج مابعا الحااثة (لعبة النرد)

1986

نظرية األدب "قراءات مونتاجية"

2014

نظرية األدب اللقار

1977

نظرية االحتلاالت

،1541
1542

نظرية االعتلاد على الذات فا مواج ة التحايات :الفرد واللجتلع والاولة

739

النظرية البنارية :التعلم النشط واإلبااع

1250

نظرية التلقا فا النقا اللسرحا اللعاصر

2309

نظرية التلقا فا تراثنا البالغا والنقاي

1477

نظرية الحاكلية هلل وعقياا التكفير :الجذور ،اللسار ،اللصير

228

نظرية الحااثة الشعرية بين صالح عبا الصبور وت.س .اليوت

2164

النظرية النسوية وسياسة النقا األدبا

2024

نظرية النور :تأمالت فا عللية خلق الكو والحياا واللوت

1550

نظرية علم النقطة فا تجايا الفكر العربا

74

النظم اإلدارية فا السياسة الشرعية

534

نظم الحسابات القومية بين النظرية والتطبيق

950

نظم اللغول االجتلاعية والاينية والعسكرية خالل القرنين السابع والثامن

3104

ال جريين ،الثالث عشر والرابع عشر الليالديين
1775

نظم تطوير اللعلومات

859

نظم دعم اتخاذ القرار

1769

نظم صناعة االستقرار اللالا فا أسواق األوراق اللالية العربية النا ئة

881

نظيف

2770

نعم أستطيع للل ارات الحياتية :برنامج موجه ألطفال الروضة واللرحلة االبتاارية

1315

نغلات العشق األخير

2119

النقاد الشعراء فا العصر العباسا:

عرهم فا ضوء آرار م النقاية

2072

النقا التاريخا وديااكتيكية التاريخ اللناهج واالستراتيجيات

2991

النقا الثقافا اللقار  :الخطابات واإل كاليات واللجاالت

705

النقا الجلالا عنا العرب

2009

نقا العقل الللحا

441

النقا الفنا :األسلوب بين القايم واللعاصرا

98

نقا النقا :تأصيل نظري ودراسة تطبيقية فا منجز ياسين النصير

2020

النقش بالقوافا :ديوا

2212

عري

نقش على فا غيلة

2145

نقش فوق فاه الزمن

2237

نقطة نظام :الحراك الجنوبا وثورا الربيع العربا

781

نقطة نظام :تأثير مؤتلر الحوار على القضية الجنوبية

767

نقل البضارع بسنا الشحن البحري :دراسة مقارنة

1381

نقوش الناي

2099

نم أي ا اللوت

2128

نلاذ من فنو األدب الشعبا 2

2276

نلاذ واستراتيجيات التاريس الفعال

1212

النلر األسود

1143

نلر الثلو

2360

نلضا وال نلضا

2104

النلل يأكل النلل إلى ينابيع ( :ترنيلات قصصية عرية)

2261

النللة والجناب

2745

نلو وتطور الطفل

1596

نلا عقلك :ألعاب فكرية وألغاز رياضية

1395

ن اية األمل للن رغب فا صحة العقياا والعلل

430

الن ضة الفكرية فا الجزارر :خطاب الثقافة ،التنوير ،التحرير

709

860

نوافذ ثقافية

2000

النور اللبين عن أخطاء الرقاا واللعالجين

277

نور والصراط اللستقيم

2729

النور والظالل :مقاربات نقاية فا الظاهرا اللسرحية

2314

نوراريل

2902

نورهم مع م

221

هـ
هارب من األوهام

2396

هارمونيكا

2346

هالة التولين

2535

هاياي

2790

هجرا الكفاءات العربية :دراسة فا الجغرافية السياسية

805

ال جرا اللصطلحية وتعاد اللفاهيم :نلاذ لسانية

1431

ال جرا من حارل إلى بنا ج لة حكلا ً من 1885م إلى اليوم

2359

هام العقل اللفارق :ا تغاالت ملكة اللعقلن قاما ً وحاثا ً

83

ال اوء الصاخب :ر ة عطر إلى اللرأا األردنية من األدب النسارا الفلسفا

2936

ال اوء النفسا وأثره على الفرد واألسرا واللجتلع

210

ال اية الجليلة

2668

هذا خلق هللا وإعجازه فا القرآ الكريم

359

هذا هو عري

2150

هذيل األعالم بين الجاهلية واإلسالم

3023

هزيلة حرب  67وانعكاسات ا

3147

هسيس الرغبة

2130

هشا ة الورد :رواية

2505

هكذا أقسم الجسا :قصص سباعيات

2651

هكذا تحلو الصااقة

2704

هل تريا أ تصبح مقاما تلفزيونيا

598

هلس الشبابيك :نص سردي

2570

هلسات القلر

2275

861

هلسات سرماية

2381

هنادي

2194

هناك فا سلرقنا

2349

هناي :خواطر

2929

ال ناسة اإلدارية وإدارا الجودا الشاملة ودورهلا فا تفعيل وتطوير تسيير اللوارد

1765

البشرية
ال ناسة اللالية اإلسالمية

549

ال ناسة اللالية اإلسالمية وأدوات التلويل

513

ال ناسة لجليع األطفال من تطبيقات برنامج O En

1248

هناسة ميكانيكا التربة

1665

هنيئا للوتنا

2231

هواء اليو ك على الوجوم

2943

هواجس اللعنى واسئلة ال اجس (أفوريزمات)

2844

هولوكوست الشعب الفلسطينا على يا الي ود الص اينة رداً على مزاعم

771

هولوكوست الي ود على يا أللانيا النازية :قضايا فا مشاريع ودراسات ورسارل
هوى اللنايل

2134

ال وية العربية واإلسالمية :رؤى التقلياين وطروحات اللحاثين

691

هويتنا العربية فا اللسانيات ومناهج ا

1426

ها أيلول :رواية

2514

ها وهو

2978

هيئة عللاء اللسللين فا العراق والشيخ حارث الضاري فا ذاكرا األمة

555

هيا نلعب بالكلل

2976

هياكل عظيلة :رواية

2415

و
وأخر متشاب ات :رواية

2448

واجب اإلدارا فا منع اإلتجار بالبشر ومكافحته :دراسة مقارنة

1139

واجبات العلال وحقوق م فا الشريعة اإلسالمية :دراسة

554

واحة النخيلة

3207

واحا على واحا مع طبيب جراحة التجليل

1660

862

وادي السير وجوارها 1336 - 1281هـ1918 - 1864/م

3191

الواضح فا أصول الفقه مع أسئلة لللناقشة وتلرينات

451

الواقع االفتراضا والواقع اللعزز

1269

واقع اللكتبة اللارسية فا محافظة الكرك وأثرها فا تشجيع اللطالعة لاى طلبة

40

الصفوف الرابع والخامس والسادس االبتاارا :دراسة مياانية
واقع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فا اللللكة األردنية ال ا لية

1529

الواقع والتخييل :عالم محلا علا طه األدبا

2008

واكتب اذا ما استطعت الكتابة

2546

وثبة فوق الحياا

2518

وثيقة على جارا الرصافا

2291

وجاانيات بال أحالم

2916

الوجه اآلخر للتاريخ العربا :قراءا نقاية

3106

وجه الحقيقة

2460

وج ة غير واضحة

2563

الوجود اللسيحا فا القاس فا القرنين التاسع عشر والعشرين

3173

الوجيز عن فنو التصليم الكرافيكا

1875

الوجيز فا البحث العللا ومناهجه

10

الوجيز فا القانو اإلداري األردنا :الكتاب األول

1009

الوجيز فا القانو الاولا اإلنسانا

990

الوجيز فا رح الحقوق العينية

1054

الوجيز فا رح مصادر االلتزام وفق القانو اللانا األردنا لطلبة الاراسات

1062

الشرعية والقانونية
الوجيز فا مصادر القانو الاولا العام

960

الوجي ة اإلعرابية واللقاربات اللسانية لألبنية الج ية

1492

الوحاات اإلدارية اللحلية بين الرقابة واالستقالل :دراسة مقارنة

1088

وحاا الوجود بين األديا الوضعية والفكر اإلسالما وحكم اإلسالم من ا

428

وحياا

2509

وحياا فا دنياي

2002

وداعا ً أي ا األدب اللقار البايل الجذري :علم التناص والتالص ،تحليل النصوص

1997

األدبية ،النقا الثقافا اللقار  ،تحليل النصوص الثقافية
وداعا ً قا ال نلتقا

2582

863

ودق

2196

الوراقة والوراقو ومجالس األمالا ودورها فا الحياا العللية بغرناطة -635

64

897هـ1492-1238/م
ورد وديك الجن :مسرحية عرية

2322

وردا األنلوروك :سنة األرمن

2386

ورق كقلب مريا

2132

ورقة سياسات :حالة االقتصاد غير الرسلا فا األرد :

874

ورود على الطريق 100 :ورده لعيونك

681

ورود نزفت من ا الاماء :قصص قصيرا جااً

2905

الوزارات العراقية بين احتاللين :البريطانا األمريكا 2003-1920

810

الوزا وأمثال زما

1399

وزا السلطا

2806

وزير إعالم الحرب

2435

وسارل اإلعالم وبناء اللجتلع الايلقراطا :دراسة فا دور التلفزيو

614

الوسارل اإلعالمية فا ع ا النبوا :الع ا اللانا

264

الوسيط فا العالمات التجارية فا ضوء أحكام القضاء وآراء الفقه

1058

الوسيط فا حقوق اللؤلف والحقوق اللجاورا

1074

وطار العصفور

2817

وطلقتنا

2122

الوطن اللسافر :معين الشاعر الثارر اإلنسا

2222

وظارف القنصل وامتيازاته بين القانو الاولا والفقه اإلسالما

535

وظيفة الحاكم فا السياسة الشرعية

529

الوعا االجتلاعا والتربية األسرية

719

الوعا السياسا للشعب وم ازل األحزاب السياسية

798

وفا حوار مع ا :قصص قصيرا

2503

الوقارع العجيبة فا زيارا لشوم األولى للان اتن

2429

وقالت البحيرا :مقاالت وخواطر

2949

الوقاية الصحية فا السنة النبوية

486

وقفات من خالل مسيرا الحياا

3046

وألننا أحبك جااً رحلت

2384

الوالء والبراء من خالل تفسير فا ظالل القرآ لألستاذ سيا قطب رحله هللا

386

864

الوالدا الثانية :صناعة اللف وم فا فلسفة الفارابا

198

الواليات العثلانية الثالثة :الجزارر ،تونس ،ليبيا :قيام دولة اللوحاين إلى غاية

3138

االنضلام للخالفة العثلانية 12- 7هـ18 - 13/م
وللريحا بوصلة

2192

وليا سيف أديبا ً ومفكراً

3073

وما يبقى يؤسسه الفن :مقاربات فا الباليه واألوبرا والتشكيل

1905

الوهادنة :مقتطفات من التاريخ

3197

وهج الذات واآلخر إ كالية وتشكيالً :دراسات وحوارات فا األدب والنقا

1973

وهايناه النجاين

2645

الوهن

238

ي
يا رب

2828

الياسلينة السوداء

2856

يحكى أ  :حكايات وقصص من التراث الشعبا

1392

اليراع الل اجر

2159

يطوف تي ا ً

2853

يعيش معنا أبطال

2804

يكفيك رف اللحاولة

132

يلام األقصى :مسرحية للفتيا

2326

اليلن حرب وانقالب استقالل وإرهاب

782

الي ود أمة بالوطن :أمة باوية مرت على فلسطين

3165

الي ود السوفييت وهجرت م إلى فلسطين 1947 - 1922م

3169

الي ود فا العصور اإلسالمية

2996

يوم التقى الخلسة2005/2/14 :

3149

يوم القيامة فا القرآ الكريم

310

865

كشاف الواصف ات

أ
اآلثار

3192 ،3159 ،3090 ،1882

اآلثار اإلسالمية

3195

اآلثار االجتلاعية واالقتصادية

703

اآلثار التربوية

291

اآلثار القايلة

3198

اآلداب

179

اآلداب اإلسالمية

،259 ،254 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،216
494 ،378

اآلداب االجتلاعية

183 ،182 ،181

آداب الطب

1587

آداب الل نة

180

اآلذا االصطناعية

1659

آسيا

821

آل البيت

3083

آيات األحكام

475 ،294

آيات القرآ

364 ،360 ،296

اآليات القرآنية

،336 ،314 ،310 ،306 ،304 ،301 ،299 ،293
446 ،377 ،356 ،352

األبحاث

1539 ،10

األبحاث األدبية

2019

األبحاث التاريخية

2994

األبحاث التربوية

1544 ،1192

األبحاث الزراعية

702

األبحاث العللية

1370

األبحاث اللغوية

1481 ،1480 ،1416

أبحاث علم النفس

1649 ،108

أتلتة اللكتبات

32

األحااث التاريخية

3161 ،3157 ،2993

األحااث العاللية

2995

867

األحااث الواقعية

2864

األحزاب اال تراكية

797

األحزاب الاينية

559

األحزاب السياسية

3190 ،802 ،800 ،799 ،798 ،783 ،759

األحكام السلطانية

539 ،538 ،534

األحكام الشرعية

،470 ،468 ،467 ،466 ،464 ،459 ،315 ،227
،523 ،507 ،498 ،496 ،483 ،480 ،474 ،473
552 ،537 ،534

أحكام القرآ

475

األحوال االجتلاعية

584

األحوال االقتصادية

،920 ،873 ،872 ،871 ،870 ،869 ،868 ،867
3181 ،925

األحوال االقتصادية واالجتلاعية

3153

األحوال الجوية

1563

األحوال السياسية

،772 ،771 ،770 ،768 ،767 ،766 ،739 ،736
،780 ،779 ،778 ،777 ،776 ،775 ،774 ،773
،832 ،817 ،806 ،796 ،784 ،783 ،782 ،781
،3153 ،3149 ،3119 ،1146 ،1103 ،875 ،873
3208 ،3154

األخبار

1840 ،57

األخطاء الشارعة

1451

األخطاء اللغوية

1451

األخالق

1369 ،253 ،251 ،229 ،183 ،182 ،181 ،177

األخالق اإلسالمية

254 ،247 ،246

أخالق الرسول

426 ،412

أخالقيات الل نة

1367

األداءات اللسرحية

1898

األدب

1963 ،1962

أدب األطفال

،2302 ،2301 ،2300 ،2299 ،2298 ،1961
،2330 ،2329 ،2328 ،2327 ،2326 ،2325
،2671 ،2670 ،2669 ،2668 ،2667 ،2331

868

،2677 ،2676 ،2675 ،2674 ،2673 ،2672
،2683 ،2682 ،2681 ،2680 ،2679 ،2678
،2689 ،2688 ،2687 ،2686 ،2685 ،2684
،2695 ،2694 ،2693 ،2692 ،2691 ،2690
،2701 ،2700 ،2699 ،2698 ،2697 ،2696
،2707 ،2706 ،2705 ،2704 ،2703 ،2702
،2713 ،2712 ،2711 ،2710 ،2709 ،2708
،2719 ،2718 ،2717 ،2716 ،2715 ،2714
،2725 ،2724 ،2723 ،2722 ،2721 ،2720
،2731 ،2730 ،2729 ،2728 ،2727 ،2726
،2737 ،2736 ،2735 ،2734 ،2733 ،2732
،2743 ،2742 ،2741 ،2740 ،2739 ،2738
،2749 ،2748 ،2747 ،2746 ،2745 ،2744
،2755 ،2754 ،2753 ،2752 ،2751 ،2750
،2761 ،2760 ،2759 ،2758 ،2757 ،2756
،2767 ،2766 ،2765 ،2764 ،2763 ،2762
،2773 ،2772 ،2771 ،2770 ،2769 ،2768
،2779 ،2778 ،2777 ،2776 ،2775 ،2774
،2785 ،2784 ،2783 ،2782 ،2781 ،2780
،2791 ،2790 ،2789 ،2788 ،2787 ،2786
،2797 ،2796 ،2795 ،2794 ،2793 ،2792
،2803 ،2802 ،2801 ،2800 ،2799 ،2798
،2809 ،2808 ،2807 ،2806 ،2805 ،2804
،2815 ،2814 ،2813 ،2812 ،2811 ،2810
،2964 ،2820 ،2819 ،2818 ،2817 ،2816
،2975 ،2974 ،2968 ،2967 ،2966 ،2965
2989 ،2988 ،2987 ،2986 ،2981 ،2976
األدب األللانا

2973 ،2972 ،2971 ،2970

األدب اإلسبانا

2982

األدب اإلنجليزي

،2963 ،2961 ،2960 ،2959 ،2958 ،2957
2969 ،2968

869

أدب الرحالت

،3010 ،2863 ،2861 ،2652 ،2634 ،1987
3017 ،3011

األدب الروسا

2985 ،2984 ،2983

األدب الشعبا

،2083 ،1392 ،1391 ،1390 ،1389 ،1387
2276 ،2256

أدب الصوفية

279

األدب العربا

،1961 ،1960 ،1958 ،1854 ،1420 ،1390
،1973 ،1972 ،1971 ،1970 ،1969 ،1967
،1980 ،1979 ،1978 ،1977 ،1976 ،1974
،1986 ،1985 ،1984 ،1983 ،1982 ،1981
،1996 ،1994 ،1993 ،1992 ،1990 ،1988
،2002 ،2001 ،2000 ،1999 ،1998 ،1997
،2008 ،2007 ،2006 ،2005 ،2004 ،2003
،2014 ،2013 ،2012 ،2011 ،2010 ،2009
،2021 ،2020 ،2019 ،2018 ،2016 ،2015
،2029 ،2028 ،2027 ،2025 ،2024 ،2022
،2039 ،2038 ،2037 ،2036 ،2035 ،2030
،2061 ،2050 ،2049 ،2048 ،2047 ،2040
،2087 ،2086 ،2085 ،2080 ،2077 ،2070
،2097 ،2093 ،2092 ،2091 ،2089 ،2088
،2103 ،2102 ،2101 ،2100 ،2099 ،2098
،2113 ،2112 ،2111 ،2110 ،2108 ،2104
،2119 ،2118 ،2117 ،2116 ،2115 ،2114
،2126 ،2125 ،2124 ،2122 ،2121 ،2120
،2137 ،2136 ،2135 ،2131 ،2128 ،2127
،2143 ،2142 ،2141 ،2140 ،2139 ،2138
،2151 ،2148 ،2147 ،2146 ،2145 ،2144
،2157 ،2156 ،2155 ،2154 ،2153 ،2152
،2170 ،2169 ،2168 ،2161 ،2160 ،2159
،2177 ،2176 ،2174 ،2173 ،2172 ،2171
،2192 ،2191 ،2190 ،2188 ،2185 ،2180

870

،2201 ،2200 ،2198 ،2197 ،2196 ،2193
،2213 ،2212 ،2211 ،2208 ،2206 ،2202
،2219 ،2218 ،2217 ،2216 ،2215 ،2214
،2226 ،2225 ،2223 ،2222 ،2221 ،2220
،2232 ،2231 ،2230 ،2229 ،2228 ،2227
،2240 ،2239 ،2238 ،2237 ،2236 ،2233
،2248 ،2247 ،2245 ،2244 ،2242 ،2241
،2260 ،2259 ،2258 ،2257 ،2252 ،2249
،2268 ،2266 ،2264 ،2263 ،2262 ،2261
،2276 ،2275 ،2274 ،2273 ،2271 ،2269
،2283 ،2282 ،2280 ،2279 ،2278 ،2277
،2290 ،2289 ،2288 ،2287 ،2286 ،2285
،2302 ،2296 ،2294 ،2293 ،2292 ،2291
،2312 ،2311 ،2309 ،2307 ،2305 ،2304
،2322 ،2319 ،2318 ،2317 ،2316 ،2314
،2334 ،2333 ،2332 ،2331 ،2324 ،2323
،2340 ،2339 ،2338 ،2337 ،2336 ،2335
،2346 ،2345 ،2344 ،2343 ،2342 ،2341
،2353 ،2352 ،2351 ،2349 ،2348 ،2347
،2359 ،2358 ،2357 ،2356 ،2355 ،2354
،2365 ،2364 ،2363 ،2362 ،2361 ،2360
،2371 ،2370 ،2369 ،2368 ،2367 ،2366
،2377 ،2376 ،2375 ،2374 ،2373 ،2372
،2384 ،2383 ،2382 ،2381 ،2380 ،2379
،2390 ،2389 ،2388 ،2387 ،2386 ،2385
،2396 ،2395 ،2394 ،2393 ،2392 ،2391
،2402 ،2401 ،2400 ،2399 ،2398 ،2397
،2408 ،2407 ،2406 ،2405 ،2404 ،2403
،2414 ،2413 ،2412 ،2411 ،2410 ،2409
،2420 ،2419 ،2418 ،2417 ،2416 ،2415
،2426 ،2425 ،2424 ،2423 ،2422 ،2421

871

،2432 ،2430 ،2431 ،2429 ،2428 ،2427
،2438 ،2437 ،2436 ،2435 ،2434 ،2433
،2445 ،2444 ،2443 ،2442 ،2440 ،2439
،2451 ،2450 ،2449 ،2448 ،2447 ،2446
،2457 ،2456 ،2455 ،2454 ،2453 ،2452
،2463 ،2462 ،2461 ،2460 ،2459 ،2458
،2469 ،2468 ،2467 ،2466 ،2465 ،2464
،2475 ،2474 ،2473 ،2472 ،2471 ،2470
،2481 ،2480 ،2479 ،2478 ،2477 ،2476
،2487 ،2486 ،2485 ،2484 ،2483 ،2482
،2497 ،2494 ،2493 ،2490 ،2489 ،2488
،2507 ،2505 ،2503 ،2502 ،2501 ،2499
،2515 ،2514 ،2513 ،2511 ،2510 ،2509
،2529 ،2528 ،2527 ،2524 ،2520 ،2518
،2535 ،2534 ،2533 ،2532 ،2531 ،2530
،2542 ،2541 ،2540 ،2539 ،2538 ،2537
،2553 ،2547 ،2546 ،2545 ،2544 ،2543
،2560 ،2559 ،2558 ،2557 ،2556 ،2555
،2568 ،2567 ،2566 ،2565 ،2564 ،2562
،2576 ،2575 ،2572 ،2571 ،2570 ،2569
،2583 ،2581 ،2580 ،2579 ،2578 ،2577
،2591 ،2590 ،2589 ،2588 ،2586 ،2585
،2598 ،2597 ،2596 ،2595 ،2594 ،2592
،2605 ،2604 ،2603 ،2602 ،2601 ،2599
،2611 ،2610 ،2609 ،2608 ،2607 ،2606
،2618 ،2617 ،2615 ،2614 ،2613 ،2612
،2625 ،2624 ،2623 ،2622 ،2621 ،2620
،2632 ،2631 ،2629 ،2628 ،2627 ،2626
،2641 ،2640 ،2639 ،2637 ،2635 ،2633
،2650 ،2648 ،2646 ،2645 ،2643 ،2642
،2656 ،2655 ،2654 ،2653 ،2652 ،2651

872

،2666 ،2665 ،2662 ،2659 ،2658 ،2657
،2824 ،2823 ،2821 ،2814 ،2673 ،2672
،2833 ،2832 ،2831 ،2830 ،2827 ،2826
،2841 ،2840 ،2839 ،2838 ،2836 ،2835
،2851 ،2848 ،2846 ،2844 ،2843 ،2842
،2861 ،2860 ،2856 ،2854 ،2853 ،2852
،2867 ،2866 ،2865 ،2864 ،2863 ،2862
،2874 ،2873 ،2871 ،2870 ،2869 ،2868
،2885 ،2883 ،2880 ،2878 ،2876 ،2875
،2892 ،2890 ،2889 ،2888 ،2887 ،2886
،2898 ،2897 ،2896 ،2895 ،2894 ،2893
،2904 ،2903 ،2902 ،2901 ،2900 ،2899
،2912 ،2911 ،2908 ،2907 ،2906 ،2905
،2919 ،2918 ،2917 ،2915 ،2914 ،2913
،2926 ،2924 ،2923 ،2922 ،2921 ،2920
،2932 ،2931 ،2930 ،2929 ،2928 ،2927
،2940 ،2939 ،2938 ،2937 ،2934 ،2933
،2948 ،2947 ،2946 ،2945 ،2943 ،2942
،2954 ،2953 ،2952 ،2951 ،2950 ،2949
3075 ،3022 ،2955
األدب الغربا

1958

األدب الفرنسا

2980 ،2979 ،2978 ،2977

األدب الفلكلوري

1387

األدب اللترجم

،2962 ،2961 ،2960 ،2959 ،2958 ،2331
،2968 ،2967 ،2966 ،2965 ،2964 ،2963
،2979 ،2978 ،2976 ،2975 ،2974 ،2969
،2986 ،2985 ،2984 ،2983 ،2982 ،2981
2989 ،2988 ،2987

األدب اللعاصر

685

األدباء

3070

األدباء العرب

3079 ،3078 ،3073 ،3022

873

األدعية اإلسالمية

495 ،493 ،256 ،252

األدلة

1120 ،912

أدوات البحث

03

األدوات اللنزلية

1851

األدوية

1021

األديا السلاوية

663

األراضا الزراعية

1667

األربعو حايثا

403 ،397

األرد

،651 ،572 ،560 ،463 ،255 ،66 ،61 ،60 ،38
،794 ،792 ،780 ،759 ،748 ،728 ،683 ،661
،884 ،865 ،847 ،846 ،845 ،806 ،800 ،799
،1006 ،1005 ،978 ،957 ،952 ،931 ،911
،1042 ،1015 ،1014 ،1009 ،1008 ،1007
،1063 ،1062 ،1053 ،1047 ،1046 ،1044
،1069 ،1068 ،1067 ،1066 ،1065 ،1064
،1142 ،1130 ،1091 ،1081 ،1071 ،1070
،1589 ،1387 ،1386 ،1378 ،1373 ،1372
،3037 ،2849 ،2663 ،2650 ،1886 ،1719
،3067 ،3066 ،3049 ،3048 ،3047 ،3046
،3186 ،3084 ،3080 ،3076 ،3072 ،3068
3197 ،3189

األردنيو

3026 ،1394

األر يف

32

األرقام

1540 ،1303

أركا اإليلا

434 ،399

أرمينيا

3098

األزمات

597

األزمة االقتصادية

873

األزمة النقاية

898

األزوا

502

األساطير

565

874

األساليب اإلحصارية

1545

أساليب البحث

،581 ،12 ،11 ،10 ،09 ،08 ،07 ،06 ،05 ،04
1111

أساليب التحليل

1111

أساليب التاريس

،1184 ،1181 ،1163 ،1159 ،218 ،217 ،211
،1239 ،1238 ،1226 ،1213 ،1211 ،1204
،1245 ،1244 ،1243 ،1242 ،1241 ،1240
،1254 ،1253 ،1251 ،1250 ،1249 ،1246
،1267 ،1263 ،1259 ،1257 ،1256 ،1255
،1294 ،1291 ،1290 ،1284 ،1278 ،1274
،1353 ،1348 ،1304 ،1301 ،1296 ،1295
1926 ،1559 ،1358 ،1357

أساليب التعليم

1252

األساليب اللوسيقية

1884

أسباب النزول

294

أستراليا

3021

األسرا

1669 ،1112 ،808 ،719 ،717 ،624 ،577

األسرا الحضرية

718

األسلحة

1102

أسلحة التامير الشامل

1110 ،552

األسلوب األدبا

،1479 ،1477 ،1475 ،1463 ،1461 ،1460
،2293 ،2185 ،2180 ،2029 ،2017 ،1958
2835 ،2662 ،2638

األسلوب العللا

12 ،09

أسلاء األ خاص

1535

أسلاء األماكن

3016

األسواق

1827

األسواق اللالية

،910 ،905 ،903 ،900 ،894 ،893 ،881 ،515
1072 ،926

األ ربة

496

األ كال األدبية

1960 ،1390

875

أصول الاين اإلسالما

471 ،447 ،444 ،442

أصول الفقه

،467 ،466 ،457 ،456 ،454 ،453 ،452 ،451
523 ،498 ،480 ،473 ،470

أطباء األسنا

1052

األطعلة

496

األطفال

،1248 ،717 ،404 ،381 ،158 ،53 ،14 ،13
1957 ،1549 ،1315 ،1304

األطفال اللعوقو

1112

األعضاء االصطناعية

1659

األعالم العرب

3037

األعلال األدبية

2307

األعلال التجارية

1069 ،1061

األعلال السينلارية

1887 ،1473

األعلال اللصرفية

883

األعلال اللوسيقية

1884

األغانا الشعبية

1397

األغوار األردنية

3198

األفراد

1616

أفريقيا

843

األفعال (نحو)

1418

األفالم

1889

األقليات

2996 ،662 ،661 ،660 ،659

األقليات الحرفية

765

األقليات الاينية

223

األقلار الصناعية

3001 ،111

األقوال اللأثورا

2845 ،2161 ،1393

األكراد (العراق)

162

األكساا

1584

األلعاب

1914

األلعاب الرياضية

1918

األلعاب األوللبية

1945 ،1944

876

األلعاب الباراللبية

1936

األلعاب التعليلية

1274

األلعاب الرياضية

،1944 ،1941 ،1936 ،1921 ،1908 ،595 ،550
1956 ،1949 ،1948 ،1946 ،1945

ألعاب الفروسية

1957

ألعاب القوى

1955 ،1943

ألعاب الكرا

1941 ،1940 ،1939 ،1938

ألعاب اللبارزا

1949 ،1948 ،1947

ألعاب الل ارا الااخلية

1396 ،1395

األلغاز

1396 ،1395

األلفاظ

1453 ،1450 ،390

األلفاظ العامية

1524

ألفاظ القرآ

،343 ،342 ،340 ،338 ،337 ،336 ،334 ،333
372 ،364 ،353 ،348 ،344

األلفاظ مشتركة الجذر

1524

األماكن اللقاسة

3178

األمثال

2845 ،1399

األمثال الشعبية

1400

األمراض

1650 ،1640 ،1639 ،1637 ،1634 ،1612

أمراض التنفس

1638

أمراض الج از العصبا

1641

أمراض الاماغ

1642

أمراض الشيخوخة

1114

األمراض اللعاية

1629

األمراض الل نية

1609

األمراض النفسية

210

األمراض الوراثية

1634 ،1590

أمريكا

1098

أمريكا الشلالية

3209

األمريكيو

852

األمم اللتحاا

994 ،968 ،963 ،962 ،958

877

األمن

1101

األمن االقليلا

754

األمن الااخلا

1011

أمن الاولة

750

األمن الاولا

822

األمن القوما

1107 ،1105 ،1104 ،1011 ،1010 ،753 ،751

األمن اللارا

916

األمن اللجتلعا

791

األنبياء

380

األنثروبولوجيا

،668 ،580 ،573 ،579 ،572 ،145 ،91 ،75
714 ،694

األنثروبولوجيا االجتلاعية والثقافية

706 ،578

األنثروبولوجيا التربوية

711

األنثروبولوجيا الثقافية

705

األنثروبولوجيا الحضرية

733

األنالس

3132

األنساب

3087 ،3085 ،3081

األنساب العربية

3083

األنظلة االجتلاعية

785

األنظلة البنكية

543

األنظلة التربوية

1374 ،1355 ،1354 ،1222

األنظلة الزراعية

1668

األنظلة السياسية

785 ،783 ،769 ،739 ،662

األنظلة العربية

770

أنظلة دعم القرارات

1773

أنلاط الزوا

716

األنلاط الكيليارية للترب

1565

األن ار الاولية

968

األنوثة

1673

األهااف التربوية

1163 ،218

أهل الفكر

3041

878

األهواز (العراق)

3161

األوبئة

1629

األوبرا

1905

األوراق اللالية

902 ،881 ،520

األوراق النقاية

1143 ،895

أوروبا

3014

أوروبا الشرقية

3099

األوقاف اإلسالمية

3101

األيايولوجيات

764

األيلا

492

اإلبااع

،1768 ،1330 ،1329 ،1300 ،1163 ،168
1788

اإلبااع الثقافا

1164

اإلبااع الفنا

1853

اإلبل

1956 ،1580 ،337

إثيوبيا

1010

اإلجراءات (قانو )

1627 ،1076

اإلجراءات اإلدارية

1009 ،999

اإلجراءات الجنارية

1039

اإلجراءات اللانية

1075

اإلج اد

164

اإلحصاء

3013 ،1548 ،1546 ،1544 ،11

اإلحصاء االستااللا

1547

اإلحصاء التربوي

1545

اإلحصاء الرياضا

1543 ،1542 ،1541

اإلحصاء الوصفا

1546

اإلحصاءات التجارية

1375

اإلخوا اللسللو

560

اإلدار التربوية

1218

اإلدارا

،1086 ،1083 ،940 ،884 ،701 ،132 ،129
،1707 ،1706 ،1699 ،1223 ،1139 ،1094

879

،1730 ،1729 ،1716 ،1715 ،1712 ،1708
،1762 ،1761 ،1760 ،1757 ،1756 ،1740
،1781 ،1780 ،1776 ،1772 ،1770 ،1766
،1805 ،1793 ،1787 ،1785 ،1783 ،1782
،1842 ،1833 ،1827 ،1826 ،1813 ،1808
3029 ،1925 ،1922 ،1860
إدارا األزمات

،1785 ،1784 ،1783 ،1782 ،1781 ،541 ،269
1837

إدارا األعلال

،1711 ،1710 ،1708 ،1706 ،1705 ،934 ،878
،1751 ،1723 ،1722 ،1717 ،1714 ،1713
1843 ،1815 ،1814 ،1789 ،1779 ،1754

إدارا األفراد

،1233 ،1232 ،1097 ،1094 ،1093 ،1092 ،31
،1727 ،1726 ،1725 ،1724 ،1721 ،1234
،1733 ،1732 ،1731 ،1730 ،1729 ،1728
،1765 ،1759 ،1747 ،1745 ،1738 ،1736
1805 ،1796 ،1774 ،1768

اإلدارا اإلسالمية

542 ،541

إدارا اإلنتا

1812 ،1811 ،1810 ،1808

اإلدارا االستراتيجية

1763

اإلدارا التربوية

،1222 ،1221 ،1220 ،1216 ،1213 ،1183
،1230 ،1229 ،1228 ،1225 ،1224 ،1223
1371 ،1357 ،1289 ،1269 ،1241 ،1234

إدارا التسويق

1827 ،1826

اإلدارا التنظيلية

1771 ،1712

اإلدارا التنفيذية

،1753 ،1752 ،1751 ،1750 ،1749 ،1748
،1778 ،1769 ،1765 ،1764 ،1763 ،1757
،1798 ،1791 ،1790 ،1787 ،1786 ،1779
1804 ،1803 ،1802 ،1801 ،1800 ،1799

اإلدارا الجامعية

1369

إدارا الجودا

1770 ،1766 ،1755 ،939

إدارا الحرب

1102

880

إدارا الحياا

583

اإلدارا الرياضية

1923

إدارا السجو

1146

اإلدارا الصفية

1345 ،1213

اإلدارا العامة

،1704 ،1097 ،1093 ،1089 ،1085 ،1084
1708

إدارا الفنادق

1674

إدارا القضاء

3122

اإلدارا اللالية

1718 ،1680 ،1090 ،886

اإلدارا اللالية الحكومية

1091

إدارا اللبيعات

1825

اإلدارا اللحلية

1088

إدارا اللخاطر

1150 ،910 ،890

إدارا اللخزو

1814

اإلدارا اللارسية

،1216 ،1208 ،1179 ،1170 ،1157 ،710
،1233 ،1232 ،1229 ،1226 ،1220 ،1217
1275

إدارا اللستشفيات

1583

إدارا اللشروع

،1780 ،1779 ،1716 ،1715 ،1712 ،942
1787

إدارا اللعرفة

1777

إدارا اللعلومات

1778 ،1775 ،1771 ،425

إدارا اللكتبات

39

إدارا اللنظلات

1788

إدارا اللوارد

1815

إدارا اللوارد البشرية

1214

إدارا اللوانئ

1380

إدارا الوقت

1798 ،1797 ،1222

اإلداريو

1749 ،1748

اإلذاعة اللارسية

1264

اإلرادا

168 ،133

881

اإلر اد

1275 ،174

اإلر اد االجتلاعا

715 ،706

اإلر اد التأهيلا

1276

اإلر اد النفسا

1648 ،1172 ،175 ،173 ،172 ،171

اإلر ادات

170

اإلرهاب

،1027 ،1026 ،974 ،961 ،674 ،641 ،640
،1129 ،1128 ،1127 ،1104 ،1101 ،1028
1138

إسبانيا

3095

إسراريل

،2997 ،2995 ،1098 ،988 ،844 ،771 ،313
3162

اإلسعافات األولية

1658

اإلسفلت

1663

اإلسكا التأجيري

1066

اإلسالم

،239 ،237 ،233 ،231 ،229 ،224 ،210 ،209
،265 ،264 ،262 ،253 ،250 ،249 ،245 ،244
،281 ،278 ،277 ،273 ،270 ،268 ،267 ،266
،406 ،404 ،398 ،396 ،391 ،360 ،324 ،283
،432 ،431 ،423 ،422 ،421 ،417 ،411 ،407
،465 ،462 ،460 ،459 ،455 ،451 ،439 ،433
،489 ،486 ،484 ،483 ،478 ،477 ،472 ،471
،516 ،513 ،511 ،506 ،505 ،500 ،494 ،491
،547 ،539 ،538 ،534 ،533 ،531 ،528 ،526
،691 ،674 ،558 ،556 ،551 ،550 ،549 ،548
3023 ،1140

اإل راف

1735

اإل راف التربوي

1222

اإل عاع تحت األحلر

1557

اإل عاع فوق البنفسجا

1557

اإلصابات الرياضية

،1655 ،1654 ،1653 ،1652 ،1651 ،166
1658 ،1657 ،1656

882

اإلصالح االجتلاعا

709 ،670 ،272 ،270 ،269 ،268

اإلصالح االقتصادي

867

إصالح السجو

1148

اإلصالح السياسا

3190 ،856 ،786 ،740 ،639

اإلصالحات

3143

اإلصالحات اإلدارية

1097 ،1088

اإلصالحات التربوية

1363

إعادا التأمين

1151 ،1149

اإلعاقة

1954 ،1936 ،1293

اإلعجاز البالغا

366 ،352

اإلعجاز العادي

376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،370 ،355

اإلعجاز العللا

361 ،350

إعجاز القرآ

،362 ،361 ،359 ،355 ،344 ،343 ،293 ،243
،370 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365 ،364 ،363
387 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371

اإلعااد الفنا

44

إعااد الليزانية

1091

إعااد الليزانية الحكومية

1018

إعراب القرآ

377 ،345 ،342 ،340 ،335 ،334

اإلعالم

،588 ،587 ،576 ،263 ،180 ،54 ،51 ،43 ،42
،602 ،601 ،599 ،596 ،595 ،593 ،590 ،589
،613 ،612 ،611 ،610 ،609 ،606 ،604 ،603
،623 ،622 ،620 ،619 ،618 ،616 ،615 ،614
،743 ،742 ،738 ،679 ،630 ،629 ،628 ،625
1980 ،1830 ،1402 ،1128 ،1124 ،755

اإلعالم اإلسالما

264 ،263 ،262

اإلعالم الحكوما

803

اإلعالم العربا

623 ،597

اإلعال التجاري

1836 ،1807 ،936

اإلعالنات التلفزيونية

1836

اإلقناع

756 ،611

883

اإلقناع السياسا

757 ،755 ،741

إلت اب القولو

1640

اإللحاد

441

اإلمارات العربية اللتحاا

،1766 ،1551 ،1073 ،1055 ،885 ،875،847
2297

اإلمامة عنا الشيعة

775

اإلمامية (اإلثنا عشرية)

501

إماادات اللياه

917

اإلمالء

1489 ،1424 ،1421 ،1417

اإلنتا

1812 ،1811 ،1810 ،931 ،915

اإلنتا الحيوانا

1846

اإلنتا الزراعا

930

اإلنتا السينلارا

1886

اإلنتا النباتا

1846 ،1577

اإلنتاجية

1745

اإلنترنت

،743 ،646 ،633 ،630 ،629 ،625 ،16 ،15
،1268 ،1249 ،1155 ،1137 ،1129 ،1016
1840 ،1835 ،1828 ،1699 ،1377 ،1270

اإلنسا

1595 ،357 ،191 ،81 ،75

اإلنسا الكامل

230

إنشاء اللشاريع

1852

اإليجارات

1055

إيرا

3161 ،852 ،839 ،838 ،837 ،833 ،815

اإليلا

493 ،448 ،445 ،444 ،222

اإليلا بالكتب السلاوية

438

اإليلا باهلل

443 ،435 ،432 ،248

االرتلا التجاري

913

االبتزاز

1034

االبتكار

1788 ،1759 ،1190

االبتالء

268

ابن خلاو

201

884

ابن سينا

200

ابن عربا

196

االتجار بالبشر

1139

االتحاد األوروبا

927 ،811

االتحاد السوفييتا

3097

اتخاذ القرارات

،1770 ،1769 ،1761 ،1219 ،1150 ،615
1842 ،1794 ،1775 ،1773 ،1771

االتصال

،1772 ،616 ،608 ،607 ،592 ،587 ،174
1874 ،1833 ،1832 ،1831 ،1816 ،1805

االتصال الثقافا اللتبادل

639

االتصال الجلاهيري

1843 ،1835 ،756 ،743 ،632 ،611 ،603

االتصال الشف ا

621

االتصاالت

3185

االتصاالت اإلدارية

1844 ،1806 ،1805 ،1804 ،1803 ،1678 ،38

االتصاالت الحاسوبية

1805

االتصاالت السلكية والالسلكية

627

االتفاقيات الاولية

1058 ،1033 ،1032 ،1019 ،980 ،961

االجت اد (فقه إسالما)

468

االحترافية

1921

االحتالل األمريكا 2011 - 2003

3155

االحتالل اإلسراريلا

3172 ،1147 ،779 ،777

االحتالل اإلسراريلا لفلسطين -1948

3177 ،3147

االحتالل العسكري

3157 ،3156 ،1102 ،853 ،816 ،774

اختبارات الذكاء

14 ،13

اختبارات الشخصية

1174 ،173

االختبارات النفسية

1649 ،108

االختراعات

3062

االستبيانات

3002

االستثلار

،904 ،903 ،901 ،900 ،890 ،520 ،519 ،518
941 ،911 ،910 ،906 ،905

االستثلار الخاص

912

885

االستثلارات

912 ،909 ،908 ،907 ،902

استجواب الشرطة

1120

استجواب الش ود

1121

االستراتيجيات

1758 ،1755 ،1706 ،916

استراتيجيات القيادا

1759

استراتيجية التعلم

1299 ،1213 ،1203

االستراتيجية السياسية

752

االستراتيجية العسكرية

1106

االسترخاء

1631

االستشارات اإلدارية

1800 ،1799

االستشراق واللستشرقو

1959 ،1452

االستشعار عن بعا

3001

استطالعات الرأي العام

1127

االستعلار األمريكا

853

استغالل اللعرفة

1774

االستقرار

748

االستقرار اللالا

881

االستنساخ

1847

االستيطا

963

االستيطا اإلسراريلا

964

االضطرابات

1601 ،155 ،110 ،105

االضطرابات االنفعالية

1648 ،586 ،146

اضطرابات السلع

1291

اضطرابات الشخصية

138

االضطرابات العصبية

1647 ،1643

اضطرابات النطق

1641 ،1294

االضطرابات النلارية

1644 ،1288

االضطرابات الوراثية

1644

االغتراب

84

االغتياالت

3149

االقتباس

1974

886

االقتصاد

،862 ،861 ،860 ،859 ،858 ،675 ،656 ،517
،905 ،904 ،903 ،902 ،881 ،878 ،877 ،875
،937 ،930 ،928 ،924 ،920 ،909 ،908 ،907
،1095 ،1092 ،950 ،948 ،946 ،945 ،940
1707 ،1537 ،1378 ،1376 ،1375 ،1096

االقتصاد اإلسالما

549 ،548 ،547 ،546 ،544 ،514 ،461

االقتصاد البيئا

914

االقتصاد الجزرا

940

االقتصاد الاولا

،927 ،926 ،925 ،923 ،922 ،921 ،920 ،898
943

االقتصاد الزراعا

930

االقتصاد القياسا

863

االقتصاد اللنزلا

1671 ،1669

اقتصاديات الطاقة

1100

اقتصاديات اللال

882 ،865

االقتصادية

949

االكتئاب

175

االكتشافات الجغرافية

3010

االكتشافات العللية

1539

االمبراطورية العثلانية 1922 - 1402

3138 ،730

االمبراطورية اللغولية

3104

االمتحانات

1171

االنتباه

129

االنتخابات

803 ،802 ،801

االنتااب البريطانا

3164 ،66

انتشار اإلسالم

562

االنتكاس االقتصادي

919

االنتلاء السياسا

798

االنتلاء الوطنا

636

االنحراف

1144

االنحراف االجتلاعا

1145 ،1125

887

االنفعاالت

147 ،115

االنقالبات

1107 ،766

ب
الباراسيكولوجيا

94

الباكستا

769

الببليوغرافيا الوطنية

27

البترول

876

البحار واللحيطات

1560

البحث

665

البحث (معلومات)

1156 ،571 ،11 ،08 ،06 ،04 ،02

البحث الجنارا

1123

البحث العللا

1548 ،1365 ،655 ،07 ،05 ،03

البحرين

651

البحوث

43

البحوث االجتلاعية

575

بحوث السوق

1826

بحور الشعر العربا

1521 ،1520 ،1519

الباع

557

بايع القرآ

353

براءات االختراع

1056

البرامج اإلحصارية

20

البرامج اإلذاعية

1890

برامج التاريب

1744

البرامج التربوية

1302 ،1286 ،1230 ،1224

البرامج التلفزيونية

1891 ،1273 ،756 ،598 ،44

البرامج الثقافية

3192 ،1890 ،591

برامج الحاسوب

1582 ،19 ،18

البرمجة

16

البرمجة التفاعلية

19

888

البرمجيات

3066 ،18

البرمحة العصبية

143

البروتوكوالت

823

البريا اإلداري

1678

بريطانيا

829

البطالة

1020

البعثات التبشيرية

570

البعثات الاينية

570

بغااد

3158 ،1087

بالد األناضول

3103

بالد الشام

3140 ،3137 ،3092 ،2083 ،504

بالد مابين الن رين

3092

البالغة

،1460 ،1459 ،1419 ،1417 ،365 ،352 ،349
،1476 ،1475 ،1473 ،1468 ،1467 ،1463
1483 ،1482 ،1479 ،1477

البالغة العربية

1478 ،1474 ،1470 ،1469 ،1465 ،1464

بالغة القرآ

351 ،339

البالغة القرآنية

353

البلاا اإلسالمية

508

بلاا البحر اللتوسط

3100 ،3095

البلاا العربية

،737 ،679 ،678 ،652 ،593 ،590 ،546 ،62
،805 ،794 ،788 ،773 ،772 ،771 ،763 ،739
،901 ،873 ،855 ،853 ،842 ،840 ،837 ،817
،1193 ،1128 ،1057 ،1002 ،977 ،949 ،915
،2995 ،2031 ،1667 ،1461 ،1391 ،1196
،3119 ،3108 ،3107 ،3088 ،3085 ،3010
3205 ،3147

البناء

1852

البنوك

1820 ،892 ،891 ،887 ،886 ،883

البنوك اإلسالمية

543 ،519 ،516 ،513 ،512

البنوك التجارية

890 ،884 ،543

889

البنوك اللركزية

889 ،888 ،702

البوسنة وال رسك

3101

البيئة

1572 ،1567 ،1132 ،1131 ،1110 ،918 ،914

بيئة األسرا

1145

البيئة البحرية

1560

البيئة الحضرية

1135 ،733

البيئة اللارسية

1231

بيئة النبات

1576 ،1574

البيا

1483 ،1482 ،1466

البيانات

16

البيانات اإلحصارية

12

البيانات الجاولية

12

بيت اللقاس

3124

البيع

1818

البيع الفردي

1827

البيع اللنعقا

1067

ت
التأثيث

1672

التأريخ

2994

التأمل

2992

التأمين

1152 ،1150

التأمين البحري

1151 ،1149

التأمينات على الحياا

1152

التأهيل

1113

تأهيل اللعللين

1365

التأويل

1475 ،75

التابعين

417

التاريخ

،2990 ،1540 ،1349 ،1260 ،1245 ،234
،3159 ،3108 ،3088 ،2997 ،2996 ،2992

890

3193
تاريخ أفريقيا

3204

تاريخ أوروبا

3094

تاريخ أوروبا الوسيط

3094

تاريخ األرد

،3188 ،3187 ،3185 ،3184 ،3110 ،3024
3199 ،3196 ،3194 ،3191 ،3190

تاريخ األنالس 1492 - 711

3133 ،3129 ،3096 ،3095 ،64

التاريخ اإلسالما

،3100 ،3085 ،3082 ،2993 ،1348 ،241
،3117 ،3116 ،3111 ،3110 ،3109 ،3105
،3130 ،3129 ،3128 ،3126 ،3122 ،3120
،3138 ،3136 ،3135 ،3134 ،3133 ،3132
3202 ،3145

تاريخ اإلمارات العربية اللتحاا

3203

التاريخ االجتلاعا

3179

التاريخ االقتصادي

3180 ،865

التاريخ الثقافا

707

تاريخ السعودية

2999 ،2998

تاريخ السودا

3207

التاريخ السياسا

780

تاريخ العارالت

3086 ،3084

تاريخ العراق

3160 ،3158 ،3152 ،3151 ،3150 ،690

تاريخ العراق القايم

3093

تاريخ العرب

3106 ،3088 ،3052

التاريخ القايم

3203 ،3104 ،3092 ،3088 ،3042

تاريخ اللسرح

1904

تاريخ اللغرب

3129

تاريخ اليلن

3200

تاريخ بالد مابين الن رين

3093

تاريخ روسيا

3097

تاريخ سوريا

1863

تاريخ فلسطين

،3165 ،3164 ،3163 ،3147 ،3019 ،3018

891

،3174 ،3173 ،3171 ،3169 ،3168 ،3166
3181 ،3180 ،3179 ،3178 ،3177 ،3175
تاريخ فلسطين القايم

3167 ،3166 ،3162 ،3091

تاريخ كناا

3209

تاريخ لبنا

3149

تاريخ مصر

3206

التبعية القانونية

1052

التجارا

1378 ،1375

التجارا اإللكترونية

1070

التجارا الخارجية

1379 ،925 ،922

التجارا الاولية

1380 ،1377 ،1376 ،1016 ،920

التجاياات

1787

التجاياات التربوية

1263

التجرياية

1869

تحايات الحياا

133

التحرير (الكتابة)

56 ،55

التحرير الصحفا

54

تحرير صالح الاين للقاس 1187

3124

التحريف

1974 ،566

التحصيل الاراسا

1231 ،1174

التحفيز

1188 ،112

تحفيظ القرآ الكريم

324

التحقيق اإلبتاارا

1037

التحقيق الجنارا

1123 ،1121 ،1120 ،1038 ،1037

التحقيق الصحفا

55 ،48

التحقيق فا الجرارم

1123 ،1122 ،1121

التحكيم

1377 ،985 ،966

التحكيم التجاري

1081

التحكيم الاولا

965 ،959

التحليل األدبا

،1980 ،1969 ،1967 ،1965 ،1963 ،1962
،2009 ،2008 ،2000 ،1998 ،1997 ،1991

892

،2025 ،2022 ،2019 ،2017 ،2014 ،2010
،2081 ،2079 ،2076 ،2073 ،2067 ،2058
،2158 ،2133 ،2114 ،2100 ،2096 ،2092
،2216 ،2184 ،2183 ،2181 ،2167 ،2160
،2272 ،2269 ،2258 ،2242 ،2225 ،2217
،2543 ،2318 ،2303 ،2289 ،2283 ،2273
،2627 ،2620 ،2596 ،2589 ،2559 ،2548
،2664 ،2663 ،2661 ،2660 ،2658 ،2632
2822 ،2821 ،2665
التحليل اإلحصارا

1548 ،296

التحليل االقتصادي

879

التحليل التاريخا

2991

تحليل التربة

1665

تحليل الخطاب

1404 ،1403

التحليل الرياضا

863

التحليل السوسيولوجا

574

التحليل السيليارا

1964

التحليل اللغوي

،1480 ،1479 ،1476 ،1467 ،1426 ،1416
1506 ،1481

التحليل اللالا

1718

التحليل النفسا

1644

التحوالت السكانية

660

التخطيط

،1755 ،1716 ،1715 ،1708 ،1092 ،933
1780 ،1764 ،1763 ،1761 ،1760

التخطيط اإلقليلا

725

التخطيط االجتلاعا

724

التخطيط االستراتيجا

،1791 ،1782 ،1762 ،1760 ،1756 ،1752
1910 ،1843 ،1803 ،1802 ،1800 ،1799

التخطيط االقتصادي

945 ،943

التخطيط التربوي

1361 ،1289 ،1236

التخطيط التنلوي

731

893

تخطيط اللا

1859

تخطيط اللناهج

1362 ،1359 ،1354

التابير اللنزلا

1675 ،1670

التاخل األجنبا

3208 ،841 ،836 ،815 ،814

التاريب

،1742 ،1741 ،1740 ،1739 ،1214 ،1208
1749 ،1748 ،1744

التاريب اإلداري

1743

التاريب الرياضا

،1929 ،1928 ،1926 ،1919 ،1913 ،1907
،1935 ،1934 ،1933 ،1932 ،1931 ،1930
1954

تاريب اللارسين

1202

التاريب الل نا

1586 ،1583

تاريب اللوظفين

1726 ،1583

التاريس

1249 ،1212 ،1211 ،1210 ،1200 ،1178

التاريس الرياضا

20

تاريس الرياضيات

1247

تاريس اللغات

1529

تاريس اللغة األم

1419

تاريس اللغة الثانية

1530

التاريس متعاد الوسارل

1264

تاقيق الحسابات

،1698 ،1697 ،1696 ،1695 ،1686 ،1680
1746 ،1702 ،1699

التاقيق الخارجا للحسابات

1693 ،1691

التاقيق الااخلا للحسابات

1694

التاليك

1626

التاويل

924 ،699 ،600

التذكر

85

التراث

3193 ،2992 ،2834 ،1391 ،1386 ،1131

التراث الثقافا

،1394 ،1393 ،1390 ،1387 ،1386 ،1385
2849

التراث الشعبا

3182 ،1400 ،1388 ،1385 ،1383

894

التراث الطبيعا

3012

التراث العربا

101

التراث العربا اإلسالما

1384

التراجم

،3025 ،3024 ،3022 ،417 ،416 ،415 ،410
،3033 ،3032 ،3030 ،3029 ،3028 ،3027
،3040 ،3039 ،3037 ،3036 ،3035 ،3034
،3046 ،3045 ،3044 ،3043 ،3042 ،3041
،3052 ،3051 ،3050 ،3049 ،3048 ،3047
،3058 ،3057 ،3056 ،3055 ،3054 ،3053
،3065 ،3064 ،3063 ،3061 ،3060 ،3059
،3077 ،3076 ،3074 ،3073 ،3072 ،3070
3080

تراجم األدباء

3075

تراجم األدباء العرب

3074

التراجم الذاتية

3079 ،3078 ،3069 ،3068 ،3038 ،2856

تراجم الشعراء

3071

تراجم الصحابة

422

الترب الجبسية

1565

التربة

3003 ،1665

التربويو

3051

التربية

،1158 ،1156 ،1154 ،712 ،223 ،220 ،73
،1192 ،1182 ،1178 ،1166 ،1162 ،1161
،1229 ،1228 ،1224 ،1222 ،1219 ،1203
،1333 ،1297 ،1293 ،1280 ،1274 ،1262
1613 ،1353

التربية األسرية

719

تربية األطفال

436

التربية اإلسالمية

،218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211
،1340 ،436 ،302 ،291 ،254 ،236 ،221 ،219
1344 ،1343 ،1342 ،1341

التربية االجتلاعية

1314

895

التربية البانية

،1909 ،1613 ،1347 ،1215 ،1207 ،1205
،1932 ،1927 ،1926 ،1919 ،1914 ،1913
1937 ،1935

التربية البيئية

1352 ،1191

التربية الجنسية

1628 ،1112

التربية الخاصة

،1281 ،1280 ،1279 ،1278 ،1270 ،1113
،1287 ،1286 ،1285 ،1284 ،1283 ،1282
،1294 ،1292 ،1291 ،1290 ،1289 ،1288
1951 ،1622 ،1301 ،1299 ،1296 ،1295

التربية الاينية

،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316
326 ،325

التربية الرياضية

1928 ،1345 ،1258

التربية الصحية

1625 ،1619 ،1599

التربية الفنية

1873

التربية والتعليم

،1311 ،1310 ،1282 ،1240 ،1191 ،1164
2857 ،1351

الترجلة

1527 ،1407

الترقيم

1424

تركيا

،948 ،836 ،835 ،834 ،833 ،832 ،831 ،751
2305 ،1898 ،1107

التركيب الكيليارا

1662

التركيبية

103

الترويج

632

ترويج اللبيعات

1824 ،1807

تزييف النقود

1143

التسامح

269

التسامح الاينا

267

التسلية

46

التسلم الغذارا

1608

تسوية النزاعات

968 ،966 ،804

التسويق

،1819 ،1818 ،1817 ،1816 ،1199 ،938 ،628

896

،1825 ،1824 ،1823 ،1822 ،1821 ،1820
1829 ،1828
التسويق الاولا

1817

التسويق اللصرفا

891

تسويق اللعلومات

1819

التشبيه

1483

تشجيع القراءا

1324

التشخيص اللخبري

1566

التشريع

1131

التشريع اللكتبا

37

التشريعات االقتصادية

1019

تشريعات العلل

554

التشريعات القانونية

1013

التشكيلية (فن)

1868

التشوهات

1635

التصاميم ال ناسية

1666

التصليم

1875 ،1874 ،1661

تصليم النظم

19

التصنيع

1850 ،1809

التصنيع الغذارا

1848

التصوف

2044

التصوف اإلسالما

2590 ،437 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281 ،279

التصويت

801

التصوير التلفزيونا

1883 ،44

التصوير الجوي

3001

التصوير السينلارا

3069

التضاريس

1560

تطبيقات الحاسوب

،1084 ،946 ،801 ،738 ،632 ،35 ،34 ،26
1085

التطور االجتلاعا

727

التطوير

1812 ،1811 ،1810 ،939

897

تطوير التعليم

1265

التطوير التنظيلا

1789

تطوير الشخصية

167 ،149 ،144 ،138

التطوير العللا

1372

التطوير اللؤسسا

1800 ،1799

تطوير اللشروعات

1777

تطوير اللناهج

1363 ،1362 ،1361 ،1354

التعاقا

1051 ،1049

التعاليم الاينية

568 ،219

التعاو الاولا

821

التعايش السللا

553 ،273

التعبئة والتغليف

1807

التعادية

536

التعادية اللجتلعية

273

تعايل السلوك

143 ،132

التعاين تحت األرض

1850

التعذيب

1030

التعريفات

1526

التعصب

1126

التعصب الاينا

449

التعلم

،1182 ،1181 ،1169 ،1162 ،1157 ،114
،1222 ،1214 ،1192 ،1187 ،1185 ،1183
،1356 ،1347 ،1346 ،1281 ،1247 ،1245
1614 ،1559 ،1419 ،1371

التعلم (نظريات)

1158

تعلم اللغة الثانية

1534 ،1494 ،1458 ،1457

التعلم بلساعاا الحاسوب

1271 ،1267

التعلم والتعليم

1256

التعليم

،1161 ،1159 ،1157 ،1155 ،1153 ،608 ،220
،1196 ،1194 ،1193 ،1189 ،1180 ،1179
،1246 ،1234 ،1232 ،1225 ،1200 ،1199

898

،1364 ،1292 ،1272 ،1269 ،1268 ،1250
3034 ،3029 ،1926
التعليم اإللكترونا

1265

التعليم االبتاارا

،1308 ،1307 ،1305 ،1303 ،1302 ،1239
،1316 ،1315 ،1314 ،1313 ،1312 ،1309
،1323 ،1322 ،1321 ،1320 ،1319 ،1317
،1331 ،1330 ،1329 ،1327 ،1326 ،1325
،1338 ،1337 ،1336 ،1335 ،1334 ،1333
،1344 ،1343 ،1342 ،1341 ،1340 ،1339
1349

التعليم الجامعا

1365

التعليم الاينا

221 ،219 ،212

التعليم الريادي

1163

التعليم العالا

،1913 ،1373 ،1372 ،1370 ،1367 ،1366
2837

التعليم العام

1374

تعليم العلوم

1313 ،1312 ،1253

تعليم القراءا

1350 ،1327 ،1326 ،1325 ،1324 ،1318

تعليم الكبار

1350

تعليم اللغة الثانية

1533 ،1529 ،1528

تعليم اللغة العربية

1331

التعليم قبل اللارسة

2673 ،2672 ،1304 ،1303

تعليلات الصحة والسالمة

1099

التعويض

1025

التغذية

1608 ،1607 ،1606 ،1605 ،1603 ،1602

تغذية األطفال

1677

التغير االجتلاعا

706 ،638 ،578 ،573

التغير التكنولوجا

1265

التغيرات اللناخية

1562

التغيير االجتلاعا

577

تفاسير القرآ

289

899

التفاعل االجتلاعا

793 ،722 ،634 ،632 ،585 ،584 ،579

التفسير

347 ،314

تفسير القرآ

،308 ،307 ،306 ،305 ،303 ،301 ،300 ،299
،1504 ،386 ،315 ،313 ،312 ،311 ،309
1510

التفكك األسري

1118

التفكير

،697 ،137 ،131 ،130 ،126 ،122 ،87 ،80
1751 ،1559 ،1184 ،1179 ،1169

التفكير اإلبااعا

1189 ،1187 ،1164

التفكير اللباع

1362 ،1342 ،1190 ،1186 ،1185

التفكير الناقا

1328

التقصير

1801

تقطيع الشعر

1523

التقنيات

1901

تقنيات التصوير

1883

التقويم

1553

التقييم

1237

تقييم األداء

1738 ،1215

تقييم اللوظفين

1726

التكاليف

1852

التكامل االقتصادي

927

التكشيف اآللا

34

التكنولوجيا

3062 ،58 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21

تكنولوجيا األغذية

1848

تكنولوجيا االتصاالت

1836 ،631،606

تكنولوجيا التعليم

1273 ،1270 ،1266 ،1263 ،1261

التكنولوجيا الحيوية

1847 ،1846

تكنولوجيا اللعلومات

،1351 ،1272 ،1265 ،1262 ،635 ،625 ،38
1775

التلفزيو

1891 ،626 ،614 ،45 ،44

التلقيح الصناعا

464

900

التلوث

1130

التلوث البيئا

1689 ،1135 ،1133

التلثيل

1903

تلثيل الاولة

749

التلرينات الرياضية

1912 ،1642 ،1625 ،1617 ،1614 ،1597

التلويل

1089 ،913 ،893 ،520 ،513 ،512

تلويل البنوك

1066

التنافسية

884

التنشئة االجتلاعية

1145 ،637 ،636 ،147

التنظيف

1669

التنظيم

1806

التنظيم التربوي

1236

التنظيلات اإلدارية

3121

التنلر

146

التنلية

1762 ،1089 ،949 ،787 ،721

التنلية اإلدارية

1749 ،1748 ،1083

التنلية االجتلاعية

727 ،723 ،642 ،638 ،605

التنلية االقتصادية

،944 ،943 ،925 ،882 ،877 ،871 ،870 ،869
948 ،946 ،945

التنلية االقتصادية واالجتلاعية

3201 ،599

التنلية البشرية

149

التنلية التربوية

1363 ،1361 ،1314 ،1236 ،1163

التنلية الزراعية

931

التنلية السياسية

3190 ،856 ،786 ،659

التنلية الصناعية

1809

التنلية العللية

1539

تنلية العلليات العقلية

1180

تنلية القارات

2331

تنلية القوى العاملة

1096 ،1095

تنلية اللجتلع

266

تنلية اللجتلعات

572

901

التنوير

760

التنويم اللغناطيسا

92

التواز البيئا

1130

التواصل اللفظا

42

التوبة

521

التوجيه

1914 ،1735

التوجيه التربوي

1369 ،1276 ،1235 ،1175 ،1173 ،1172

التوحا

1644

التوحا (أمراض)

1285

التوحيا

225

التوراا

566

التورية

1473

التوزيع

1711

التوزيع الجغرافا

3207

التوقعات االقتصادية

941

تونس

783

ث
الثقافة

704 ،683 ،674 ،671

الثقافة اإلسالمية

،232 ،231 ،230 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224
،242 ،241 ،239 ،238 ،237 ،236 ،234 ،233
،401 ،271 ،259 ،256 ،247 ،246 ،245 ،244
666

الثقافة الجلاهيرية

688 ،686 ،682 ،677 ،668

الثقافة السياسية

1087 ،700

الثقافة الشعبية

1906

الثقافة العامة

،675 ،673 ،672 ،669 ،667 ،666 ،664 ،663
696 ،693 ،692 ،684 ،680 ،676

الثقافة العربية

2845 ،689 ،687 ،681 ،679 ،678

الثقافة اللعاصرا

،682 ،677 ،675 ،670 ،664 ،663 ،233 ،148

902

694 ،693 ،685 ،684
الثقة بالنفس

634

الثورات

3097 ،781 ،767

الثورا العراقية 1958

3153

الثورا العربية الكبرى 1918 - 1916

3187

الثورا الفلسطينية 1936 - 1939

3170

ج
الجاسوسية

524

الجامعات

1364 ،1332

الجامعات الحكومية

1372

الجاهلية

3023

الجرارم

1139 ،1137 ،1040 ،1033 ،524 ،523 ،521

جرارم األموال

1143 ،1041 ،1036 ،1035 ،1034

الجرارم الجنارية

1122

الجرارم الحاسوبية

1142 ،1035 ،1028 ،51

جرارم الحرب

1030

الجرارم الاولية

1032 ،1029 ،1027 ،1026

الجرارم السياسية

3149 ،1138

الجرارم اللالية

1701

الجرارم ضا اإلنسانية

1127

جراحة التجليل

1660

الجراحة التقويلية

1660

الجرح والتعايل

395

الجريلة

1140 ،1136 ،1044 ،1031

الجزارر

،720 ،718 ،709 ،708 ،707 ،701 ،646 ،602
،1024 ،1022 ،1020 ،888 ،880 ،877 ،730
،1195 ،1161 ،1117 ،1115 ،1106 ،1061
،1449 ،1376 ،1375 ،1359 ،1352 ،1198
2666 ،2626 ،2452 ،2210 ،1890 ،1525

903

الجسا

81

جسم اإلنسا

1593 ،109

الجسور

1666

الجغرافيا

،3002 ،3001 ،3000 ،2997 ،929 ،642
3107 ،3021 ،3015 ،3014 ،3013 ،3009

الجغرافيا اإلقليلية

3021

الجغرافيا االقتصادية

3207 ،3007 ،864

الجغرافيا البشرية

643

الجغرافيا البيولوجية

1571

الجغرافيا التاريخية

3012

الجغرافيا الحيوية

1571

الجغرافيا السياسية

1379 ،923 ،915 ،813 ،754 ،753 ،752 ،751
3006 ،3005

الجغرافيا الطبيعية

3003 ،1560

الجغرافيا النباتية

3008

الجلارك

1378

الجلاعات اللتطرفة

1138

الجلاعات اللعرضة للت ايا

1128

الجلال

1878 ،1877 ،1600

جلع القرآ

289

الجنة

446 ،445 ،356

الجنسية

794

جنوب أفريقيا

843

جنوح األحااث

1145

الجنود

1109

الج اد

551

الج از التنفسا

1638

الج از العصبا

1598 ،1591 ،123

الج از العضلا العصبا

1597

الج از ال ضلا

1639

ج نم

445

904

الجوانب االجتلاعية

3104 ،718

الجوانب االقتصادية

942 ،876 ،718 ،622

الجوانب التربوية

666

الجوانب الثقافية

655

الجوانب السياسية

3104 ،1104 ،747 ،735 ،533

الجوانب النفسية

1920 ،1601 ،1118 ،166

الجودا

1768 ،1767 ،1754

الجودو

1947

الجينات

1585 ،1569

الجينات الوراثية

1590

الجيوبولتيكا

3006 ،814 ،752

الجيوديسيا

3001

الجيومورفولوجيا

3002 ،3001

ح
الحاسوب

590

الحاكم

529

الحب

116

الحجاز (السعودية)

2999 ،2998

الحاارق اللنزلية

1668

الحااثة

1986 ،1985 ،1872 ،102

الحاود ( ريعة إسالمية)

522

الحاود السياسية

752

الحايث الشريف

،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389 ،388 ،350
،431 ،403 ،402 ،401 ،400 ،399 ،398 ،396
476

الحرب

1101

الحرب النفسية

742

الحرف الياوية

1330 ،1329

الحركات اإلسالمية

763 ،560 ،559 ،558 ،555 ،278 ،276 ،228

905

الحركات الاينية

556

الحركات السياسية

763

الحركات النسارية

2031

الحركة

114

حركة اللقاومة اإلسالمية

561

الحروب

2090 ،818 ،552

الحروب الصليبية

3128 ،3124

الحروب العربية اإلسراريلية

3186 ،3124

الحروف

1303

الحريات اللانية

789

حرية اإلعالم

66

حرية التعبير

792 ،192

الحرية الاينية

532

حرية الرأي

976 ،792

حرية الصحافة

47

حرية الفكر

193

حزب البعث العربا اال تراكا

797

الحسابات القومية

950

الحشرات

1578

الحصانة الابلوماسية

965

الحضارات

3185

الحضارات القايلة

3198 ،3012 ،1870 ،1423 ،82

الحضارا اإلسالمية

،3106 ،3096 ،3061 ،1978 ،1864 ،504 ،235
3145 ،3121 ،3111 ،3109 ،3108

الحضارا العربية

3118 ،3111 ،3109 ،3107

حضرموت (اليلن)

3200

حظر االنتشار النووي

994

الحظر واإلباحة

496

حفظ األغذية

1848 ،1671

حفظ القرآ

،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316
326 ،325

906

الحفالت

497

الحق فا الجنسية

795

حقوق األطفال

1073 ،980 ،979

حقوق اإلنسا

،972 ،971 ،958 ،790 ،788 ،787 ،658 ،531
،990 ،984 ،983 ،981 ،978 ،975 ،974 ،973
1000

حقوق العلال

554

الحقوق القانونية

1056

الحقوق اللانية والسياسية

،977 ،976 ،973 ،795 ،793 ،792 ،791 ،463
789 ،788

حقوق اللرأا

977 ،653

حقوق اللعوقين

981

حقوق الللكية

1065

حقوق النساء

651

حقوق النشر

1074

حكام اللحافظات

1087

الحكام والللوك

3168

الحكايات

2846

الحكايات الشعبية

1392 ،1391 ،1389

الحكم (األمثال)

1398

الحكلة

676

الحكومات

749

الحكومة اللحلية

1087

الحكومة النيابية

803

حل النزاعات

269

حلبات السباق

1946

حلاس

561

حلاية البيئة

1022

الحلاية القانونية

1074 ،1058 ،1019 ،982

حلاية الالجئين

984

الحليات العالجية

1630

907

الحوادث البحرية

1151

الحوار

1166 ،697

الحواسيب

3013 ،1455 ،1309 ،1308 ،1307 ،17

حوافز العلل

1813

الحوافز اللالية

1745

حوكلة الشركات

1800 ،1799

الحياا (فلسفة)

145 ،80 ،79

الحياا األسرية

3130

الحياا االجتلاعية

،1387 ،796 ،729 ،676 ،666 ،573 ،273
3181 ،3163 ،3140 ،3139 ،3130

الحياا االقتصادية

3163 ،3140 ،866

الحياا الثقافية

،3163 ،709 ،708 ،707 ،705 ،704 ،690
3192

حياا الرسول

405

الحياا السياسية

3190 ،3148 ،3139 ،3048

الحياا العسكرية

3034

الحياا الفكرية

3140 ،3051

حياا النبا

409

الحيض

487

الحيوانات

1393 ،385

خ
الخامات

1783

الخامات االجتلاعية

1116 ،1114 ،1111 ،1023 ،981 ،710

خامات االستخالص والتكشيف

34

خامات الشحن

1381

خامات الشرطة

1122

خامات العلالء

892

الخرارط

3002

خصارص الشخصية

162

908

الخصارص الفيزيارية

1565

الخط العربا

1424 ،1423 ،1422

الخطاب الثقافا

704

الخطاب النقاي

1964

الخطابة

2837 ،1975 ،741 ،257

الخطب الاينية

257

خطبة صالا الجلعة

260

خطف الطاررات

1032

خالفة اللستر ا 1135 - 1119م

3125

الخلفاء الرا او 661 - 632

3120 ،420

الخليج العربا

3202 ،2324 ،918 ،726

الخليل (فلسطين)

3183

الخواطر األدبية

،2876 ،2875 ،2867 ،2605 ،2268 ،2175
،2904 ،2903 ،2901 ،2897 ،2892 ،2890
،2917 ،2916 ،2914 ،2913 ،2906 ،2905
،2933 ،2932 ،2930 ،2927 ،2926 ،2919
2950 ،2949 ،2947 ،2946 ،2941

الخوف

586 ،119

الخيال العللا

2490

الخيانة العظلى

671

الخيول

1581

د
الاافعية للتعلم

1188

الابلوماسية

825 ،824

الاراجات ال وارية

1946

الاراسات الثقافية

685

الاراسات اللغوية

1506

دراسة القرآ

292

الاراما

1892

909

الاساتير

1002

دساتير األدوية

1021

الاستور اإلسالما

529

الاعاء اللستجاب

495

الاعاية

802 ،756 ،742

الاعاية السياسية

757 ،755

الاعوا اإلسالمية

556 ،443 ،411 ،408 ،263 ،261 ،216

الاعوا الوهابية

557

الافاع

1105 ،562

دفع اللطاعن عن اإلسالم

447

الاليل الجنارا

1120 ،1039

الاماغ

1598

الاور العسكري

3148

دور القرآ

،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316
326 ،325

دول الخليج العربا

1098 ،1072 ،1023 ،1016 ،753

الاول النامية

867

الاولة

778 ،749 ،748 ،747 ،699

الاولة األيوبية 1260 - 1173

3128

الاول اإلسالمية

3129 ،530 ،529

الاولة العباسية 1258-750

3122

الاولة العثلانية

3168 ،3144 ،3143

الاولة الفلسطينية

3146

الاولة الوطنية

748

الايانات

564 ،532 ،428 ،191 ،177

الايانة الي ودية

565

الايكتاتورية

760

الايلغرافيا

644

الايلقراطية

،795 ،788 ،785 ،783 ،772 ،761 ،533 ،532
799

الاين

693 ،83

910

الاين اللسيحا

570

الذات

140 ،77

الذاكرا

1171 ،127 ،126

الذبارح

492

الذكاء

1180 ،1165 ،160 ،125

الذكاء االصطناعا

1362 ،946 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21

ذ

ر
رأس اللال

901

الرأي العام

3123 ،742 ،700 ،630 ،603

رؤوس األموال

1720 ،1719

رؤوس اللوضوعات

35

رراسة حافظ األسا 2001 - 1970

3148

الراهبات الاينية

569

الربا

465

الربو

1638

الربيع العربا

3119

الرجال

3074 ،3034 ،3029 ،3028 ،3025 ،2857

الرحالة

3011 ،3010

الرحالت

3175 ،3174 ،3019 ،3018 ،2999 ،2998

الرحالت الجغرافية

3020

الرحالت والسفر

3004

رد فعل الجل ور

1807

الرسارل األدبية

2843 ،2842 ،2840 ،2839

الرسارل الجامعية

1370 ،571

الرسارل الصوفية

2841

الرسارل الغرامية

2838

الرسم

،1879 ،1876 ،1873 ،1872 ،1871 ،1868

911

3068 ،2519 ،1881 ،1880
رسم الشكل البشري

1879

الرسم اللنظوري

1871

الرسم ال ناسا

18

الرسم ال ناسا األولا

1582

الرسوم التصويرية

1866

الرسوم التصويرية اللحوسبة

3002

الرسومات

1882

الر اية (فلسفة)

202

رعاية األطفال

1676 ،151

الرعاية االجتلاعية

1112

رعاية الحيوا

568

الرعاية الصحية

1277

رعاية الطفولة

1116

رعاية اللسنو

1115 ،1114

رعاية اللعوقين

1023

الرعاية اللنزلية

1675

رفيق الحريري 2005 - 1944

3149

الرقابة

1378 ،1088

الرقابة اإلدارية

1765 ،1753 ،1752 ،995

الرقابة الاولية

801

الرقابة الاولية للعقاقير

1021

الرقابة اللحاسبية

1680

الرقص الشعبا

1906

الرقية

277

رمضا

1340

الرما (رياضة)

550

رما الرمح

550

الرواريو العرب

3080 ،2821

الرواا

396

الروايات

2656 ،2569 ،2560 ،2547 ،2380 ،2343

912

الروايات اإلنجليزية

2962

الروايات التاريخية

2485

الروايات العربية

،2338 ،2337 ،2336 ،2335 ،2334 ،2002
،2345 ،2344 ،2342 ،2341 ،2340 ،2339
،2352 ،2351 ،2349 ،2348 ،2347 ،2346
،2358 ،2357 ،2356 ،2355 ،2354 ،2353
،2365 ،2363 ،2362 ،2361 ،2360 ،2359
،2371 ،2370 ،2369 ،2368 ،2367 ،2366
،2377 ،2376 ،2375 ،2374 ،2373 ،2372
،2384 ،2383 ،2382 ،2381 ،2379 ،2378
،2390 ،2389 ،2388 ،2387 ،2386 ،2385
،2396 ،2395 ،2394 ،2393 ،2392 ،2391
،2402 ،2401 ،2400 ،2399 ،2398 ،2397
،2408 ،2407 ،2406 ،2405 ،2404 ،2403
،2414 ،2413 ،2412 ،2411 ،2410 ،2409
،2420 ،2419 ،2418 ،2417 ،2416 ،2415
،2427 ،2426 ،2425 ،2424 ،2422 ،2421
،2433 ،2432 ،2431 ،2430 ،2429 ،2428
،2439 ،2438 ،2437 ،2436 ،2435 ،2434
،2445 ،2444 ،2443 ،2442 ،2441 ،2440
،2451 ،2450 ،2449 ،2448 ،2447 ،2446
،2457 ،2456 ،2455 ،2454 ،2453 ،2452
،2463 ،2462 ،2461 ،2460 ،2459 ،2458
،2469 ،2468 ،2467 ،2466 ،2465 ،2464
،2475 ،2474 ،2473 ،2472 ،2471 ،2470
،2481 ،2480 ،2479 ،2478 ،2477 ،2476
،2524 ،2507 ،2487 ،2484 ،2483 ،2482
،2578 ،2543 ،2542 ،2537 ،2530 ،2528
،2628 ،2626 ،2623 ،2615 ،2596 ،2589
،2664 ،2663 ،2657 ،2645 ،2638 ،2632
2951 ،2822 ،2821 ،2665

913

رواية الحايث

394 ،393 ،389

الروح

81

الروحانية

106

روسيا

841

روسيا االتحادية

3097 ،831

الرياضة

،1125 ،1105 ،935 ،906 ،713 ،637 ،594
،1569 ،1346 ،1261 ،1206 ،1132 ،1126
،1735 ،1732 ،1656 ،1645 ،1627 ،1602
،1907 ،1845 ،1834 ،1822 ،1821 ،1792
1927 ،1923 ،1910

الرياضة اللارية

1953 ،1952 ،1950

الرياضيات

،1339 ،1338 ،1337 ،1336 ،1335 ،1334
1542 ،1540 ،1539 ،1538 ،1537

الرياضيات اإلحصارية

1545

الرياضيو

1939 ،1912 ،1911 ،1632 ،165 ،20

ز
الزجل

2083

الزخرفة

1878

الزراعة

3003 ،1667

زراعة الخاليا

1846

الزرقاء (األرد )

3192

الزعلاء العرب

812

الزنكيو 1127 - 1250

3126

الزوا

715

زوا األقارب

716

زوا اللتعة

501

زوجات النبا صلى هللا عليه وسلم

413

914

س
السباحة

،1953 ،1952 ،1951 ،1950 ،1931 ،1930
1954

السباحو

1952

السجالت اللالية

1695

السجناء السياسيو

1147

السجو

1148

السحر والتنجيم

277

السرد

2046

السرد القصصا

383

السرعة

1952

السعادا

2516 ،684 ،676 ،118

سعر الصرف

896

السعودية

3160 ،3087 ،2038 ،830 ،655 ،559

السفر

3011

سقوط الخالفة العباسية 1258

3105

السكا

3182 ،645

السكا الزراعيو

3170

السالجقة

3124

السالطين العثلانيو

3143

السالم

787 ،553

السالمة الصناعية

1099

السالمة الل نية

1119

السلط (األرد )

3193

السلطا عبا الحليا الثانا

3144

السلطة التشريعية

1005 ،995 ،857

السلطة الاولية لقاع البحار

970

السلطة السياسية

699 ،602 ،539

السلطة القضارية

1080

سلطنة عُلا

3201 ،2664 ،1019 ،52

915

السلك الابلوماسا والقنصلا

535

السلوك

1747 ،1315 ،251 ،134

السلوك االجتلاعا

577 ،146

السلوك التنظيلا

،1734 ،1729 ،1722 ،1713 ،1710 ،1705 ،41
1793 ،1789

سلوك الطفل

1648

سلوك اللست لك

1825 ،1823

السلوكية

105

السلع

1659

السلوم

1567

السنة النبوية

495 ،269

السناات اللالية

1072 ،910 ،903

السنيو

283

سوء استخاام السلطة

1001

السودا

3208 ،3207 ،3041 ،839 ،820 ،463

سور القرآ

376 ،373 ،342 ،300 ،297 ،296

سورا آل علرا

300

سورا الك ف

302

سوريا

3148 ،2154 ،841 ،838 ،806 ،597

السوريو

3067

السومريو

3150 ،3093

السياحة

3004 ،936 ،935 ،934 ،933 ،632 ،265

السياحة اإللكترونية

938

السياحة الاولية

938

السيادا

748 ،747

سيادا الاولة

750

السياسات الخارجية

847 ،771

السياسات الغربية

757

السياسات اللالية

888

السياسة

،713 ،695 ،693 ،649 ،611 ،190،461 ،62
،743 ،742 ،741 ،738 ،737 ،736 ،735 ،734

916

2525 ،1098 ،947 ،850 ،746
السياسة االجتلاعية

556

سياسة االستيطا

3172

سياسة التشغيل

1020

السياسة الخارجية

،829 ،828 ،827 ،826 ،816 ،815 ،812 ،777
،850 ،849 ،848 ،841 ،837 ،836 ،834 ،832
3098 ،854 ،853 ،851

السياسة الااخلية

3123

السياسة الاولية

3189 ،835

السياسة الزراعية

931

السياسة العاللية

814 ،760

السياسة العسكرية

1107 ،1102 ،1011

السياسة اللالية

1090 ،898 ،886

السياسة النقاية

899 ،889

السياسية الشرعية

537

السياسيو

،3049 ،3048 ،3047 ،3045 ،3044 ،3034 ،792
3050

السيرا الذاتية

،3026 ،3025 ،2859 ،2850 ،1966 ،1960 ،417
،3032 ،3031 ،3030 ،3029 ،3028 ،3027
،3047 ،3037 ،3036 ،3035 ،3034 ،3033
3074 ،3073 ،3067 ،3066

السيرا النبوية

،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،400 ،264 ،241
،425 ،424 ،421 ،420 ،413 ،412 ،411 ،409
541 ،427 ،426

سيكولوجية األطفال

1596 ،160 ،159 ،155 ،153 ،147

سيكولوجية التربية

1173

سيكولوجية التعلم

1187

سيكولوجية الطفولة

1405 ،158 ،156 ،154 ،151 ،150

سيكولوجية اللراهقين

647 ،159

السينلا

1889 ،1888 ،1886 ،1885

917

ش
الشارعات

629

الشاذلية

285

الشباب

633 ،610 ،276 ،222

بكات الحاسوب

15

به الجزيرا العربية

3202 ،2997 ،741

خصيات عراقية

3155

خصيات وطنية

27

الشخصية

،168 ،149 ،144 ،142 ،137 ،136 ،135 ،78
1177 ،745

خصية الرسول صلى هللا عليه وسلم

425

الشخصية الفردية

143

الشراء

1814

الشرطة

1086 ،1038

رق آسيا

3102

الشرق األدنى

3103

رق األرد

1194

الشرق األوسط

2994 ،850 ،834

الشركات

1750 ،1719 ،1060 ،1059 ،511

ركات التأمين
الشريعة اإلسالمية

1152 ،1149
،527 ،518 ،467 ،457 ،275 ،270 ،227 ،213
3176 ،553 ،540 ،537 ،531

الشعارر الاينية

491

الشعب

798

الشعر

2100 ،1994 ،1963 ،1962

عر الرثاء

2040 ،2039

الشعر الصينا

2988

الشعر العربا

،1522 ،1509 ،1507 ،1506 ،1504 ،1475
،2033 ،2032 ،2007 ،1995 ،1980 ،1866
،2041 ،2038 ،2037 ،2036 ،2035 ،2034

918

،2047 ،2046 ،2045 ،2044 ،2043 ،2042
،2057 ،2054 ،2053 ،2052 ،2051 ،2048
،2063 ،2062 ،2061 ،2060 ،2059 ،2058
،2071 ،2070 ،2069 ،2068 ،2067 ،2064
،2078 ،2077 ،2076 ،2075 ،2073 ،2072
،2086 ،2085 ،2084 ،2082 ،2080 ،2079
،2092 ،2091 ،2090 ،2089 ،2088 ،2087
،2098 ،2097 ،2096 ،2095 ،2094 ،2093
،2105 ،2104 ،2103 ،2102 ،2101 ،2099
،2112 ،2111 ،2110 ،2109 ،2108 ،2107
،2118 ،2117 ،2116 ،2115 ،2114 ،2113
،2124 ،2123 ،2122 ،2121 ،2120 ،2119
،2130 ،2129 ،2128 ،2127 ،2126 ،2125
،2136 ،2135 ،2134 ،2133 ،2132 ،2131
،2142 ،2141 ،2140 ،2139 ،2138 ،2137
،2148 ،2147 ،2146 ،2145 ،2144 ،2143
،2155 ،2153 ،2152 ،2151 ،2150 ،2149
،2162 ،2160 ،2159 ،2158 ،2157 ،2156
،2168 ،2167 ،2166 ،2165 ،2164 ،2163
،2174 ،2173 ،2172 ،2171 ،2170 ،2169
،2181 ،2180 ،2179 ،2178 ،2177 ،2176
،2187 ،2186 ،2185 ،2184 ،2183 ،2182
،2193 ،2192 ،2191 ،2190 ،2189 ،2188
،2199 ،2198 ،2197 ،2196 ،2195 ،2194
،2205 ،2204 ،2203 ،2202 ،2201 ،2200
،2211 ،2210 ،2209 ،2208 ،2207 ،2206
،2217 ،2216 ،2215 ،2214 ،2213 ،2212
،2223 ،2222 ،2221 ،2220 ،2219 ،2218
،2229 ،2228 ،2227 ،2226 ،2225 ،2224
،2235 ،2234 ،2233 ،2232 ،2231 ،2230
،2241 ،2240 ،2239 ،2238 ،2237 ،2236

919

،2247 ،2246 ،2245 ،2244 ،2243 ،2242
،2253 ،2252 ،2251 ،2250 ،2249 ،2248
،2260 ،2259 ،2258 ،2257 ،2256 ،2254
،2266 ،2265 ،2264 ،2263 ،2262 ،2261
،2272 ،2271 ،2270 ،2269 ،2268 ،2267
،2278 ،2277 ،2276 ،2275 ،2274 ،2273
،2285 ،2284 ،2283 ،2282 ،2281 ،2279
،2291 ،2290 ،2289 ،2288 ،2287 ،2286
،2296 ،2295 ،2295 ،2294 ،2293 ،2292
،2302 ،2301 ،2300 ،2299 ،2298 ،2297
3077 ،2874 ،2306 ،2305 ،2304 ،2303
عر الغزل
الشعر الوطنا
عر ما قبل اإلسالم
الشعراء

2037 ،2036 ،2035
2908 ،2049
2047
،2254 ،2253 ،2167 ،2154 ،2084 ،2065
3072 ،2255

الشعراء العرب

،2074 ،2072 ،2066 ،2064 ،2056 ،2034
3077 ،2272 ،2096

الشعور الباطن

94 ،79

الشلل الاماغا

1642

لال أفريقيا
ادا الزور
الش ود
واها القرآ

3089 ،1975 ،1103
527
527
1511

الشواها النحوية

1511 ،1505

الشيخوخة

161

الشيعة

775 ،501

الشيوعية

762

920

ص
الصحابة

420 ،419 ،417 ،414 ،410 ،241

الصحابة والتابعو

423 ،421 ،418 ،416 ،415

الصحابا أبو لبابة األنصاري

422

الصحافة

،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46
،617 ،594 ،66 ،65 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58
1980 ،679 ،678

الصحافة األجنبية

49

الصحافة اإللكترونية

54 ،51

الصحافة العربية

49

الصحافة اللحلية

66

الصحافة الورقية

54

الصحة

1909 ،1620 ،1617 ،1605 ،1584

صحة اإلنسا

1578

الصحة الشخصية

1600

الصحة العامة

1630 ،1601

الصحة العقلية

1645 ،1631

الصحة اللارسية

1621

الصحة اللنزلية

1669

الصحة الل نية

1609 ،1119

الصحة النفسية

1631 ،1168 ،164

الصحراء الوسطى

3089

الصحف

63

الصحفيو

982

صحيح البخاري

402 ،401 ،400 ،399 ،398 ،397

الصراع االجتلاعا

147

الصراع السياسا

746 ،698

الصراف اآللا

892

صرف العلالت األجنبية

897

صعوبات التعلم

،1287 ،1286 ،1285 ،1283 ،1279 ،1278

921

1299 ،1296 ،1295 ،1294 ،1290
صالا الجلاعة

489

الصلوات

488

الصم

1659 ،1293

الصناعات الغذارية

1671

الصناعات اللنزلية

1330 ،1329

الصناعة

3009 ،1850 ،929 ،928

صناعة الخامات

891

الصناعة السياحية

939،1861 ،938 ،937

صناعة القرار

3190

الصناعة النفطية

932

الص يونية

3165 ،3146 ،2995 ،764

صوبا (القاس)

3177

الصوفية

2043 ،2041 ،1968 ،449 ،194

الصوفيو

2042 ،279

الصوم

491 ،490

الصيرفة اإللكترونية

892

الصين

3102 ،871 ،870 ،869 ،868 ،851

ض
ضبط النفس

133 ،132

الضجيج اللشوش

1135

ضحايا الحرب

991 ،808

الضرارب

1090 ،1015 ،1014

الضروريات الخلس

472

ضريبة الاخل

1015 ،1014

ضغط الام

1637

الضغوط الايلغرافية

644

الضغوط النفسية

167

الضلا االجتلاعا

1024

922

ط
الطاقة

387

الطاقة البشرية

1595 ،1096 ،1095

الطاقة الحيوية

1594

الطاقة النووية

1664

الطب

1589 ،487

طب األعشاب

1633 ،1632

الطب التقلياي

1632

الطب الرياضا

1657 ،1652 ،1651

الطب الشعبا

1633

الطب النفسا

1646

الطب الوقارا

1630

الطبقة العاملة

656

الطبيعة

2053

الطبيعة الساكنة

1881

طرق التاريس

1349 ،1280 ،1252 ،1247 ،1226

طرق التعلم

،1188 ،1185 ،1184 ،1182 ،1159 ،128
،1219 ،1212 ،1211 ،1210 ،1202 ،1190
،1243 ،1242 ،1241 ،1240 ،1238 ،1223
،1251 ،1250 ،1249 ،1248 ،1246 ،1244
،1260 ،1259 ،1258 ،1255 ،1254 ،1253
،1306 ،1282 ،1274 ،1273 ،1271 ،1266
1873 ،1358 ،1333

طرق التناسل

464

طرق الاراسة

1362 ،1209 ،1171

الطرق الصوفية

285 ،284

الطرق اللارية الاولية

3206

الطريقة ال جارية

1318

الطعام الصحا

1677

الطفولة

157 ،152

923

الطفولة اللبكرا

1332

الطفيلية

1573

الطالب

1621 ،1256 ،1231 ،1228 ،1177

طالب الجامعات

2837 ،591

الطالب الصم

1292

الطالب اللعوقو

1288 ،1284

الطالب اللوهوبو

1301 ،1300 ،1299 ،1298 ،1187

الطالب غير العاديين

151

الطالق

1118 ،502

الطلبة

1365 ،1297 ،1181 ،1180

الط ارا

486 ،485 ،478

الطوارف اللسيحية

714

الطوابع البرياية

3185

الطيور

1579

ظ
ظاهر العلر الزياانا 1782 - 1695

3168

الظروف البيئية

643

الظواهر الخارقة واألسطورية

1383

الظواهر الطبيعية الخارقة

93 ،92

ع
العادات والتقاليا

3017 ،2849 ،1397 ،1388 ،1383 ،1382

عادا اللطالعة

1532

العاللات

650

العاملو

880

العبادات

1340 ،482 ،259 ،233 ،225 ،221

العبادا

491 ،490 ،489 ،488 ،484 ،481 ،215

العباسيو

3125

العباقرا

1301

924

العثلانيو

3139

العجز فا القراءا

1532

عجلو (األرد )

3196 ،3195

العاالة

789

العاالة االجتلاعية

654 ،528

العاوا

988

العاوانية

147

العرافة
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العراق

،744 ،729 ،714 ،662 ،660 ،659 ،555 ،37
،814 ،810 ،808 ،797 ،796 ،776 ،775 ،774
،885 ،857 ،853 ،843 ،829 ،826 ،816 ،815
،1088 ،1003 ،997 ،963 ،932 ،930 ،916
،1885 ،1868 ،1399 ،1379 ،1197 ،1146
،2292 ،2291 ،2290 ،2133 ،1994 ،1993
،2662 ،2661 ،2561 ،2316 ،2306 ،2293
،3029 ،3017 ،3007 ،3003 ،2848 ،2847
،3079 ،3078 ،3077 ،3045 ،3034 ،3030
،3155 ،3154 ،3153 ،3150 ،3092 ،3083
3159 ،3157 ،3156

العرب

1588

العروض

1908 ،1522

العروض اللسرحية

،1901 ،1900 ،1897 ،1896 ،1895 ،1894
1902

العشارر

3086

عصر إليزبيث

2957

العصر األموي

3134 ،2066

العصر األنالسا

،2081 ،2080 ،2029 ،1971 ،1864 ،540
،3131 ،3130 ،2840 ،2634 ،2090 ،2082
3134

العصر اإلسالما

2065 ،2064 ،2063 ،2062

عصر اإلصالح األوروبا

3094

925

العصر البيزنطا

3099

العصر الجاهلا

،2058 ،2056 ،2055 ،2053 ،2051 ،2050
2060 ،2059

العصر الحجري القايم

3089

العصر الحايث

،1965 ،1899 ،1855 ،1854 ،1420 ،822 ،203
،1996 ،1995 ،1991 ،1989 ،1988 ،1987
،2018 ،2015 ،2012 ،2006 ،2002 ،2001
،2061 ،2049 ،2039 ،2037 ،2036 ،2024
،2093 ،2091 ،2088 ،2087 ،2086 ،2085
،2101 ،2099 ،2098 ،2097 ،2095 ،2094
،2107 ،2106 ،2105 ،2104 ،2103 ،2102
،2115 ،2113 ،2112 ،2111 ،2110 ،2109
،2121 ،2120 ،2119 ،2118 ،2117 ،2116
،2128 ،2127 ،2126 ،2125 ،2124 ،2122
،2135 ،2134 ،2132 ،2131 ،2130 ،2129
،2143 ،2142 ،2140 ،2139 ،2138 ،2137
،2150 ،2149 ،2148 ،2147 ،2146 ،2144
،2158 ،2156 ،2155 ،2153 ،2152 ،2151
،2166 ،2165 ،2164 ،2163 ،2162 ،2159
،2174 ،2173 ،2172 ،2171 ،2170 ،2168
،2181 ،2179 ،2178 ،2177 ،2176 ،2175
،2188 ،2187 ،2186 ،2184 ،2183 ،2182
،2194 ،2193 ،2192 ،2191 ،2190 ،2189
،2201 ،2200 ،2199 ،2198 ،2196 ،2195
،2211 ،2208 ،2207 ،2205 ،2204 ،2203
،2219 ،2218 ،2215 ،2214 ،2213 ،2212
،2227 ،2226 ،2224 ،2223 ،2221 ،2220
،2233 ،2232 ،2231 ،2230 ،2229 ،2228
،2240 ،2239 ،2238 ،2237 ،2236 ،2234
،2248 ،2247 ،2246 ،2244 ،2243 ،2241
،2255 ،2254 ،2253 ،2252 ،2251 ،2250

926

،2265 ،2263 ،2261 ،2259 ،2257 ،2256
،2274 ،2271 ،2270 ،2268 ،2267 ،2266
،2281 ،2280 ،2279 ،2278 ،2277 ،2276
،2291 ،2288 ،2287 ،2286 ،2285 ،2284
،2305 ،2304 ،2303 ،2297 ،2296 ،2294
،2315 ،2313 ،2312 ،2311 ،2310 ،2308
،2323 ،2322 ،2321 ،2320 ،2319 ،2317
،2337 ،2336 ،2335 ،2334 ،2333 ،2332
،2343 ،2342 ،2341 ،2340 ،2339 ،2338
،2349 ،2348 ،2347 ،2346 ،2345 ،2344
،2355 ،2354 ،2353 ،2352 ،2351 ،2350
،2362 ،2361 ،2359 ،2358 ،2357 ،2356
،2369 ،2368 ،2367 ،2366 ،2364 ،2363
،2375 ،2374 ،2373 ،2372 ،2371 ،2370
،2382 ،2381 ،2380 ،2379 ،2378 ،2376
،2388 ،2387 ،2386 ،2385 ،2384 ،2383
،2394 ،2393 ،2392 ،2391 ،2390 ،2389
،2400 ،2399 ،2398 ،2397 ،2396 ،2395
،2406 ،2405 ،2404 ،2403 ،2402 ،2401
،2413 ،2412 ،2411 ،2410 ،2409 ،2407
،2420 ،2419 ،2417 ،2416 ،2415 ،2414
،2428 ،2426 ،2425 ،2424 ،2422 ،2421
،2434 ،2433 ،2432 ،2431 ،2430 ،2429
،2440 ،2439 ،2438 ،2437 ،2436 ،2435
،2446 ،2445 ،2444 ،2443 ،2442 ،2441
،2455 ،2452 ،2451 ،2449 ،2448 ،2447
،2461 ،2460 ،2459 ،2458 ،2457 ،2456
،2467 ،2466 ،2465 ،2464 ،2463 ،2462
،2475 ،2474 ،2472 ،2471 ،2469 ،2468
،2482 ،2481 ،2480 ،2478 ،2477 ،2476
،2491 ،2490 ،2488 ،2486 ،2484 ،2483

927

،2497 ،2496 ،2495 ،2494 ،2493 ،2492
،2504 ،2503 ،2501 ،2500 ،2499 ،2498
،2511 ،2510 ،2509 ،2508 ،2506 ،2505
،2517 ،2516 ،2515 ،2514 ،2513 ،2512
،2524 ،2523 ،2522 ،2521 ،2520 ،2518
،2532 ،2531 ،2529 ،2528 ،2527 ،2526
،2540 ،2539 ،2538 ،2536 ،2535 ،2533
،2549 ،2547 ،2546 ،2545 ،2542 ،2541
،2555 ،2554 ،2553 ،2552 ،2551 ،2550
،2565 ،2564 ،2563 ،2562 ،2558 ،2556
،2573 ،2572 ،2571 ،2570 ،2569 ،2568
،2579 ،2578 ،2577 ،2576 ،2575 ،2574
،2585 ،2584 ،2583 ،2582 ،2581 ،2580
،2593 ،2592 ،2591 ،2588 ،2587 ،2586
،2600 ،2599 ،2598 ،2597 ،2595 ،2594
،2607 ،2606 ،2604 ،2603 ،2602 ،2601
،2614 ،2613 ،2612 ،2610 ،2609 ،2608
،2624 ،2621 ،2619 ،2618 ،2617 ،2616
،2633 ،2631 ،2630 ،2629 ،2628 ،2625
،2641 ،2640 ،2639 ،2637 ،2636 ،2635
،2647 ،2646 ،2645 ،2644 ،2643 ،2642
،2654 ،2653 ،2651 ،2650 ،2649 ،2648
،2822 ،2660 ،2659 ،2657 ،2656 ،2655
،2829 ،2828 ،2827 ،2826 ،2825 ،2824
،2842 ،2836 ،2835 ،2832 ،2831 ،2830
،2865 ،2862 ،2851 ،2846 ،2844 ،2843
،2872 ،2871 ،2870 ،2868 ،2867 ،2866
،2880 ،2879 ،2878 ،2877 ،2875 ،2873
،2887 ،2886 ،2884 ،2883 ،2882 ،2881
،2893 ،2892 ،2891 ،2890 ،2889 ،2888
،2899 ،2898 ،2897 ،2896 ،2895 ،2894

928

،2907 ،2905 ،2904 ،2902 ،2901 ،2900
،2914 ،2913 ،2912 ،2911 ،2910 ،2909
،2920 ،2919 ،2918 ،2917 ،2916 ،2915
،2926 ،2925 ،2924 ،2923 ،2922 ،2921
،2932 ،2931 ،2930 ،2929 ،2928 ،2927
،2940 ،2939 ،2938 ،2937 ،2936 ،2934
،2946 ،2945 ،2944 ،2943 ،2942 ،2941
،2955 ،2954 ،2953 ،2952 ،2951 ،2948
3204 ،2973 ،2972 ،2971 ،2961 ،2956
العصر العباسا

،2067 ،2040 ،2033 ،2030 ،2028 ،1588
،2073 ،2072 ،2071 ،2070 ،2069 ،2068
2079 ،2078 ،2077 ،2076 ،2075 ،2074

العصر العباسا الرابع

3125

العصر العثلانا

،3179 ،3176 ،3142 ،3141 ،3140 ،2084
3184 ،3180

العصر القايم

1969 ،1882 ،187

العصر اللللوكا

3136

عصر الن ضة

3094

العصرالحايث

2202 ،2108

العصور التاريخية

،3121 ،2993 ،2045 ،2035 ،2016 ،1937
3199 ،3127

العصور الوسطى

1855

عصور ما قبل التاريخ

3089

العضالت

1597

العفو العام

1006

العقارات

1065

العقل

123 ،106 ،99 ،83 ،82

العقل (علم النفس)

131 ،126 ،122 ،111

العقالنية

80

العقوبات

،1045 ،1041 ،1040 ،1034 ،1004 ،268
1148 ،1136

929

العقوبات الجزارية

1044

العقود

1064 ،1056 ،1055 ،1049 ،1048 ،511

العقود اإلدارية

1050 ،1048 ،985

عقود اإليجار التجارية

1066

العقود الحكومية

1051

العقود الاولية

1381

العقود العامة

1050

العقياا اإلسالمية

562 ،436 ،434 ،433 ،386

العقياا الاينية

563 ،448 ،439 ،437 ،430 ،429 ،428

العال

1647 ،1646 ،1643 ،1642 ،1640 ،1639 ،151

العال الاينا
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العال السلوكا

1647 ،1646 ،155 ،105

العال الطبيعا

1654 ،1631 ،1626

العال النفسا

1647 ،174 ،173

العال النفسا الجلاعا

1648

العالقات األسرية

502

العالقات اإلنسانية

1747 ،585 ،169

العالقات االقتصادية الاولية

923 ،811

العالقات التسويقية

1824

العالقات الثقافية

676

العالقات الابلوماسية

848 ،826 ،823

العالقات الاولية

،831 ،830 ،829 ،824 ،822 ،812 ،810 ،776
،842 ،841 ،840 ،839 ،838 ،837 ،835 ،833
،855 ،854 ،852 ،851 ،847 ،846 ،845 ،843
1010 ،992 ،965

العالقات الاولية االقتصادية

924

العالقات الزوجية

716 ،502

العالقات العامة

،1837 ،1835 ،1833 ،1832 ،1831 ،1830
،1843 ،1842 ،1841 ،1840 ،1839 ،1838
1845 ،1844

العالقات بين األفراد

134

930

العالقات بين اللارسين والطالب

1213 ،1201

العالقات داخل األسرا

715

عالقة الوالاين واألبناء

647

عالقة الوالاين واألطفال

1284

العالمات التجارية

1834 ،1058 ،1057

العلة واللعلول

469

العلم

254

علم أصول الكللات

1434

علم اآلثار

3199

علم اآلداب

177

علم األحياء الاقيقة

1846

علم األحياء اللج رية

1566

علم األختام

1870

علم األرصاد الجوية

1562

علم األصوات

1449 ،1448

علم األعصاب

1644

علم األغذية

1604

علم اإلجرام

1121

علم اإلنسا

572

علم االجتلاع

،650 ،580 ،578 ،577 ،576 ،575 ،574 ،274
724 ،723 ،713 ،695 ،693 ،675 ،671

علم االجتلاع اإلسالما

276 ،274 ،272 ،245

علم االجتلاع االقتصادي

703

علم االجتلاع التربوي

1201 ،1154 ،712

علم االجتلاع الثقافا

709 ،708 ،707

علم االجتلاع الحضري

733

علم االجتلاع الاينا

714

علم االجتلاع السياسا

756 ،700 ،698 ،697 ،696

علم االجتلاع القانونا

955

علم االجتلاع النفسا

634

علم االجتلاع النفسا التربوي

1174

931

علم االقتصاد

702

علم البالغة

1472 ،1471 ،1466 ،1462 ،350

علم البيئة

1575 ،1571 ،1570

علم البيا

1476 ،1462

علم التوحيا

435 ،434

علم الجلال

1853 ،73

علم الحاسوب

1351 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21

علم الااللة

1535 ،1446 ،1437 ،1436 ،1426 ،1425 ،334

علم الزراعة

3008

علم الصرف

1517 ،1516 ،1499 ،1419

علم العروض

1523 ،1521 ،1520 ،1519

علم الفلك

1555 ،1553 ،1552 ،1549

علم الكالم

،436 ،435 ،433 ،431 ،429 ،428 ،280 ،197
448 ،447 ،440 ،439 ،437

علم اللغة

1401

علم اللغة التطبيقا

1527

علم اللغة النفسا

1406

علم اللصطلح

1526

علم اللعانا

1466 ،1462

علم اللعلومات

29

علم اللكتبات

33 ،30 ،29

علم اللناخ

1563 ،1562

علم اللياه

1561

علم النبات

1574

علم النفس

،112 ،109 ،108 ،107 ،106 ،104 ،91 ،78
،125 ،124 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،113
،152 ،150 ،142 ،134 ،133 ،132 ،130 ،128
،167 ،165 ،164 ،163 ،161 ،160 ،157 ،156
،1178 ،1167 ،1156 ،641 ،175 ،170 ،169
،1650 ،1646 ،1607 ،1544 ،1406 ،1405
1916 ،1915

932

علم النفس اإلنسانا

107 ،106

علم النفس االجتلاعا

657 ،585 ،584 ،583 ،582 ،162 ،147

علم النفس االنفعالا

146 ،104

علم النفس البيئا

163

علم النفس التربوي

،1168 ،1167 ،1166 ،1165 ،1160 ،711
،1175 ،1173 ،1172 ،1171 ،1170 ،1169
،1237 ،1186 ،1185 ،1178 ،1177 ،1176
1913 ،1284 ،1243

علم النفس التطبيقا

174

علم النفس الاينا

210 ،208

علم النفس الرياضا

1920 ،1919 ،1918 ،1917 ،1916 ،1915

علم النفس السريري

171

علم النفس السياسا

745 ،744

علم النفس العاطفا

110

علم النفس العصبا

111

علم النفس الفردي

،143 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136 ،135
144

علم النفس اللعرفا

155 ،126 ،123

علم الوجود

199 ،76

علم الوراثة

1590 ،1585 ،1569

علم رواية الحايث

403 ،395

علم نفس التخاطر

94 ،92

علم نفس الشخصية

138

علم نفس الطفولة

159

العللاء

،3057 ،3056 ،3055 ،3054 ،3053 ،3052
3065 ،3064 ،3060 ،3059 ،3058

العللاء العرب

3061

العللاء اللسللو

555

عللاء النفس

144

العللانية

532 ،441 ،278 ،207

العلوم

،3055 ،3054 ،3053 ،1311 ،1310 ،674

933

،3064 ،3060 ،3059 ،3058 ،3057 ،3056
3065
العلوم اإلدارية

1795 ،1088

العلوم اإلسالمية

226 ،212 ،211 ،209

العلوم اإلنسانية

1463 ،199

العلوم االجتلاعية

735 ،692 ،665 ،581 ،148

العلوم االقتصادية

862

العلوم التطبيقية

1556

علوم الحايث

395 ،393 ،392 ،389 ،388

العلوم الحياتية

692

العلوم الاينية

222

العلوم السلوكية

676 ،571

العلوم السياسية

3044 ،818 ،744

العلوم الطبية

1588 ،1586

العلوم الطبيعية

1538 ،1536

العلوم العسكرية

1108

العلوم الفضارية

1551

العلوم القرآنية

،303 ،294 ،292 ،290 ،289 ،288 ،287 ،286
،371 ،364 ،362 ،344 ،340 ،339 ،333 ،327
387 ،385 ،378 ،374 ،373

العلوم اللصرفية

882 ،859

العلوم والتكنولوجيا

1306

العلارا

1861 ،1860

العلارا اإلسالمية

1864 ،1863 ،1862

العلارا العربية

1423

العلال

1119

العلال الل اجرو

703

العلل

1796 ،430

العلل التطوعا

1108

العلالء

1825

العلالت

1819 ،508

934

العللة االفتراضية

899

العلليات اإلدارية

1773 ،1216

العلليات اإلنتاجية

1808

علليات التعلم

129

العلليات الجراحية

1660

علليات السوق اللفتوحة

899

العلليات العسكرية

1109 ،1106 ،1102

العلليات العشوارية

1542

العلليات العقلية

1189 ،1174 ،130 ،127 ،125

العنصرية

765

العنف

1243 ،1126 ،1125 ،1124

العنف األسري

653

الع ا العثلانا

3101 ،1194

الع ا القايم

438

ع ا الللك فيصل األول - 1921

3152

1933
ع ا عبا الكريم قاسم 1963-1958

3153

العوارق اللغوية

1407

العواطف

،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،110 ،89 ،88 ،84
232 ،150 ،145 ،135 ،125 ،124 ،121 ،120

العوامل االقتصادية

805

العوامل السياسية

805

العوللة

1412 ،996 ،928 ،687 ،656

عيسى عليه السالم

384

العين

367

غ
الغاز الطبيعا

915

الغاد

1568

غرب آسيا

3098

935

غرف الصف

1257

الغزو األمريكا

3157 ،816

الغزو الفكري

278

غسل األموال

1033

الغضب

232 ،146 ،121 ،120

غور األرد

3194

ف
الفئات العلرية

648

الفاراا

465

الفاطليو 909 - 1171

3123

الفاعالت

1627

الفاعلية

1758

فتح األنالس

3095

الفتنة

360

الفتوحات اإلسالمية

3142 ،3141 ،3132 ،3131 ،3127 ،419

الفحيص ( األرد )

3086

الفرد

579

فرط الحركة

151

فرعو

448

الفرق اإلسالمية

557 ،501 ،450 ،282 ،194

فرنسا

3043 ،1043 ،828

الفروسية

1957

الفساد

1098 ،1004 ،768

الفسيولوجيا

1597 ،1592 ،1581 ،1580

فسيولوجيا النبات

1576

الفضاء الخارجا

1551

الفضارل

414 ،412 ،253 ،252 ،251 ،236 ،231

الفضارل اإلسالمية

494 ،258

فضارل السور القرآنية

302

936

الفضالت الخطرا

1134

الفطريات

1573

الفقر

658

فقه إسالما

500

الفقه اإلسالما

،457 ،456 ،455 ،454 ،453 ،452 ،451 ،249
،468 ،465 ،463 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458
،479 ،478 ،477 ،476 ،474 ،472 ،470 ،469
،492 ،487 ،486 ،485 ،483 ،482 ،481 ،480
،510 ،508 ،507 ،506 ،505 ،500 ،499 ،497
،527 ،526 ،525 ،524 ،521 ،520 ،519 ،511
،1046 ،554 ،552 ،542 ،538 ،537 ،535 ،530
1062 ،1049

الفقه الحنفا

498 ،476

الفقه الشافعا

489 ،477

فقه اللغة

1435

الفقه اللقار

464

الفكر اإلسالما

،276 ،271 ،242 ،240 ،235 ،229 ،228 ،193
،3113 ،3112 ،570 ،536 ،479 ،439 ،428
3128 ،3115 ،3114

الفكر االجتلاعا

670

الفكر االقتصادي

1793 ،919

الفكر السياسا

789 ،758

الفكر العربا

2026 ،763 ،667 ،74

الفكر الغربا

2026 ،761 ،100

الفكر اللعاصر

82

الفالسفة

3070

الفالسفة األللا

2970

الفالسفة الفرنسيو

2980

فلسطين

،1385 ،1147 ،1098 ،1004 ،964 ،777 ،771
،2049 ،1867 ،1865 ،1524 ،1400 ،1397
،2450 ،2296 ،2295 ،2294 ،2209 ،2089

937

،3035 ،3031 ،2956 ،2863 ،2860 ،2859
،3170 ،3167 ،3090 ،3073 ،3069 ،3036
3186 ،3182
الفلسطينيو

1148

الفلسفة

،79 ،77 ،76 ،75 ،74 ،72 ،71 ،70 ،69 ،67
،95 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82
،178 ،176 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96
،204 ،194 ،192 ،191 ،188 ،186 ،185 ،184
،693 ،691 ،663 ،645 ،567 ،536 ،207 ،206
،1853 ،1438 ،1428 ،1418 ،1402 ،879 ،712
1937 ،1900 ،1878 ،1869 ،1868

فلسفة ابن العربا

197

فلسفة ابن سينا

199

الفلسفة األدبية

2936 ،1970 ،1964 ،68

الفلسفة األرسطووية

190

الفلسفة اإلسالمية

،200 ،199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،193 ،192
431 ،280 ،202 ،201

فلسفة التاريخ

3119 ،2992 ،2991

فلسفة التربية

1162

فلسفة التعليم

1188

الفلسفة الاينية اللسيحية

72

الفلسفة السفسطارية

83

الفلسفة السياسية

739 ،696 ،206 ،204

الفلسفة العللية

1536

الفلسفة الغربية

205 ،203 ،187 ،72

فلسفة الغزالا

195

فلسفة الفارابا

198

الفلسفة القايلة

189 ،188

فلسفة اللغة

1408

الفلسفة النقاية

3119 ،178 ،98

الفلسفة اليونانية

189 ،83

938

الفلسفة والنظريات

619

الفلكلور

1906 ،1399 ،1398

الفن األوروبا

1855

الفن اإلسالما

1877

فن اإللقاء

621

فن الكتابة

1960

الفنادق

1674

الفنانو

3067

الفنو

،1868 ،1866 ،1858 ،1853 ،1330 ،1329
،1879 ،1876 ،1875 ،1872 ،1871 ،1869
،1901 ،1896 ،1889 ،1888 ،1881 ،1880
2006 ،1904

الفنو اإلسالمية

1857 ،1856

الفنو االستعراضية

1905

الفنو البصرية

1858

الفنو التشكيلية

3068 ،1867 ،1866 ،1865 ،1283

الفنو الجليلة

1895 ،1865 ،1854

الفنو الزخرفية

1877

الفيزياء

1555 ،1554 ،1238 ،387

الفيزياء الفلكية

1552 ،1551

الفيزياء النظرية

1555

ق
قابوس بن سعيا 1970

3201

القادا

3142 ،3136 ،3131 ،3127

القادا الاينيو

3063

القارا األفريقية

754

القانو

،959 ،957 ،954 ،953 ،952 ،895 ،530 ،463
،1014 ،1013 ،1012 ،997 ،978 ،976 ،960
،1059 ،1055 ،1043 ،1024 ،1016 ،1015

939

1139 ،1078 ،1077 ،1073
قانو األحوال الشخصية

1063 ،1047 ،499

قانو األسرا

1063 ،499

القانو اإلداري

،1006 ،1003 ،1002 ،1001 ،999 ،998 ،996
1050 ،1009 ،1008

القانو اإلنسانا

993 ،991 ،989 ،975 ،552

القانو االجتلاعا

1023

القانو البيئا

1022

القانو التجاري

،1069 ،1068 ،1061 ،1060 ،1057 ،465
1072 ،1071 ،1070

القانو الجزارا

1043

القانو الجنارا

،1036 ،1035 ،1034 ،1026 ،1025 ،987
،1042 ،1041 ،1040 ،1039 ،1038 ،1037
1141 ،1137 ،1136 ،1045 ،1044

القانو الجنارا الاولا

1032 ،1031 ،1029 ،1027 ،967

القانو الخاص

1065 ،1063 ،1056

القانو الاستوري

1007 ،1005 ،997 ،995

القانو الاولا

،967 ،964 ،962 ،961 ،960 ،958 ،804 ،535
،979 ،977 ،975 ،972 ،971 ،970 ،969 ،968
،991 ،990 ،987 ،986 ،985 ،983 ،982 ،980
1030 ،1000 ،993 ،992

القانو الاولا العام

989 ،984 ،965 ،959

قانو الشركات

1068

قانو الضرارب

3164 ،1013

قانو العلل

1020 ،554

القانو اللانا

،1051 ،1049 ،1048 ،1047 ،1046 ،956
،1062 ،1061 ،1058 ،1054 ،1053 ،1052
،1075 ،1073 ،1071 ،1069 ،1067 ،1064
1082

قانو الللكية

1066

قانو اللوازنة

1018 ،1017

940

القبارل

3151 ،3023

القبارل العربية

،3081 ،3017 ،2038 ،2034 ،1382 ،842
3184 ،3087 ،3083 ،3082

قبة الصخرا

1878

القتل

1140 ،1031 ،523

القارات

86

القارا التنفيذية

1802 ،1786

القارا القرارية

1324

القاس

،3173 ،3172 ،3039 ،3019 ،3018 ،779
3180 ،3179 ،3178 ،3176 ،3175 ،3174

القايسو

569

القرآ الكريم

،289 ،288 ،287 ،286 ،269 ،243 ،220 ،208
،299 ،298 ،297 ،295 ،294 ،293 ،292 ،290
،310 ،309 ،308 ،306 ،305 ،304 ،303 ،301
،332 ،331 ،330 ،328 ،314 ،313 ،312 ،311
،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334 ،333
،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،342 ،341
،359 ،358 ،357 ،356 ،355 ،354 ،352 ،351
،369 ،368 ،367 ،366 ،363 ،362 ،361 ،360
،380 ،379 ،376 ،375 ،374 ،372 ،371 ،370
،1410 ،544 ،475 ،473 ،405 ،387 ،386 ،382
1508

قراءات القرآ السبع

330 ،329

قراءات القرآ العشر

327

القراءا

1532 ،1531 ،1419 ،1318 ،1305 ،1255

قراءا القرآ

343 ،331 ،330 ،328 ،324 ،291

قراءا حلزا

329

القرارات اإلدارية

1050 ،1009 ،1001

قرحة اللعاا

1639

القرصنة البحرية

1029

القروض

890 ،510

941

القروض البنكية

913

القرى

3197 ،3196 ،3182

القصة

1648

القصص األللانية

2973 ،2972 ،2971

قصص األنبياء

384

القصص اإلسبانية

2982

القصص اإلنجليزية

،2964 ،2963 ،2961 ،2960 ،2959 ،2958
2967 ،2966 ،2965

القصص االجتلاعية

2567 ،2489 ،2488 ،2486

القصص البوليسية

2986

القصص التركية

2987 ،2986

القصص الخرافية

1392

القصص الروسية

2985 ،2984 ،2983

القصص السوياية

2976 ،2975 ،2974

القصص الصينية

2989

القصص العربية

،2332 ،2106 ،1999 ،1991 ،1989 ،1888
،2491 ،2490 ،2488 ،2364 ،2350 ،2333
،2497 ،2496 ،2495 ،2494 ،2493 ،2492
،2503 ،2502 ،2501 ،2500 ،2499 ،2498
،2509 ،2508 ،2507 ،2506 ،2505 ،2504
،2515 ،2514 ،2513 ،2512 ،2511 ،2510
،2521 ،2520 ،2519 ،2518 ،2517 ،2516
،2529 ،2527 ،2526 ،2525 ،2523 ،2522
،2535 ،2534 ،2533 ،2532 ،2531 ،2530
،2544 ،2541 ،2540 ،2539 ،2538 ،2536
،2551 ،2550 ،2549 ،2548 ،2546 ،2545
،2557 ،2556 ،2555 ،2554 ،2553 ،2552
،2565 ،2564 ،2563 ،2562 ،2561 ،2558
،2572 ،2571 ،2570 ،2568 ،2567 ،2566
،2579 ،2577 ،2576 ،2575 ،2574 ،2573
،2585 ،2584 ،2583 ،2582 ،2581 ،2580

942

،2593 ،2592 ،2591 ،2588 ،2587 ،2586
،2600 ،2599 ،2598 ،2597 ،2595 ،2594
،2607 ،2606 ،2604 ،2603 ،2602 ،2601
،2613 ،2612 ،2611 ،2610 ،2609 ،2608
،2622 ،2621 ،2619 ،2617 ،2616 ،2614
،2631 ،2630 ،2629 ،2627 ،2625 ،2624
،2639 ،2637 ،2636 ،2635 ،2634 ،2633
،2646 ،2644 ،2643 ،2642 ،2641 ،2640
،2653 ،2651 ،2650 ،2649 ،2648 ،2647
،2661 ،2660 ،2659 ،2658 ،2655 ،2654
،2670 ،2669 ،2668 ،2667 ،2666 ،2662
،2676 ،2675 ،2674 ،2673 ،2672 ،2671
،2682 ،2681 ،2680 ،2679 ،2678 ،2677
،2688 ،2687 ،2686 ،2685 ،2684 ،2683
،2694 ،2693 ،2692 ،2691 ،2690 ،2689
،2700 ،2699 ،2698 ،2697 ،2696 ،2695
،2706 ،2705 ،2704 ،2703 ،2702 ،2701
،2712 ،2711 ،2710 ،2709 ،2708 ،2707
،2718 ،2717 ،2716 ،2715 ،2714 ،2713
،2724 ،2723 ،2722 ،2721 ،2720 ،2719
،2730 ،2729 ،2728 ،2727 ،2726 ،2725
،2736 ،2735 ،2734 ،2733 ،2732 ،2731
،2742 ،2741 ،2740 ،2739 ،2738 ،2737
،2748 ،2747 ،2746 ،2745 ،2744 ،2743
،2754 ،2753 ،2752 ،2751 ،2750 ،2749
،2760 ،2759 ،2758 ،2757 ،2756 ،2755
،2766 ،2765 ،2764 ،2763 ،2762 ،2761
،2772 ،2771 ،2770 ،2769 ،2768 ،2767
،2778 ،2777 ،2776 ،2775 ،2774 ،2773
،2784 ،2783 ،2782 ،2781 ،2780 ،2779
،2790 ،2789 ،2788 ،2787 ،2786 ،2785

943

،2796 ،2795 ،2794 ،2793 ،2792 ،2791
،2802 ،2801 ،2800 ،2799 ،2798 ،2797
،2808 ،2807 ،2806 ،2805 ،2804 ،2803
،2814 ،2813 ،2812 ،2811 ،2810 ،2809
،2820 ،2819 ،2818 ،2817 ،2816 ،2815
2865
القصص العللية

2987 ،2968

القصص الفرنسية

2981 ،2979 ،2978

القصص القصيرا

2618

قصص القرآ

،385 ،383 ،382 ،381 ،380 ،379 ،378 ،341
1511 ،483

القصص الواقعية

2487

القضاء

1701 ،1081 ،1078

القضاء اإلداري

1008

القضاء الجنارا

1080

القضاا

3176 ،1080

القضايا اللعاصرا

673

القضية الفلسطينية

3189 ،3166 ،778

قضية جنوب السودا

3208

القطاع الزراعا

931

قطاع غزا

988

قطر

876 ،499

القفز

1955

القفز العالا

1943

القلق

155

قناا السويس

3206 ،836

القوارم اللالية

1702

القوات اللسلحة

3186

قواعا اإلجراءات القانونية

1079

قواعا السلوك

1911

قواعا السلوك الابلوماسا

825

944

قواعا اللغة

،1484 ،1430 ،1419 ،1417 ،1331 ،469
،1490 ،1489 ،1488 ،1487 ،1486 ،1485
،1497 ،1496 ،1495 ،1493 ،1492 ،1491
،1503 ،1502 ،1501 ،1500 ،1499 ،1498
،1512 ،1510 ،1509 ،1508 ،1505 ،1504
1518 ،1517 ،1516 ،1515 ،1514

قواعا اللعلومات

39

القوافا

1519

القواميس

،1458 ،1457 ،1455 ،1454 ،1453 ،295
3016 ،1572 ،1558 ،1527

القواميس اللوسوعية

3030

القواميس اللوضوعية

746

قوانين الجرارم

1142

القوانين الوضعية

499 ،464

القوانين والتشريعات

1023

القوا

86

القومية

794

القومية العربية

791

القومية الوطنية

1978

القيادا

،1747 ،1706 ،1221 ،1218 ،1086 ،542 ،123
،1786 ،1778 ،1758 ،1757 ،1756 ،1755
1802 ،1796 ،1794 ،1792

القيادا التنفيذية

1791

القيادا السياسية

560

القيادية

1795

القياس (فقه إسالما)

468

قياس العلل

1222

القيم األخالقية

1587 ،179

القيم االجتلاعية

636

القيم الجلالية

1423

945

ك
الكآبة

1650 ،1643

الكارنات الحية

440

الكاميرات

1883

الكبارر

522

الكتاب اللقاس

438

الكتابة

2638 ،1995 ،1419 ،1332 ،1305 ،1255

كتابة الرسارل

02

الكتب الاراسية

1260

الكثافة السكانية

643

كرا السلة

1938

الكرا الطاررا

1940 ،1939

كرا القام

1941

الكرك (األرد )

3025 ،40

الكسب غير اللشروع

1036

الكفاءات التاريسية

1203

الكفاءا

1227 ،1214

الكفالة

1064

الكفر

354

كفرات النذور

492

الكنعانيو ( 3200 - 900ق .م)

3162 ،3091

الكنيسة

569

الك رومغاطيسية

1554

الكوارث

3171

كوريا الجنوبية

872

الكويت

1783 ،1230 ،726

الكيلياء

1559 ،1558 ،1557 ،1556 ،1242 ،1239

كينيا

854

946

ل
الالجئو

983 ،806

الالجئو الفلسطينيو

807 ،804

الالعبو

،1917 ،1653 ،1624 ،1607 ،1594 ،166 ،121
1934 ،1920

الالمركزية

1091 ،1088 ،998

الالهوت

567

لبنا

807

لجنة القاس

779

اللسانيات

،1427 ،1426 ،1414 ،1413 ،1406 ،1401
،1434 ،1433 ،1432 ،1431 ،1429 ،1428
،1440 ،1439 ،1438 ،1437 ،1436 ،1435
،1447 ،1446 ،1445 ،1443 ،1442 ،1441
،1516 ،1507 ،1479 ،1467 ،1449 ،1448
2632

اللسانيات الحاسوبية

1360 ،26

اللسانيات العربية

1481 ،1480 ،1444

اللغات

1533 ،1407

لغات البرمجة

17

اللغات السامية

1535 ،1513

اللغات العامية

1525

اللغة

1405 ،42

اللغة اإلنجليزية

1534 ،1533

اللغة التركية

1530

لغة الجسا

113

اللغة الصينية

1458 ،1457

اللغة العربية

،1317 ،1316 ،1259 ،1246 ،953 ،353 ،192
،1325 ،1323 ،1322 ،1321 ،1320 ،1319
،1403 ،1402 ،1360 ،1350 ،1327 ،1326
،1413 ،1412 ،1411 ،1410 ،1409 ،1404

947

،1421 ،1419 ،1418 ،1417 ،1415 ،1414
،1429 ،1427 ،1426 ،1425 ،1424 ،1422
،1436 ،1435 ،1434 ،1433 ،1432 ،1431
،1442 ،1441 ،1440 ،1439 ،1438 ،1437
،1450 ،1449 ،1447 ،1445 ،1444 ،1443
،1457 ،1455 ،1454 ،1453 ،1452 ،1451
،1464 ،1462 ،1461 ،1460 ،1459 ،1458
،1472 ،1471 ،1468 ،1467 ،1466 ،1465
،1481 ،1480 ،1478 ،1477 ،1476 ،1474
،1488 ،1487 ،1486 ،1485 ،1484 ،1482
،1494 ،1493 ،1492 ،1491 ،1490 ،1489
،1500 ،1499 ،1498 ،1497 ،1496 ،1495
،1509 ،1506 ،1505 ،1503 ،1502 ،1501
،1518 ،1515 ،1514 ،1513 ،1512 ،1510
،1527 ،1526 ،1525 ،1523 ،1521 ،1519
1530 ،1529 ،1528
اللغويو العرب

1416

هللا جل جالله

440

الل جات

1525

اللياقة البانية

،1612 ،1611 ،1610 ،1608 ،1606 ،1277
،1620 ،1619 ،1618 ،1617 ،1616 ،1615
،1635 ،1626 ،1624 ،1623 ،1622 ،1621
1933 ،1928 ،1925 ،1909 ،1767

الليبرالية

761

ليبيا

3205 ،1103 ،784 ،703 ،620

م
اللؤسسات االجتلاعية

574

اللؤسسات االقتصادية

1804 ،1803 ،1709 ،1694 ،701

اللؤسسات التربوية

1195 ،1186

948

مؤسسات التعليم العالا

1373 ،1369

اللؤسسات التعليلية

1328 ،1164

اللؤسسات الحكومية

1084 ،697

مؤسسات الرعاية االجتلاعية

1116

اللؤسسات الرياضية

1768

اللؤسسات السياسية

749

اللؤسسات الصناعية

1806

اللؤسسات العامة

1721

اللؤسسات اللالية

921 ،889 ،887 ،882 ،518

اللؤسسات الوقفية

504

اللؤسسات غير الربحية

1703

اللؤ رات الجغرافية

1019

اللؤمنو

446

اللؤهالت

1738 ،1368 ،1366

اللؤهالت العللية

1214

اللؤهالت الل نية

1227 ،1202

ما قبل التاريخ

2993 ،1882

اللاء اللشروب

917

اللادية الجالية

762

اللالية

1684 ،1012

مالية التنلية

951

اللالية العامة

1090 ،1018 ،1017

اللباحث اللغوية

470

اللبانا الحكومية

1100

اللبرمجو

3066

متالزمة داو

1676

اللثقفو

3076 ،699

اللجاز

1476

اللجتلع

،592 ،528 ،275 ،242 ،183 ،182 ،181 ،102
3135 ،2834 ،732 ،729 ،722 ،649 ،635

اللجتلع الريفا

731 ،730

949

اللجتلع اللانا

1838 ،732 ،726

اللجتلعات

،727 ،721 ،720 ،717 ،683 ،579 ،271 ،128
728

اللجرمو

1136

مجلع الفقه اإلسالما

458

اللحاسبة

،1684 ،1683 ،1682 ،1681 ،1679 ،1012
،1692 ،1691 ،1688 ،1687 ،1686 ،1685
،1700 ،1698 ،1697 ،1696 ،1695 ،1693
1776 ،1746 ،1703

اللحاسبة اإلدارية

1685 ،1679

اللحاسبة البئية

1689

محاسبة التكاليف

1690 ،1689 ،1688 ،1687

محاسبة الشركات

1702

محاسبة الضرارب

1700

اللحاسبة اللالية

1701 ،1690 ،1685 ،1682 ،1681 ،1679

اللحافظات

3197

اللحاكم

1079 ،1078 ،1077

اللحاكم اإلدارية

999

اللحاكم الجنارية

1031 ،986 ،971

اللحاكم الاولية

991

اللحاكم الشرعية

3176 ،525

اللحاكم اللانية

1082 ،1081 ،1075

اللحاكلات

1076 ،1045

اللحررو

52 ،48

اللحرمات

497

اللحفظة االستثلارية

904

محكلة العال الاولية

989 ،987

محو األمية

1350

اللحيطات

969

مختارات الحايث

402 ،401 ،400 ،399 ،398

اللختبرات

1099

950

اللخترعو

3062

اللاارح النبوية

427 ،426

اللاارس

1374 ،1277 ،1198 ،1197 ،1196 ،1195 ،582

اللاارس االبتاارية

40

اللاارس الخاصة

1199

اللاارس الفلسفية

1401 ،103 ،101

اللاخرات

951

اللاربو

1742 ،1741 ،1739

اللارسو

،1204 ،1203 ،1202 ،1201 ،1200 ،1197
،1302 ،1215 ،1208 ،1207 ،1206 ،1205
1368 ،1367

اللارسو والوعاظ

211

ماققو الحسابات

1696

اللا

3195 ،3183

اللا الجاياا

1859

اللا العربية

3016

اللا واللحافظات

3191

اللذاهب

479

اللذاهب السياسية

762 ،760 ،758

اللذكرات

3046 ،2969 ،2861 ،2857 ،2854

اللذكرات الشخصية

،2853 ،2851 ،2850 ،2849 ،2848 ،2847
،3031 ،2860 ،2859 ،2858 ،2856 ،2855
3040

اللذهب اإلسالما

80

اللذيعو

598

اللرأا

،655 ،652 ،651 ،650 ،649 ،402 ،275 ،52
،1892 ،1673 ،1623 ،1600 ،1118 ،1117
2638 ،2069 ،2023 ،1975 ،1966

اللرأا العاملة

653

اللرأا العربية

2055

اللرأا اللسللة

650 ،500 ،261

951

اللراجعة

1692

مراحل النلو

1596

اللراسالت اإلدارية

1678

اللراصا الفلكية

1549

اللرافق الرياضية

1922

مراقبة الشركات

1149

مراكز التأهيل

1113 ،1023

مراكز اللعلومات

32 ،31 ،30 ،28

اللراهقو

1603 ،1042 ،648 ،647 ،646

اللر او النفسيو

172

اللرض

1584 ،1568

مرض السرطا

2855

مرض السكر

1630

مرض باركنسو

1642

اللركزية

998

اللزارات اإلسالمية

255

اللسؤولية االجتلاعية

1790

اللسؤولية القانونية

1001

اللسابقات

01

اللساجا

1864

اللساواا االجتلاعية

654

مستحضرات التجليل

1849

اللستشفيات

1783

اللست لك

1824

اللستوطنات الجلاعية

3172

مسح التربة

1665

اللسرح

،1900 ،1899 ،1898 ،1897 ،1893 ،1892
1903

مسرح األطفال

2331

اللسرح التعليلا

2331

مسرح الامى

2331 ،1333

952

اللسرح اللتنقل

1902

اللسرح اللعاصر

1894

اللسرحيات

1904 ،1896

اللسرحيات اإلنجليزية

2957

اللسرحيات العربية

،2313 ،2312 ،2311 ،2310 ،2309 ،2307
،2319 ،2318 ،2317 ،2316 ،2315 ،2314
،2325 ،2324 ،2323 ،2322 ،2321 ،2320
2330 ،2329 ،2328 ،2327 ،2326

اللسكن

1672

اللسلسالت

1891 ،624

اللسللو

3041 ،418 ،414

اللسنو

1115 ،161

اللسيحية

3173 ،1140 ،568 ،567 ،267

اللشاركة السياسية

801 ،796 ،652

اللشاريع

1780 ،1716 ،1715 ،995 ،941 ،913

اللشاريع الصغيرا

1020

اللشاريع الصناعية

942

اللشاكل االجتلاعية

،1141 ،1138 ،1124 ،1118 ،1117 ،808 ،648
2864 ،1145 ،1144

اللشاكل البيئية

1631 ،1133

اللشاكل السياسية

1129 ،640

مشاهاو التلفزيو

1891

اللشرفو التربويو

1235

اللشرق العربا

773

اللشروعات التجارية

941

اللشكالت االجتلاعية

578 ،277 ،274

اللشكالت االقتصادية

864

اللشكالت البيئية

1134 ،1130

مصادر األنساب

3084

مصادر اللياه

751

اللصارف

898 ،885

953

اللصارف اإلسالمية

545 ،517 ،514 ،509

مصر

،1074 ،1010 ،866 ،849 ،836 ،812 ،39
3137 ،2083 ،1098 ،1088

اللصطلحات األدبية

1454

اللصلحو اإلسالميو

272

اللظ ر الشخصا

1673 ،1600

اللعاجم

2034 ،1456 ،1272 ،296

معاجم اللفردات

1458 ،1457 ،1456

اللعاجم اللوضوعية

970

اللعارك

3157

اللعاقو

978

معالجة البيانات

1859 ،38

اللعالجة باللعب

158

اللعامالت

482

اللعامالت (فقه إسالما)

515 ،498 ،484 ،481

اللعامالت اللالية

506

معانا األسلاء

1535

اللعاهاات الاولية

981 ،966

اللعتزلة

450

اللعتقاات الاينية

565

اللعتقالت

1146

اللعتقلو

1148 ،1147

اللعجزات

424

اللعاات

1901

معال االدخار

951

اللعرفة

،1225 ،1164 ،937 ،672 ،665 ،102 ،14 ،13
1733 ،1306

اللعرفة التاريخية

2992

اللعرفة العامة

01

اللعلومات

1411 ،1000 ،947 ،672 ،606 ،01

اللعلومات التربوية

604

954

اللعلومات الثقافية

681

اللعلوماتية

809

اللعوقو

1281 ،1113 ،957

اللعوقو حركيا ً

1936

اللعونات االقتصادية

949

اللغرب

2199 ،1382

اللغرب العربا

3020 ،639

اللغول

3135 ،3105

اللفاوضات الاولية

809

مفاوضات السالم العربية اإلسراريلية

844

اللفرق (األرد )

1388

اللفسرو

312

اللفكرو

3076

اللقابالت

1737

اللقابلة

174 ،173 ،171

اللقاالت

1994 ،678 ،673 ،657 ،59 ،52

اللقاالت األدبية

،2828 ،2827 ،2826 ،2825 ،2824 ،1980
،2836 ،2835 ،2833 ،2832 ،2831 ،2830
2874

اللقاالت العربية

2829 ،1420 ،664

اللقاالت الفلسفية

2833 ،103 ،70 ،71 ،68

مقاالت صحفية

61 ،60

اللقاولو

1051

مقاومة األمراض

1636

مقاومة اإلحتالل

1147

اللقررو

327

اللقررات الاراسية

1354 ،1250

اللقالت األدبية

2834

مكافحة التلوث

1022

مكافحة الجريلة

1142 ،1028 ،1004

اللكانز

35

955

اللكتبات

32 ،31 ،28

اللكتبات الجامعية

39 ،38 ،37 ،36

اللكتبات اللارسية

40

اللكتبة اإللكترونية

39

اللالعب الرياضية

1797 ،1784 ،1655

اللالكلة

1949

الللك الحسين بن طالل - 1952

3189

1999
الللكات

3042

الللكية

1054 ،1053 ،509

الللكية (سياسة)

786

ملكية األراضا

3164

الللكية الصناعية

1058

الللكية الفكرية

1074

الللوك (الع ا القايم)

3099

الللارسة البرللانية

856

الللاليك 1517 -1250

3137

الللرات اللارية الاولية

813

اللللكة الحثية

3103

اللللكة اللتحاا

845 ،842 ،830 ،828 ،810 ،596

اللناخ

1564

اللناطق البحرية

1563

اللناطق السياحية

3004

اللناظر الطبيعية

1880

اللناعة

1636

اللناهج

،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316 ،211
،1342 ،1280 ،1209 ،1161 ،326 ،325 ،323
،1357 ،1356 ،1355 ،1353 ،1352 ،1348
1358

مناهج البحث

575 ،43

اللنتجات النفطية

932

956

اللنشآت

1924 ،1922 ،1834 ،1767

اللنشآت االقتصادية

944

منطقة الخليج العربا

1870

اللنظلات

،1717 ،1713 ،1710 ،1706 ،1705 ،1704 ،41
،1794 ،1777 ،1743 ،1728 ،1722 ،1720
1819 ،1809 ،1795

منظلات األعلال

1790 ،1775 ،1772 ،1727 ،1724

اللنظلات اإلقليلية

3090 ،821

اللنظلات الاولية

994 ،984 ،958 ،801

اللنظلات الاينية

764

اللن جية

07

اللنوعات األدبية

،2850 ،2847 ،2844 ،2823 ،2016 ،1988
،2869 ،2868 ،2862 ،2858 ،2854 ،2852
،2883 ،2880 ،2878 ،2876 ،2874 ،2873
2969

الل اجرو إلى الخار

657

م ارات االتصال

،1531 ،1281 ،717 ،621 ،620 ،601 ،598
1903

م ارات التاريس

1559 ،1304 ،1245 ،1213 ،1204

م ارات التفكير

1328

الل ارات الحياتية

1314 ،719

الل ارات الخطابية

1479 ،1467

الل ارات الشخصية

1235

م ارات القراءا

1532 ،1295 ،1294

الل ارات الكتابية

1304

الل جرو

3100

م نة الطب

1587

الل نة القانونية

954

اللواثيق

961 ،531

اللواد البيتومينية

1663

اللواد الصياالنية

1849 ،1021

957

اللوارد البشرية

،1731 ،1730 ،1728 ،1723 ،1683 ،1093
1774 ،1734 ،1733

اللوارد الطبيعية

864

اللوارد اللارية

3003 ،918

موارد الليزانية

1017

اللواطنة

795 ،793 ،63

اللواعظ

1478

اللواقع األثرية

3199

اللواقع اإللكترونية

757

اللواقع التاريخية

255

اللواقف

112

اللوانئ البحرية

1379

اللواهب

1206

اللوسوعات

،2998 ،1524 ،1398 ،954 ،909 ،908 ،907
3175 ،3174 ،3019 ،3018 ،2999

اللوسيقى

1884

اللو حات األنالسية

2083

اللوصل (العراق)

3144 ،1133 ،27

اللوظفو

1737 ،1736 ،999

اللوهبة

1300

اللوهوبو

1297

اللياه

917

الليراث

503

الليزانية

1090

الليكانيكا

1554

الليكانيكا ال ناسية

1662

ن
نابلس

3181

نابليو بونابرت

3043

958

النباتات

2047 ،1577 ،1575 ،1573

النبا محلا صلى هللا عليه وسلم

409

النثر األدبا

2931 ،2907 ،2902 ،2901 ،2893

النثر العربا

،2885 ،2884 ،2605 ،2280 ،2197 ،2145
،2895 ،2894 ،2892 ،2891 ،2888 ،2887
،2910 ،2909 ،2908 ،2900 ،2899 ،2898
،2920 ،2918 ،2916 ،2915 ،2913 ،2912
،2928 ،2927 ،2925 ،2924 ،2922 ،2921
،2940 ،2939 ،2936 ،2934 ،2933 ،2929
،2947 ،2946 ،2945 ،2944 ،2943 ،2942
،2955 ،2954 ،2953 ،2952 ،2950 ،2948
2956

النجاح

1786 ،1770 ،583 ،168 ،142

النجاح اإلداري

1802 ،1791

النجوم

1552

النحاتو

1869

النحت

3067 ،1869 ،1868

النحو

1499 ،1488 ،1487 ،1331

نحو القرآ

348 ،347 ،346 ،341 ،332

النحو والصرف

1491

النحويو العرب

1512

النزاع العربا اإلسراريلا

،3171 ،3165 ،3146 ،964 ،819 ،804 ،751
3189

النزاعات

988 ،819 ،817

النزاعات الاولية

820

نزاعات العلل

1736

النزاعات اللسلحة

993 ،982 ،979

نزع األسلحة النووية

994

النزعة التوسعية

837

نزول القرآ

289

النساء

3042 ،3039 ،3038 ،222

959

النساء واألطفال

808

النسب

3086

النسبية

1555

النسيا

127

نشأا الكو

1550

النشاط التجاري

3092

النشاط السياسا

807

النشاط الصفا

1421 ،1257 ،1204

النشاطات

1311

النشر

59

النشرات اإلخبارية

45

النص اللسرحا

2308 ،1964

النصب واالحتيال

1141

النصوص األدبية

،2839 ،2544 ،2003 ،1997 ،1958 ،1475
،2872 ،2871 ،2870 ،2869 ،2866 ،2864
،2885 ،2884 ،2882 ،2881 ،2879 ،2877
،2903 ،2897 ،2896 ،2890 ،2889 ،2886
،2912 ،2911 ،2910 ،2909 ،2908 ،2906
،2936 ،2935 ،2934 ،2926 ،2923 ،2915
،2949 ،2944 ،2942 ،2939 ،2938 ،2937
2956 ،2952

النصوص القرآنية

1974 ،358

النطق

1829

النظام االقتصادي اإلسالما

545

النظام التربوي

1202

نظام الحكم فا اإلسالم

537 ،530

النظام الشلسا

1549

النظام القضارا

1079 ،540 ،526

النظام اللالا فا اإلسالم

515

النظام الللكا

3103

النظام النقاي الاولا

899 ،896

960

النظريات السياسية

740

النظريات العللية

1551

نظرية األعااد

1540

نظرية االحتلاالت

1543 ،1542 ،1541

نظرية اللعرفة

2992 ،75 ،74

النظم الخبيرا

25 ،24 ،23 ،22 ،21

النظم السياسية

740

نظم اللعلومات

1746 ،1085 ،886

نظم اللعلومات اإلدارية

1776 ،1775

النفس

81

النفط

1841

النفقات العامة

1090 ،1018

النقابات العلالية

880

نقابات اللحامين

954

النقا األدبا

،1958 ،1887 ،1507 ،1477 ،1470 ،705
،1966 ،1965 ،1964 ،1963 ،1962 ،1959
،1972 ،1971 ،1970 ،1969 ،1968 ،1967
،1978 ،1977 ،1976 ،1975 ،1974 ،1973
،1984 ،1983 ،1982 ،1981 ،1980 ،1979
،1991 ،1990 ،1989 ،1987 ،1986 ،1985
،1998 ،1997 ،1996 ،1994 ،1993 ،1992
،2005 ،2004 ،2003 ،2001 ،2000 ،1999
،2012 ،2011 ،2010 ،2009 ،2008 ،2007
،2019 ،2018 ،2017 ،2015 ،2014 ،2013
،2025 ،2024 ،2023 ،2022 ،2021 ،2020
،2031 ،2030 ،2029 ،2028 ،2027 ،2026
،2046 ،2045 ،2043 ،2035 ،2033 ،2032
،2054 ،2053 ،2052 ،2051 ،2050 ،2048
،2063 ،2062 ،2059 ،2058 ،2057 ،2055
،2073 ،2072 ،2071 ،2070 ،2068 ،2067
،2079 ،2078 ،2077 ،2076 ،2075 ،2074

961

،2114 ،2100 ،2096 ،2082 ،2081 ،2080
،2157 ،2154 ،2141 ،2136 ،2133 ،2123
،2169 ،2167 ،2166 ،2164 ،2160 ،2158
،2184 ،2183 ،2182 ،2181 ،2180 ،2179
،2197 ،2195 ،2189 ،2187 ،2186 ،2185
،2216 ،2210 ،2209 ،2207 ،2206 ،2200
،2242 ،2235 ،2225 ،2224 ،2222 ،2217
،2262 ،2260 ،2258 ،2250 ،2249 ،2245
،2282 ،2273 ،2272 ،2269 ،2267 ،2264
،2295 ،2293 ،2292 ،2290 ،2289 ،2283
،2318 ،2314 ،2309 ،2306 ،2304 ،2303
،2423 ،2416 ،2328 ،2324 ،2321 ،2320
،2525 ،2519 ،2508 ،2502 ،2453 ،2450
،2548 ،2543 ،2537 ،2534 ،2530 ،2526
،2584 ،2566 ،2561 ،2560 ،2559 ،2557
،2622 ،2620 ،2615 ،2611 ،2590 ،2589
،2638 ،2636 ،2632 ،2627 ،2626 ،2623
،2664 ،2663 ،2662 ،2661 ،2660 ،2658
،2970 ،2962 ،2935 ،2822 ،2821 ،2665
2980 ،2977
النقا التاريخا

2991

النقا الثقافا

708 ،705 ،704 ،673

النقا الفلسفا

184

النقل البحري

1381 ،1380 ،1151

نقل الللكية

1067

النقود

1035 ،897 ،895 ،894 ،883 ،548

النقوش

1870

النلو االقتصادي

872

نلو الرضيع

1596

النلو السكانا

644

النلو الطبيعا

1596

962

نلو الطفل

1677 ،1596 ،154 ،153

نلو النبات

1576

الن ضة العربية

2255

هـ
ال ا ليو

3187

ال جرا الاولية

3155

ال جرا العكسية

3160

هجرا الكفاءات

805

ال جرا اللؤقتة

806

ال جرا النبوية

408

هجرا الي ود إلى فلسطين

3169

ال اايا

1382

ال اوء

210

هرمو النلو

1568

ال ناسة

1662 ،1661 ،1582 ،1248

ال ناسة اإللكترونية

3066

هناسة الطرق البرية

1666

ال ناسة اللانية

1661

ال ناسة اللعلارية

1924

ال ناسة الوراثية

1847 ،1846

ال وكا

1942

هوكا اللياا

1942

ال وية الثقافية

1385

ال وية العربية

691

ال يئات التشريعية

857 ،856

هيئة التاريس

1368 ،1367 ،1366 ،1233

963

و
واج ات االستخاام

19

وادي فينا (األرد )

1579

الوجود

440

الورش اللنزلية

1672

وسارل اإلعالم

622 ،591

وسارل اإلعالم الجلاهيري

44

وسارل االتصال

938 ،612 ،592

وسارل االتصال الجلاهيري

،588 ،587 ،263 ،65 ،58 ،51 ،50 ،47 ،45 ،43
،601 ،600 ،599 ،597 ،595 ،593 ،590 ،589
،613 ،610 ،609 ،608 ،607 ،606 ،605 ،604
،624 ،623 ،621 ،620 ،619 ،618 ،617 ،614
688 ،633 ،631 ،628 ،627 ،626 ،625

وسارل التاريس

1273 ،1263 ،1260

الوسارل السلعية والبصرية

1273

الوصاية

503

وضع السياسات

1764 ،1763 ،1753

الوطن العربا

،1564 ،1096 ،813 ،786 ،770 ،751 ،627
3015 ،3003

الوطنية

1359

الوظارف الفسيولوجية

114

الوعظ واإلر اد

443 ،261 ،260 ،258 ،257 ،256 ،252

الوعا االجتلاعا

719

الوفاا

90

الوقاية

1658

الوقاية الصحية

1609 ،486

الوقاية من اللرض

1629 ،1601

الوقف

505 ،503

الوقف الخيري

504

الوالء

386

964

الواليات اللتحاا

،963 ،854 ،840 ،837 ،827 ،817 ،810 ،768
3156 ،3026

الواليات اللتحاا األمريكية

3154 ،851 ،850 ،826 ،816 ،815 ،755

ي
اليابا

758 ،750

اليلن

846 ،782 ،781 ،702

الي ود

3164 ،2996 ،2065

ي ود االتحاد السوفيتا

3169

الي ودية

2996 ،1140 ،566 ،564 ،563

يوسف عليه السالم

383

اليوم اآلخر

445 ،444 ،310

يوم الجلعة

302

اليوميات

،2857 ،2855 ،2854 ،2853 ،2852 ،2851
2860 ،2858

اليونا

3100
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Introduction
The National Bibliography is considered the mirror that reflects
the country's culture, intellectual heritage, values, principles, practices
and various fields of knowledge, and its issuance is one of the basic

functions of the National Library as the body entrusted with preserving
the nation's heritage.
The development of the national bibliographic control depends

primarily on the regularity of deposit of works, and cooperation of
authors and publishers in depositing their intellectual works and
creative productions once published. This helps in the fast issuance
of the national bibliography and the introduction of published Jordanian
intellectual and creative production made by Jordanian or nonJordanian authors within the Hashemite Kingdom of Jordan or abroad;
and enables scholars, researchers, intellectuals as well as workers in
Libraries and Archives to have access to what has been issued to
benefit from it.
Department of the National Library has been issuing the
Jordanian bibliography since its establishment. It is pleased to present
this annual issue through making it available on the website
www.nl.gov.jo. The National Bibliography for the year 2019 includes

a collection of books that were actually deposited in the Deposit Center
at the National Library for the year 2019 with a total number of (3290)
titles, (3209) of which in Arabic and (81) in English.

Therefore, I invite authors and publishers to deposit their
intellectual production in Department of the National Library to keep it
for future generations as part of the national cultural memory.
I would also like to extend my sincere thanks to all the employees
of Department of the National Library for their efforts in bringing this
publication to light. May God help us to serve our beloved country under
the presence of His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein, may God support
and protect.
Director General
Department of the National Library
Professor Nidal Al-Ahmad Al-Ayasra

Generalities
005 Computer Programming, Programs, Data
005.1

< 01 >
Al-Hakkak, Nada Majid
Data Structures and Algorithms (DSA) / Nada
Majid Al-Hakkak .- Amman: The Author, 2019 .- 150p
Deposit Number: 2019/7/3909
ISBN: 978-9957-67-318-5
Descriptors: /Algorithms//Symbolic and
Mathematical Logic//Computer Programming/

Religion
220 The Holy Quran
228.228

< 02 >
Jaber, Taiseer Fayez
About Jesus Christ and Virgin Marry in Quran /
Taiseer Fayez Jaber .- Amman: The Author, 2019 .- 165p
Deposit Number: 2019/3/1576
Descriptors: /Christ//Christianity//The Holy Quran/

290 Other of Comparative Religions
298.7565

< 03 >
Karborani, Omar Hanna
The Land of God / Omar Hanna Karborani .Amman: The Author, 2019 .- 163p
Deposit Number: 2019/11/5960
ISBN: 978-9957-67-383-3
Descriptors: /Sacred Places//Christian Antiquities/
/Church//Jordan/

7

Social Sciences
320 Political Sciences
324.2182

< 04 >
Abu Rumman, Mohammad Suliman
Post Islamism: A New Phase or Ideological
Delusions / Mohammad Suliman Abu Rumman;
Translation William Joseph Ward .- Amman: FriedrichEbert-Stiftung, 2019 .- 232p
Deposit Number: 2018/12/6029
ISBN: 978-9957-484-91-0
Descriptors: /Religious Parties//Political Parties/
/Arab Countries/
< 05 >

327.17

Al-Abbadi, Anas
Culture in International Negotiation the Jordanian
Israeli Peace Negotiation: Case Study / Anas Al-Abbadi .Amman: Dar Al-Beyrouni, 2019 .- 230p
Deposit Number: 2014/9/4283
ISBN: 978-9957-568-63-4
Descriptors: /International Negotiations//Peace
Negotiation/

330 Economics
330.9565

< 06 >
Al-Quds Center for Political Studies. Amman
Policy Paper: State of the Informal Economy in
Jordan: / Al-Quds Center for Political Studies .- Amman:
The Center, 2019 .- 71p
Deposit Number: 2019/11/5902
ISBN: 978-9957-427-74-0
Descriptors: /Informal Sector//Economic Sectors/
/Economics//Jordan/

8

333.7963

336.2012565

< 07 >
Jordan Green Building Council
Developing an Energy Benchmark for
Residential Apartments in Amman / Jordan Green
Building Council .- Amman: The Council, 2019 .- 122p
Deposit Number: 2019/9/4479
ISBN: 978-9957-8789-3-1
Descriptors: /Energy Utilization//Dwellings/
/Energy Economics/
< 08 >
Al-Quds Center for Political Studies. Amman
Towards A New Taxation Philosophy in Jordan /
Al-Quds Center for Political Studies .- Amman: The
Center, 2019 .- 62p
Deposit Number: 2019/4/1713
ISBN: 978-9957-427-72-6
Descriptors: /Taxes//Fiscal Policy//Jordan/

350 Public Administration
352.49565

< 09 >
Al-Quds Center for Political Studies. Amman
Fiscal Decentralization in Practice: Jordan's
Nascent Experience / Al-Quds Center for Political Studies .Amman: The Center, 2019 .- 66p
Deposit Number: 2019/4/1712
ISBN: 978-9957-427-71-9
Descriptors: /Budgeting//Financial
Administration//Decentralization//Jordan/

370 Education
371.39

< 10 >
Al-Dajja, Kawther Ghassab
Acquisition of Scientific Concepts and Trends in
Academic Achievement According to the McCarthy Model
/ Kawther Ghassab Al-Dajja; Translation Mohammad Assaf
.- Amman: Dar Zuhdi, 2019 .- 116p
Deposit Number: 2018/12/6156
ISBN: 978-9923-17-034-2
Descriptors: /Teaching Methods//Learning
Methods/

9

372.21

372.3

372.34

372.34

372.34

< 11 >
Al-Ramahi, Ra'ed Awad
ABC / Ra'ed Awad Al-Ramahi .- 3rd. ed .- Amman:
Dar Redwan, 2019 .- 32p .- (Bara'em Educational Series )
Deposit Number: 2017/3/1201
ISBN: 978-9957-76-531-6
Descriptors: /Writing Skills//English Language/
/Preschool Education//Primary Education/
< 12 >
Shawareb, Bassel Majdi
Experiment Station / Bassel Majdi Shawareb .Amman: The Author, 2019
Deposit Number: 2019/9/5140
Descriptors: /Science Education//Knowledge/
/Primary Education/
< 13 >
Al-Ja'bari, Basem Khadr
Pioneers of Computer Windows 7: Level 1 / Basem
Khadr Al-Ja'bari .- 2nd.ed. .- Amman: Dar Al-Rowad, 2019 .80p
Deposit Number: 2018/10/5475
ISBN: 978-9923-11-101-7
Descriptors: /Computers//Primary Education/
< 14 >
Al-Ja'bari, Basem Khadr
Pioneers of Computer Windows 7: Level 2 / Basem
Khadr Al-Ja'bari .- 2nd.ed. .- Amman: Dar Al-Rowad, 2019 .80p
Deposit Number: 2018/10/5476
ISBN: 978-9923-11-102-4
Descriptors: /Computers//Primary Education/
< 15 >
Al-Ja'bari, Basem Khadr
Pioneers of Computer Windows 7: Level 3 / Basem
Khadr Al-Ja'bari .- 2nd.ed. .- Amman: Dar Al-Rowad, 2019 .80p
Deposit Number: 2018/10/5477
ISBN: 978-9923-11-103-1
Descriptors: /Computers//Primary Education/
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372.34

372.34

372.34

372.65

< 16 >
Al-Ja'bari, Basem Khadr
Pioneers of Computer Windows 7: Level 4 / Basem
Khadr Al-Ja'bari .- 2nd.ed. .- Amman: Dar Al-Rowad, 2019
.- 80p
Deposit Number: 2018/10/5478
ISBN: 978-9923-11-104-8
Descriptors: /Computers//Primary Education/
< 17 >
Al-Ja'bari, Basem Khadr
Pioneers of Computer Windows 7: Level 5 / Basem
Khadr Al-Ja'bari .- 2nd.ed. .- Amman: Dar Al-Rowad, 2019
.- 96P
Deposit Number: 2018/10/5479
ISBN: 978-9923-11-105-5
Descriptors: /Computers//Primary Education/
< 18 >
Al-Ja'bari, Basem Khadr
Pioneers of Computer Windows 7-8: Level 9 /
Basem Khadr Al-Ja'bari .- Amman: Dar Al-Rowad, 2019 .112p
Deposit Number: 2018/10/5483
ISBN: 978-9923-11-110-9
Descriptors: /Computers//Primary Education/
< 19 >
Al-Karmi, Zeinat Abdel-Hadi
Sanabel English: KG1 / Zeinat Abdel-Hadi AlKarmi, Maha Al-Ashqar .- Amman: Dar Al-Zeenat, 2019 .79p
Deposit Number: 2019/2/927
ISBN: 978-9923-700-82-2
Descriptors: /English Language//Primary
Education/

11

372.65

< 20 >
Al-Karmi, Zeinat Abdel-Hadi
Sanabel English: KG2 / Zeinat Abdel-Hadi AlKarmi, Maha Al-Ashqar .- Amman: Dar Al-Zeenat, 2019 .95p
Deposit Number: 2019/2/924
ISBN: 978-9923-700-81-5
Descriptors: /English Language//Primary
Education/
< 21 >

372.65

372.6521

372.6521

Nasser, Eman
My Beautiful English: 2 / Eman Nasser .- Amman:
Ketabi for Publishing, 2019 .- 95p
Deposit Number: 2018/8/3887
ISBN: 978-9957-683-47-4
Descriptors: /English Language//Primary
Education/
< 22 >
Awad, Rafeef Mrwan
Numbers / Rafeef Mrwan Awad .- Amman: Dar
Redwan, 2019 .- 32p
Deposit Number: 2019/6/3138
ISBN: 978-9957-76-762-4
Descriptors: /Preschool Education//English
Language//Primary Education/
< 23 >
Al-Nasrawi, Hussein M. Kadhim
A Brief Account of Written Test for Academic
Training: International English Language Testing System /
Hussein M. Kadhim Al-Nasrawi, Mustafa T. Mutashar AlJboury .- Amman: Dar Ibn Al-Nafees, 2019 .- 382p
Deposit Number: 2018/12/5973
ISBN: 978-9923-718-82-7
Descriptors: /Second Language Teaching//English
Language//Tests/

12

372.7

372.7

372.7

372.72

< 24 >
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